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Кошельник В. М. Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації 
виробничої діяльності

Мета статті полягає в дослідженні теоретичного базису та розробці практичних  рекомендацій щодо формування та вибору стратегії еко-
номічного розвитку сільськогосподарських підприємств, а також її структури. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи відомі науково-
теоретичні концепції щодо визначення економічного розвитку підприємств, було запропоновано власне бачення цієї дефініції. Також класифі-
кацію стратегій розвитку доповнено новими видовими проявами залежно від типу розвитку: виробничо-інтенсивна, виробничо-екстенсивна, 
гранична (малопрогресивна та регресивна), зрівноважена. Формування стратегії розвитку підприємства представлено у вигляді схеми, що по-
єднує результати досліджень з проектуванням власне структури цієї стратегії з урахуванням активізації виробничої діяльності. У результаті 
проведеного дослідження розроблено процес формування ієрархії стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контек-
сті активізації виробничої діяльності, а також залежно від їх стратегічної позиції. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є об-
ґрунтування можливих варіантів вибору стратегії економічного розвитку конкретних сільськогосподарських підприємств Вінницької області.
Ключові слова: економічний розвиток, стратегія розвитку, виробнича діяльність, стратегічна позиція, сільськогосподарські підприємства.
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сельскохозяйственных предприятий в контексте активизации  
производственной деятельности

Цель статьи заключается в исследовании теоретического базиса и 
разработке практических рекомендаций по формированию и выбору 
стратегии экономического развития сельскохозяйственных предпри-
ятий, а также ее структуры. Анализируя, систематизируя и обобщая 
известные научно-теоретические концепции по определению экономи-
ческого развития предприятий, было предложено собственное видение 
этой дефиниции. Также классификацию стратегий развития дополне-
но новыми видовыми проявлениями в зависимости от типа развития: 
производственно-интенсивная, производственно-экстенсивная, пре-
дельная (низкопрогрессивная и регрессивная), уравновешенная. Фор-
мирование стратегии развития предприятия представлено в виде 
схемы, которая объединяет результаты исследований с проектиро-
ванием собственно структуры этой стратегии с учетом активиза-
ции производственной деятельности. В результате проведенного 
исследования разработан процесс формирования иерархии стратегии 
экономического развития сельскохозяйственных предприятий в кон-
тексте активизации производственной деятельности, а также в за-
висимости от их стратегической позиции. Перспективой дальнейших 
исследований в данном направлении является обоснование возможных 
вариантов выбора стратегии экономического развития конкретных 
сельскохозяйственных предприятий Винницкой области.
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The article is aimed at studying the theoretical basis and working out practi-
cal recommendations for creating and choosing a strategy for economic de-
velopment of agricultural enterprises, as well as structure of such strategy. 
After reviewing, analyzing and summarizing the known scientific and theoret-
ical concepts to determine the economic development of enterprises, an own 
vision of this definition has been proposed. The classification of development 
strategies has been also updated with new specific manifestations depending 
on the type of development: productive-intensive, productive-extensive, mar-
ginal (low-progressive and regressive), balanced. Formation of company's 
development strategy is presented in the form of a schema that combines 
research results with projecting the actual structure of strategy, taking into 
account the increasing of productive activity. As result of the study, process 
of forming a hierarchy of economic development strategy of agricultural en-
terprises, in the context of revitalization of productive activities, as well as 
their strategic position, has been developed. Prospect of further research in 
this area is substantiating the choices of economic development strategy for 
particular agricultural enterprises of Vinnytsia region.
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Запорукою успішного результативного розвитку 
сільськогосподарського виробництва за мінливих 
умов ринкового бізнес-середовища та управління 

основними важелями у забезпеченні сталого еконо-
мічного розвитку на перспективу є організація вироб-
ничого процесу на основі забезпечення максимальної 
продуктивності використання наявного виробничо-ре-
сурсного потенціалу та повної реалізації виробничих 
потужностей. Успішній реалізації цих завдань сприяти-
ме розробка стратегії економічного розвитку сільсько-
господарських підприємств, яка гармонічно поєднува-
тиме в собі основні аспекти планування й організації 
виробничо-господарських процесів з найбільш раці-
ональним залученням і використанням на всіх стадіях 
виробництва авансованих ресурсів, що є базовою осно-
вою в досягненні результативного розвитку та форму-
ванні стійких конкурентних переваг. Тому все більшої 
актуальності набуває формування стратегії розвитку та 
розробка практичних рекомендацій для правильного 
вибору стратегічних орієнтирів, що дозволять якнай-
краще реалізувати людський та ресурсний потенціал 
для довгострокової ефективної роботи підприємства, 
його економічного зростання і розвитку.

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів 
формування стратегії економічного розвитку підпри-
ємств присвячені праці цілого ряду провідних учених, 
зокрема: В. М. Гейця, А. С. Гальчинського, А. О. Азаро-
вої, А. В. Золотаревського, Я. М. Кашуби, О. М. Тридід, 
В. В. Фаузер та інших. Разом із тим, незважаючи на кіль-
кість та значимість наукових досліджень, присвячених цій 
проблемі, окремі питання формування стратегії еконо-
мічного розвитку сільськогосподарських під приємств із 
урахуванням їх виробничо-ресурсних особливостей, спе-

цифічності іїх реакції на сигнали ринку та можливостей 
активізації виробничих процесів, залишаються недостат-
ньо вивченими й потребують подальшого дослідження.

Метою статті є обґрунтування теоретичних по-
ложень та практичних рекомендацій щодо формування 
і вибору стратегії економічного розвитку сільськогос-
подарських підприємств у контексті активізації їх ви-
робничої діяльності та залежно від стратегічної позиції 
підприємства.

У результаті розгляду думок різних авторів віднос-
но змісту поняття «стратегія», на наш погляд, під стра
тегією економічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств слід розуміти генеральний план дій обґрун-
тованої економічної поведінки, що дозволяє пов’язати 
в єдине ціле конкретно визначені цільові установки та 
завдання, шляхи їх досягнення, які забезпечуватимуть 
саморегулювання і вплив на макро-, мікро-, мезо- і на-
носередовище функціонування в довгостроковій пер-
спективі. При цьому засобами досягнення цілей служать 
як інтенсивний розвиток усіх елементів виробничо-
господарської системи підприємства на основі розподі-
лу обмежених ресурсів гранично ефективним чином, так 
і їх інноваційний розвиток.

Вважаємо, що в системі стратегічного управління 
необхідно чітко розділяти чотири базисні поняття: мі-
сія, цілі та завдання, стратегію економічного розвитку, 
план дій (рис. 1). Місія звичайно знаходиться на верши-
ні пріоритетів сільськогосподарського підприємства, це 
його генезис, оскільки за відсутності сформульованої 
місії ставиться під сумнів необхідність існування такого 
підприємства. При цьому важливим є усвідомлення не-
обхідності декомпозиції цілей високого порядку в цілях 
нижчого порядку.

Місія сільськогосподарського підприємства  

Ціль 1  Ціль 2  Ціль 3  Ціль n  Ціль...  

Завдання  
1і  

Завдання  
3і  

Завдання  
...  

Завдання  
 2і  

Завдання  
nі  

Стратегія економічного розвитку  

Стратегічний напрям розвитку 1  

Стратегічний напрям розвитку 2  

Стратегічний напрям розвитку n  

Стратегічний напрям розвитку ...  

План
дій  

Рис. 1. Схема взаємозв'язків базисних понять у системі стратегічного управління сільськогосподарськими 
підприємствами 

Джерело: розроблено автором.
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Процес формування цілей розвитку сільськогос-
подарських підприємств можна представити за етапами: 
1) підготовчий етап − містить аналіз не лише поточного 
стану підприємства, але й результатів реалізації рішень 
минулих періодів; 2) систематизація зібраної інформа-
ції, порівняння поставлених цілей та досягнутих резуль-
татів, визначення ступеня досягнення цілей (результат 
може містити тільки частину цілі); 3) комплексна оцінка 
сформульованих цілей. Підприємству необхідно вихо-
дити зі свого бачення майбутнього стану внутрішнього і 
зовнішнього середовища, на основі чого і встановлюють 
необхідність цілей, їх пріоритети. Після цього відбува-
ється консолідація цілей за напрямами; 4) етап супро-
воду сформованих цілей − етап їх коригування, оскільки 
визначення напрямів не є кінцевою точкою цього про-
цесу. У процесі досягнення частини цілей коригуванню 
піддаються короткотермінові та довгострокові цілі або 
додаються нові.

Сформовані завдання, що виходять із цілей, ха-
рактеризуються ще більшою мірою конкретизації. Після 
того, як визначені завдання, на підприємстві настає етап 
розробки, аналізу та вибору стратегій, який не менш 
важливий, чим етап формулювання місії. Стратегія ха-
рактеризуватиме бажаний напрям економічного розви-
тку підприємства.

Розстановка пріоритетів стратегічних напрямів 
здійснюється на основі поглибленої оцінки факторів 
впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств 
через широкий набір співвідношень і коефіцієнтів. Свій 
внесок робить і прогнозування економічного розвитку 
підприємства з урахуванням результативності їх функ-
ціонування.

Головними складовими вибору економічної стра-
тегії є визначення життєвого циклу розвитку сільсько-
господарського підприємства, формування конкурент-
них переваг, здійснення диверсифікації [1]. 

З урахуванням вищевикладеного ми пропонуємо ло-
гічний критерій для пріоритетного вибору страте-
гічних напрямів розвитку сільськогосподарських 

підприємств, який полягає в тому, що чим більше часу 
і більше ресурсів необхідно на підготовку та, власне, 
на реалізацію стратегічного напряму, тим воно є пере-
важніше і значиміше. За такий критерій, на нашу думку, 
можна обрати «часовий період, який необхідний для 
підготовчих заходів щодо реалізації стратегічного на-
пряму». Виділення такого критерію є доцільним, оскіль-
ки для успішної реалізації стратегії розвитку необхідне 
створення певних первинних умов через пошук і збір ре-
сурсів, формування комплексу юридичних, фінансових 
й економічних рішень, на що витрачається ресурс часу, 
характерний для кожного зі стратегічних напрямів.

Класифікація стратегій розвитку має спрямовува-
тись на впорядкування низки стратегій для вирішення 
теоретичних і практичних завдань у майбутньому. Існую-
чі види стратегій розвитку вважаємо за доцільне допов-
нити видовими проявами залежно від типів розвитку 
підприємства такими видами стратегій: виробнича ін-
тенсивна, виробнича екстенсивна, гранична (мало про-
гресивна і регресивна), зрівноважена. 

Загальновідома практика реалізації стратегії роз-
витку підприємств базується на розподілі її на складові 
частини, які взаємопов’язані між собою. Виходячи з ана-
лізу літературних джерел [2; 3; 4 − 7], у науковій площи-
ні прийнято виділяти чотири основних види стратегій 
розвитку виробництва як однієї з найважливіших функ-
ціональних стратегій підприємства (рис. 2).

З нашої точки зору, очевидно, що кожне підприєм-
ство повинно обрати ту стратегію, яка допоможе йому ви-
жити і ефективно розвиватися в умовах швидкозмінного 
бізнес-середовища. Такий вибір залежить від позицій на 
ринку, динаміки розвитку, потенціалу, поведінки конку-
рентів, характеристик продукції, що виробляється, стану 
економіки, культурного середовища й інших чинників.

Стратегія економічного розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства в контексті активізації 
виробничої діяльності повинна виходити з розу-

міння цілісності матеріально-речових, соціально-психо-
логічних, соціально-економічних, грошово-фінансових, 
техніко-технологічних й інших процесів як важливих 
складових суспільного виробництва. Саме формування 
такої стратегії можна представити у вигляді схеми (рис. 3), 
що поєднує результати досліджень з проектуванням 
власне структури стратегії розвитку підприємства з ура-
хуванням активізації виробничої діяльності.

На нашу думку, важливе значення у процесі фор-
мування стратегії економічного розвитку має відводи-
тись вивченню чинників, які найбільшою мірою вплива-
ють на ефективність ведення діяльності з урахуванням 
особливостей окремого підприємства та галузі, а також 
дозволяють отримати всебічну інформацію про показ-
ники роботи, стратегічні та тактичні можливості в зі-
ставленні з можливостями та загрозами зовнішнього 
середовища, в якому воно діє. 

Саме тому стратегія економічного розвитку сіль-
ськогосподарського підприємства в контексті активіза-
ції виробничої діяльності має враховувати чотири рівні 
чинників: середовище непрямої дії (макро- та мезоото-
чення), мікрооточення, внутрішні фактори. Так, аналіз 
зовнішніх і внутрішніх чинників дозволяє сформулю-
вати загальну стратегічну ситуацію, яка містить як по-
зитивні можливості в діяльності підприємств у вигляді 
виявлених резервів виробництва, так і можливі нега-
тивні наслідки окремих чинників. 

На підставі вищевикладеного структура стратегії 
економічного розвитку сільськогосподарського підпри-
ємства визначає інтеграцію цілей підприємства, його 
політику, внутрішні можливості, сильні та слабкі сторо-
ни, а також потенційні зовнішні загрози в узгоджений 
виробничий проект: продукція, процес, технологія. Це 
дозволяє впорядкувати ресурси та прийняти рішен-
ня щодо ефективного їх розміщення між регламен-
тованими етапами формування попереднього варіанта 
стратегії та її коригування за умов зміни зовнішніх чи 
внутрішніх умов діяльності підприємства. Зазначи-
мо, що стратегія має сприяти якісним перетворенням 
виробничо-господарської, техніко-технологічної, фінан-
сово-економічної, інноваційної та інвестиційної діяль-
ності підприємств. Виходячи з цього, слід оптимізува-
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Рис. 2. Види виробничих стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств
Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4 − 7].
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Сфера
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ти управління діяльністю підприємства, розмежувати 
функції та повноваження в кожному підрозділі. Поряд з 
цим розробляються бізнес-завдання виробничої діяль-
ності, тобто передбачувані дії підприємства на конкрет-
ному ринку з урахуванням особливостей продукції, що 
виробляється. Вони являють собою набір дій, направле-
них на розширення частки ринку та, відповідно, обсягів 
продажів, завоювання конкурентних переваг і, як наслі-
док, забезпечують нарощування прибутку.

Одним з основних складових елементів структу-
ри стратегії економічного розвитку сільсько-
господарського підприємства на основі акти-

візації виробничої діяльності є коригування функціо-
нальних напрямів: управління, асортиментна політика, 
цінова орієнтація, оптимізація збуту, особливості про-
сування продукції (робіт, послуг) на ринку, використан-
ня інноваційно-інформаційних технологій тощо. Таке 
коригування сприяє досягненню поставлених бізнес-
завдань і є етапом переходу від рівня стратегічного пла-
нування до оперативних планів за підрозділами.

Для обґрунтування стратегії економічного роз-
витку сільськогосподарських підприємств вважаємо 
за доцільне спочатку визначити їх стратегічні позиції 
на основі оцінки рівнів і типів їх розвитку, котрі комп-
лексно відображатимуть одну з чотирьох стратегічних 
позицій (агресивна, конкурентна, консервативна чи 
оборонна). А вже потім, на підставі певного конкурент-
ного і виробничо-технологічного стану підприємства, 
здійснити вибір оптимально можливої стратегії еконо-
мічного розвитку його діяльності. При цьому необхідно 
з’ясувати, про який рівень стратегії йде мова, для чого 
нами на основі роботи [8] розроблено процес форму-
вання ієрархії стратегії економічного розвитку сільсько-
господарських підприємств (рис. 4). 

Для досягнення успіху стратегії мають бути пого-
джені та тісно взаємодіяти одна з одною. Кожен рівень, 
представлений на рис. 4, утворює стратегічне середови-
ще для наступного рівня, тобто на стратегічний план 
нижнього рівня накладаються обмеження стратегій ви-
щих рівнів ієрархії.
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Рис. 3. Схема формування стратегії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства в контексті активізації 
виробничої діяльності 

Джерело: авторська розробка.
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ВИСНОВКИ
Отже, процес формування та вибору стратегії еко-

номічного розвитку сільськогосподарського підприєм-
ства потребує системного підходу. При цьому важливо 
чітко визначити параметри, що відображатимуть кон-
курентні та виробничо-технологічні можливості сіль-
ськогосподарських підприємств і будуть відображати їх 
взаємозв’язки в процесі вибору стратегічної позиції. Це 
дозволить визначити найбільш оптимальну стратегію 

економічного розвитку сільгосппідприємств у контек-
сті активізації їх виробничої діяльності, більш обґрун-
товано підійти до вибору альтернативних управлінських 
рішень та забезпечити збалансований розвиток підпри-
ємств у майбутньому.                     
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