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чае, когда будут созданы все условия для устране-

ния угроз [2]. Направлениями для стратегических 

решений могут стать:  

- создание новой культуры труда, основанной 

на принципах сотрудничества и равных условий 

для всех, развитие более интегрированного на всех 

этапах трудовой деятельности; 

- обеспечение совместимости новых техноло-

гических решений, приобретаемых у разных внеш-

них поставщиков; 

- интеграция целей системы обеспечения со-

блюдения нормативных требований с точки зрения 

контроля и подотчетности со стратегическими це-

лями банка, включая обеспечение развития, упро-

щение операционной деятельности, управление 

рисками и оптимизацию затрат. 

- введение упреждающего контроля за кибер-

рисками в своей деятельности на постоянной ос-

нове. 
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Анотація 

У статті визначено роль стратегічного планування в забезпеченні ефективності діяльності аграр-

ного підприємства. Проаналізовано проблеми організації стратегічного планування на підприємствах при 
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забезпеченні їх конкурентоспроможності на вітчизняному аграрному ринку в сучасних умовах господа-

рювання. 

Відзначено, що для досягнення стабільності та ефективності діяльності аграрних підприємств не-

обхідним інструментом управління підприємствами галузі є стратегічне планування, яке допомагає в 

прийнятті обґрунтованих доцільних рішень щодо їх мотивованої поведінки в умовах ринку, а успішність 

стратегічного планування залежить від визначення складу і послідовності розробки стратегії. 

Abstract 

The article defines the role of strategic planning in ensuring the efficiency of the agricultural enterprise. The 

problems of the organization of strategic planning at the enterprises at maintenance of their competitiveness in 

the domestic agrarian market in modern conditions of managing are analyzed. 

It is noted that to achieve stability and efficiency of agricultural enterprises, a necessary tool for managing 

enterprises in the industry is strategic planning, which helps to make informed decisions about their motivated 

behavior in market conditions, and the success of strategic planning depends on determining the composition and 

sequence of strategy development. 

 

Ключові слова: сільське господарство, аграрний ринок, підприємство, конкурентоспроможність, 

стратегічне планування, управління, система. 

Keyword: agriculture, agrarian market, enterprise, competitiveness, strategic planning, management, 

system. 

 

Постановка проблеми. 

В умовах ринкової економіки для розвитку та 

успішної діяльності сучасного підприємства вели-

кого значення набуває стратегічне планування. Да-

ний вид планування надає підприємству такі якості, 

як визначеність і індивідуальність; забезпечує пе-

вну специфіку ведення господарської діяльності; 

створює умови для виникнення, розвитку ряду важ-

ливих та істотних факторів, які позитивно вплива-

ють на його подальшу діяльність. 

Стратегічне планування - це ядро стратегіч-

ного управління. В основному це включає визна-

чення довгострокових цілей організації. Основою 

для створення останніх є реалістичні довгострокові 

прогнози як найближчого, так і майбутнього періо-

дів [1]. 

Методологія як прогнозів, так і визначення 

довгострокових цілей підприємства в рамках стра-

тегічного планування були встановлені в основ-

ному на початку другої половини 20 століття. Існує 

безліч методів прогнозування, аналізу та стратегіч-

ного планування. 

Вони створювалися в умовах добре структуро-

ваного середовища і, головне, досить стабільного та 

передбачуваного економічного розвитку. На жаль, 

ці умови були досить кумулятивними, а саме через 

турбулентності в сучасному підприємницькому се-

редовищі ці методи зазнають невдачі при підгото-

вці і, що найголовніше, при реалізації довгостроко-

вих стратегічних планів підприємства. 

Деякі зарубіжні та вітчизняні науковці вважа-

ють стратегічне планування вже застарілим та нее-

фективним інструментом, хоча вони нічого не про-

понують натомість [2]. 

Планування не лише забезпечує конкуренто-

спроможність аграрного підприємства, але й ство-

рює та підтримує передумови його подальшого ро-

звитку. Успішність стратегічного планування підп-

риємства може бути досягнута при знаходженні 

балансу у стратегічному управлінні на мезо- і мак-

рорівні. 

Актуальність теми роботи полягає в тому, що 

глобалізація світової економіки, відкритість україн-

ських ринків для зовнішніх товаровиробників: все 

це, з одного боку, різко загострило конкуренцію се-

ред виробників, з іншого - прискорило зміни спо-

живчих переваг. Тому, в сучасних ринкових умо-

вах, стратегічне планування в Україні набуває осо-

бливої актуальності. 

Мета статті - аналіз існуючих підходів вчених 

до трактування поняття «стратегічне планування»; 

розгляд стану та ролі стратегічного планування як 

фактору формування конкурентоспроможності аг-

рарних підприємства в Україні; визначення пере-

ліку проблем щодо впровадження стратегічного уп-

равління економічним розвитком вітчизняних агра-

рних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідженню проблем стратегічного плану-

вання як фактору формування конкурентоспромож-

ності підприємств присвячено багато праць вітчиз-

няних та закордонних науковців, серед яких М. По-

ртер, Ф. Котлер, А.В. Кузнєцова [2], В.Л. Дикань, 

П.В. Забелін, А.Н. Тищенко, А.А. Томпсон та інші. 

Проте, питання стратегічного планування в аграр-

них підприємствах досліджені мало. 

Результати дослідження. 

Конкуренція (від лат. сoncurentia – стикатися, 

змагатися) - це основний економічний механізм ри-

нкової економіки. З економічної точки зору конку-

ренція направлена на максимізацію виручки від ре-

алізації господарюючими суб'єктами або вигоди від 

покупки товарів і послуг. 

Конкуренція змушує суб’єктів підприємниць-

кої діяльності не зупинятися на досягнутому, а по-

стійно самовдосконалюватися, знижувати витрати 

на виробництво, покращувати якість продукції (по-

слуг), що пропонуються на ринку, підвищувати 

свою конкурентоспроможність [3]. 

Таке трактування конкурентоспроможності 

підприємства пов’язане із певними особливостями 

стратегічного планування діяльності підприємств у 

сучасних умовах розвитку. Особливості перетво-



14 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#34(86),2020 

рюються у вимоги на сучасному етапі, такі як: роз-

ширення спектру важливих факторів розвитку на 

основі виявлення багатосторонніх зв’язків і відно-

син підприємства та урахування фактору часу. 

Особливістю сучасного стану господарювання 

аграрних підприємств є все більша непередбачува-

ність і складність в організації процесу планування 

на тривалу перспективу. Це може стосуватися всіх 

аспектів життя, як людини, так і суспільства в ці-

лому. Їм доводиться мати справу з проблемами 

тимчасовості і непередбачуваності. Сучасні підп-

риємства також мусять вести жорстку конкурентну 

боротьбу, і це, мабуть є самим головним аспектом 

в їх економічній діяльності [4].  

Робота в неспокійному, складному, мінливому, 

взаємозалежному і, як правило, невизначеному зо-

внішньому середовищі, серед постійно нових пра-

вил, нових викликів і очікувань від усіх суб’єктів 

призводить до того, що господарюючі підприємс-

тва повинні вміти швидко і ефективно адаптовува-

тися до цих нових викликів. 

Все це поєднується з пошуком більш іннова-

ційних, більш ефективних і дієвих методів плану-

вання і управління, відмовившись при цьому від 

старих, класичних методів управління, які не спра-

вляються з новими економічними вимогами. 

В економіці сільського господарства, а також в 

загальних економічних науках, досить тривалий 

час панувала теорія неокласичної мікроекономіки. 

При найближчому розгляді можна зробити висно-

вок про відсутність теоретичної можливості засто-

сування таких функцій, як маркетинг або стратегі-

чне управління підприємством. 

Стратегічне планування ґрунтується на про-

гнозах зміни зовнішнього середовища і власного 

розвитку підприємства. Економічний аналіз систе-

матично досліджує і оцінює змінні чинники, на які 

підприємство має, або немає впливу.  

Причини відсутності можливості прогнозу-

вання стану економічного середовища і, відпо-

відно, розвитку власного бізнесу підприємств вини-

кають в результаті зростаючої динаміки навколиш-

нього середовища і більш сильного 

довгострокового впливу певних тенденцій в соціа-

льно-культурному, економічному, технологічному, 

екологічному, а також у політичному і правовому 

середовищі [5]. 

Сьогоднішнім підприємствам доводиться мати 

справу з динамічним та невизначеним середови-

щем. Щоб досягти успіху, вони повинні бути стра-

тегічно обізнаними, повинні розуміти, як зміню-

ються їхні конкурентні умови. Підприємства по-

винні активно шукати можливості використовувати 

свої стратегічні здібності, адаптуватися та вдоско-

налюватись в кожній галузі бізнесу, спираючись на 

усвідомлення та розуміння поточних стратегій та 

успіхи.  

На думку І. Ансоффа, стратегія це  один із де-

кількох наборів правил прийняття рішень стосовно 

поведінки фірми в умовах неповноти інформації 

про майбутній розвиток підприємства 6. 

Професор історії бізнесу в Гарвардській Школі 

Бізнесу А. Дюпон Чандлер під стратегією розуміє 

метод визначення довгострокових цілей компанії, 

програми дій і пріоритетних напрямків з викорис-

танням ресурсів [7].  

Циганок В.В. розглядає стратегічне пліну-

вання з погляду двох аспектів: перший – загальное-

кономічний, який розкривається через призму по-

ложень загальної теорії підприємства; і другий – 

конкретно-управлінський, який враховує функціо-

нальну характеристику менеджменту [8]. 

Як вважає Г. Мінцберг, стратегія – це послідо-

вна, узгоджена і інтегрована структура управлінсь-

ких рішень. На його думку, головним у стратегії є 

складання планів, які є основним засобом для конт-

ролю ефективності досягнення стратегічних цілей 

підприємств [9]. 

М. Мак-Дональд у праці «Стратегічне плану-

вання маркетингу» дає таке визначення: «стратегі-

чне планування» являє процес формулювання дов-

гострокових цілей та стратегій для всього підпри-

ємства чи його підрозділу шляхом співставлення 

наявних ресурсів з відкритими можливостями, при-

значенням якого є допомогти підприємству досягти 

реальних цілей, а також зайняти бажану конкурен-

тну позицію за визначений час [10]. 

Стратегічне планування це детальний всебіч-

ний комплексний план, призначений для того, щоб 

забезпечити здійснення місії організації й досяг-

нення її цілей 11. 

Стратегія повинна передбачати організацію 

процесу її реалізації, що поєднує окремі сегменти 

маркетингової політики, які відповідають базовим 

складовим маркетингової стратегії 12.  

Планування завжди орієнтується на дані мину-

лого, але прагне визначити і контролювати розви-

ток підприємства в перспективі 13. 

В економічному словнику [14] поняття страте-

гічне планування – це різновид управлінської дія-

льності, який полягає в реалізації комплексу захо-

дів, пов’язаних із визначенням стратегії діяльності 

організації, тобто комплексного плану перспектив-

ного розвитку організації. Процес стратегічного 

планування забезпечує основу для ефективного ве-

дення господарської діяльності підприємств. 

Підвищення ефективності складається з інно-

вацій, кращої стратегії зростання та покращеного 

виконання управлінських функцій.  

У сучасних ринкових умовах України найваж-

ливішими факторами маркетингового середовища 

підприємств і одними з основних об'єктів маркети-

нгових досліджень є конкуренція і конкурентоспро-

можність, які представляють собою фундамента-

льні і невід'ємні атрибути будь-якої ринкової еко-

номіки, в тому числі і що розвивається, і являються, 

в кінцевому підсумку, необхідними умовами успі-

шного розвитку підприємницької діяльності [15]. 

Для підвищення конкурентоспроможності під-

приємств стратегічний план повинен визначати 

найкращу комбінацію для стабільної покращеної 

роботи, тобто план націлений на стратегії зрос-

тання, інновації та покращене виконання всіх 

управлінських рішень. Це робиться за допомогою 

двох оцінок, стратегічної та внутрішньої. 
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Стратегічна оцінка визначає пріоритетні мож-

ливості та загрози для інновацій – зростання біз-

несу. Результатом є перелік пріоритетних, викону-

ваних стратегій зростання. Внутрішня оцінка ви-

значає пріоритетні можливості для покращення 

результативності за рахунок удосконалення якості, 

кращої послідовності, нижчих витрат, регулятив-

ного морального стану, демократичного керівниц-

тва тощо.  

Мета стратегічного планування – встановити 

спільні цілі для підприємства і розробити план їх 

досягнення. Він включає в себе відхід від повсяк-

денної діяльності і питання про те, куди рухається 

підприємства і якими повинні бути його пріори-

тети. 

Стратегічне планування для більшості підпри-

ємств стало ключовим видом діяльності в забезпе-

ченні успіху бізнесу в більшій мірі, ніж будь-коли 

раніше. У той час як у минулому столітті деякі під-

приємства могли обходитись без нього, в умовах 

зростаючої конкуренції залишається мало місця 

для підприємств, що не мають стратегії виживання.  

На нашу думку, стратегічне планування необ-

хідно для визначення напрямку діяльності підпри-

ємств, концентрує зусилля керівників і гарантує, 

що все в бізнесі працює для досягнення мети. Це та-

кож допоможе підприємствам: 

- узгоджувати дії, які сприятимуть зростанню 

бізнесу; 

- погоджувати ресурси для досягнення оптима-

льних результатів; 

- розставити пріоритети в фінансових потре-

бах; 

- створити конкурентну перевагу; 

- налагодити взаємовідносини зі своїми співро-

бітниками і доводити, що потрібно зробити. 

Ще одна важлива мета стратегічного плану-

вання - допомогти керівникам підприємств управ-

ляти бізнес-ризиками і знижувати їх. Розвиток біз-

несу за своєю суттю ризиковано. Детальне плану-

вання може допомогти: 

- усунути невпевненість; 

- аналізувати потенційні ризики; 

- впроваджувати заходи контролю ризиків; 

- мінімізувати вплив ризиків, якщо вони відбу-

дуться. 

Отже, процес стратегічного планування поля-

гає у визначенні напрямку, в якому підприємства 

має вести свій бізнес. Це включає в себе визначення 

спільних цілей для бізнесу.  

Перш ніж сам процес стратегічного плану-

вання зможе початися, необхідно обов'язково спла-

нувати процес планування. Це включає в себе орга-

нізацію трудових, фінансових і технічних ресурсів, 

а також розвиток комунікацій і інструментів, які бу-

дуть підтримувати узгоджений процес планування 

на підприємстві. Неадекватна підтримка стратегіч-

ного плану в масштабах всього підприємства може 

знизити як процес, так і результати діяльності.  

Стратегічне планування визначається як скоо-

рдиновані кошти, за допомогою яких підприємство 

ставить перед собою цілі і завдання. Процес зазви-

чай складається з аналізу бачення, місії і постано-

вки цілей. З цього створюється організаційна стра-

тегія планування.  

Етапи стратегічного планування для підпри-

ємств необхідно розглядати з врахуванням плану-

вання дій, скоординованого їх впровадження 

(рис.1). 

 
Рис.1. Етапи стратегічного планування на підприємстві 

 

Перший крок - збір та аналіз інформації. Цей 

крок складається з трьох компонентів: зовнішньої 

оцінки, ринкова або складова оцінка та внутрішня 

оцінка середовища.  

Зовнішня оцінка. Метою зовнішнього оціню-

вання є виявлення та оцінка змін та тенденцій у на-

вколишньому середовищи, враховуючи політичні, 

економічні, технологічні, регуляторні, соціальні, 

стилі життя, демографічні, конкурентоспромож-

ність. 

Наступним компонентом кроку збору та ана-

лізу інформації є оцінка ринку. Метою оцінки ри-

нку є виявлення та оцінка змін у потребах та сприй-

няття ринків як некомерційних організацій. Для бі-

льшості некомерційних організацій вони 

включають клієнтів, волонтерів, фінансуючих до-

норів, найманих працівників, керівників, співробіт-

ників та конкурентів. 

Метою внутрішньої оцінки є оцінка внутріш-

ньої структури, процесу та операцій підприємства і 

на основі цієї оцінки визначення сильних та слаб-

ких сторони підприємства. 

Крок два – місія та цінності підприємства – не-

обхідні складові стратегічного управління, визна-

чення критичних стратегічних питань. У процесі 

планування - визначення критичних стратегічних 

питань, вибору та 

проблеми, що стоять перед підприємствами. 

Критичні питання - це основні проблеми політики 

або програми, які визначають найважливіші ситуа-

ції та вибір, з яким стикається підприємство зараз і 

в майбутньому.  

Крок третій – розробка стратегічного бачення, 

тобто місія підприємства. Стратегічне бачення фо-

рмулювання забезпечує підприємству напрямок та 

натхнення для постановки цілей. За допомогою 
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стратегічного бачення або досягнення місії підпри-

ємство описує, як воно має намір реагувати на ос-

новні виклики, що проявляються у формі критич-

них стратегічних питань. 

Четвертий крок – розробка стратегії для кож-

ної цілі. У процесі планування розробка стратегії 

для кожної цілі це основний підхід або метод дося-

гнення цілей та вирішення конкретних управлінсь-

ких питань своєї діяльності.  

Заключний, п'ятий крок – формується річна ор-

ганізаційна стратегія планування на підприємстві. 

Мета цього кроку – формулювання загальної цілі, 

тобто узгоджуються з цілями та стратегіями страте-

гічного плану, це твердження того, що буде зроб-

лено для досягнення мети, як правило протягом 

року.  

Адекватне попереднє планування необхідне 

для забезпечення ефективного процесу з якісними 

результатами. Протягом більш масштабного про-

цесу планування підприємці можуть визначити до-

даткові кроки, які необхідні для досягнення цілей 

підприємства.  

Розробка стратегічного плану задає напрямок і 

встановлює пріоритети для підприємств в сучасних 

умовах господарювання. Він визначає погляд підп-

риємств на успіх і розставляє пріоритети в діях.  

Специфіка сільського господарства знахо-

диться в прямій залежності від природно-кліматич-

них умов, а також і в тому, що воно являє собою не 

тільки виробництво продукції, а й спосіб життя 

сільського населення. Необхідно відзначити, що 

потенціал аграрного сектору економіки нашої кра-

їни є значно більшим, ніж використовується сього-

дні. Україна володіє значними ресурсами для ве-

дення сільського господарства, особливо природ-

ними орними землями, що ставить нашу країну в 

ряд найбільших світових експортерів зерна і рос-

линної олії. 

Крім того, завдяки своїм специфічним власти-

востям, таким як висока конкурентність галузі та 

значний експортний потенціал, сільське господарс-

тво відіграє важливу роль у розвитку вітчизняної 

економіки. 

Ще одна особливість сільського господарства 

як галузі матеріального виробництва пов'язана з 

іммобільністю ресурсів, що не дозволяє перерозпо-

ділити їх в інші галузі народного господарства. У 

сільському господарстві економічні процеси відт-

ворення тісно переплітаються з природними (біоло-

гічними) процесами, оскільки основою виробниц-

тва є живі організми, такі як рослини, тварини і мі-

кроорганізми [4]. 

Також слід відмітити й іншу природну особли-

вість, яка характерна для сільського господарства, 

а саме різноманіття ґрунтово-кліматичних умов, 

яке обумовлює специфіку ведення сільського гос-

подарства.  

Специфічною особливістю сільського госпо-

дарства є існування взаємозалежності і взаємодопо-

внюваності окремих галузей, що вимагає всебіч-

ного обґрунтування галузевої структури. Значна ча-

стина продукції сільського господарства не набуває 

товарної форми, а використовується в наступних 

циклах відтворення [16]. 

При розробці системи стратегічного плану-

вання та управління необхідно передбачати в них 

наявність п'яти основних елементів:  

а) комплексне, системне моделювання ситуа-

ції;  

б) визначення необхідності змін;  

в) здатність розробки стратегій;  

г) здатність використовувати надійні еконо-

міко-математичні методи в процесі вибору стратегії 

і її оцінки по відношенню до решти;  

д) здатність здійснення обраної стратегії. 

Для її реалізації необхідна розробка чітко стру-

ктурованого механізму стратегічного управління і 

планування, що передбачає можливість аналізу різ-

них варіантів в динаміці. У процесі стратегічного 

управління поведінка всіх виділених факторів про-

гнозується. Прогнозовані величини для кожного 

часового періоду порівнюються з фактичними, ви-

значаються їх відхилення; якщо відхилення переви-

щують допустимі значення, фіксуються фактори, 

де необхідно здійснювати зміни. У виділеній точці 

аналізується ситуація і вибираються альтернативні 

стратегії її зміни [8]. 

Дослідження показують, що стратегічне пла-

нування і управління в аграрних підприємствах 

поки не отримало широкого поширення. Причин 

такого становища декілька. 

По-перше, непідготовленість персоналу до 

стратегічного планування і управління; по-друге, 

відсутність необхідних методичних матеріалів і 

програмних продуктів, що відображають специ-

фіку аграрного виробництва; по-третє, складне фі-

нансово-економічне становище більшості госпо-

дарств, що орієнтує, на жаль, багатьох їхніх керів-

ників до вирішення поточних, оперативних 

завдань; по-четверте, недовіра до стратегічного 

плану, здатного забезпечити фінансове оздоров-

лення підприємства шляхом реалізації адаптаційно-

антикризової стратегії [17]. 

Проведені дослідження показали, що однією з 

основних проблем, що ускладнює застосування 

стратегічного планування в сільськогосподарських 

підприємствах, є значна їх збитковість. У силу не-

обхідності значних затрат часу та ресурсів, страте-

гічне планування перспективної діяльності для них 

залишається поза межами можливого, оскільки ос-

новні зусилля спрямовані на покриття збитків, бор-

гів і розрахунків з працівниками. 

При розробці стратегічного плану необхідно 

керуватися наступними основними принципами: 

безперервність (виражається в наступності планів), 

єдність (системний характер планування), гнуч-

кість планування (відповідність внутрішніх і зовні-

шніх умов господарювання), єдність економіки і 

політики, єдність централізму і самостійності, нау-

кова обґрунтованість. Що стосується місії організа-

ції, то вона визначається поєднанням умов зовніш-

нього середовища і внутрішніми її складовими. 

На наше глибоке переконання, для вибору ефе-

ктивної стратегії розвитку або для формування вла-

сного стратегічного плану функціонування аграр-

ного підприємства необхідно, щоб керівник, який 
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буде приймати стратегічне рішення, володів техно-

логією стратегічного управління. Він має розуміти 

принципи побудови стратегії, аналізувати фактори 

впливу внутрішнього та зовнішнього середовища 

господарювання на діяльність; бути здібним до 

стратегічного мислення. 

Висновки. Стратегічне планування як фактор 

формування конкурентоспроможності підприємств 

узгоджує потребу підприємств орієнтації у динамі-

чному ринковому середовищі та прагненні прогно-

зувати потенційні зміни, що відбуваються у ньому 

та безпосередньо впливають на підприємства, а та-

кож дозволяє гнучко поєднувати внутрішні та зов-

нішні аспекти підприємства. 

Практична реалізація стратегічного підходу в 

управлінні у більшості аграрних підприємств не 

здійснюється. Цьому причиною є низький рівень 

інформованості, а унаслідок чого, зацікавленості в 

побудові й управлінні стратегічним розвитком з 

боку керівництва, застосування старих стилів уп-

равління. Все це свідчить про те, що головний чин-

ник, який стримує розвиток стратегічного управ-

ління та планування діяльності аграрних підпри-

ємств, носить суб'єктивний характер. 

Стратегічне планування аграрної галузі має 

носити комплексний і всеосяжний характер з ура-

хуванням існуючих умов і перспектив розвитку су-

міжних галузей для успішного розвитку і функціо-

нування аграрного сектору в Україні. 
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