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Мельник О. В. Сучасні аспекти стратегічного управління в аграрному секторі економіки України
У статті викладено теоретичні аспекти стратегічного управління на базі характеристик основних етапів сучасної моделі стратегічного 
управління ресурсним потенціалом сільськогосподарського виробництва, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх 
практичної реалізації. Виокремлено категорії ресурсного планування. Намічено шляхи переходу до нової стратегії розвитку аграрного сектора 
економіки. Розглянуто фактори управління виробничими ресурсами в сільськогосподарському виробництві. Сформульовано авторський підхід до 
принципів реалізації стратегії в управлінні виробничими ресурсами систем аграрного спрямування, визначено переваги аграрного сектора еко-
номіки при впровадженні його стратегічної орієнтації. Виділено ключові моменти, які необхідно враховувати в процесі розроблення стратегії. 
Окреслено прикладні засади розробки стратегії управління в контексті підходу ENPARD. 
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У період поступової інтеграції України у світову 
економіку, посилення конкуренції на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках важливого значен-

ня набувають ефективне формування та використання 
наявних виробничих ресурсів у сільськогосподарсько-
му виробництві й подальше вдосконалення управління 
ними, адже виробничі ресурси відіграють вирішальну 
роль в економічному відновленні та забезпеченні кон-
курентоспроможності сільськогосподарського вироб-
ництва. З урахуванням зазначеного Україна має залучи-
тись до модернізації виробничого потенціалу на основі 
впровадження нових технологій, розвитку ресурсної 
бази виробництва, що потребує розробки відповідної 
стратегії, у тому числі в контексті підходу ENPARD та 
Стратегії сталого розвитку України до 2020 р.

Згадана Стратегія визначає основні проблеми, 
принципи та підходи щодо державних інтервенцій у 
сільське господарство, котрі містять позитивні тенден-
ції в галузі рослинництва та негативні тенденції у тва-
ринництві. Вона також окреслює проблеми викорис-
тання ґрунтів, розвитку сільської місцевості, низького 
рівня доходів у сільських районах. 

Пов’язана з вищезазначеним проблема вдоско-
налення управління виробничими ресурсами з метою 
поліпшення їх раціонального використання є широкою 
і багатогранною. Вона охоплює значний комплекс пи-
тань теоретичного, методологічного та прикладного ха-
рактеру, містить і такі аспекти, як техніко-технологічні, 
економічні, соціальні, які, своєю чергою, потребують 
розгляду на різних рівнях управління – загальнодержав-
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ному, галузевому, регіональному та на рівні підприємств 
[1, с. 46]. 

У сучасних умовах питання щодо управління ви-
робничими ресурсами в сільськогосподарському ви-
робництві набувають нового змісту та вимагають пе-
реосмислення підходів до формування відповідної 
стратегії розвитку. Головними завданнями аграрного 
виробництва є подолання негативних тенденцій упо-
вільненого економічного зростання, зупинення спаду 
виробництва, підвищення ефективності використання 
виробничих ресурсів [1, с. 46]. Усе це потребує, на нашу 
думку, модернізації сільськогосподарського виробни-
цтва шляхом впровадження інноваційних технологій, 
скорочення виробничих витрат та ін.; це вимагає також 
інновацій, високої результативності процесів, які відбу-
ваються у сільськогосподарському виробництві, ефек-
тивного використання ресурсів, створення відповідної 
доданої вартості. 

Дослідженню як теоретичних, так і практичних 
аспектів стратегічного управління присвятили свої пра-
ці вітчизняні та зарубіжні вчені В. Андрійчук, І. Ансоф, 
Н. Бурєннікова, Ф. Бутинець, В. Василенко, А. Грязнов, 
Н. Дацій, П. Друкер, Г. Кірейцев, Р. Робінсон, А. Стри-
кленд, А. Томпсон та ін. 

Невирішеною частиною проблеми є питання щодо 
розробки концепції стратегічного розвитку аграрного 
сектора України з метою підвищення агропродовольчо-
го потенціалу на основі результативного використання 
виробничих ресурсів, що сприятиме коригуванню за-
гального вектора розвитку сільськогосподарського ви-
робництва.

Метою статті є висвітлення результатів дослі-
дження щодо стратегічного управління в аграрному сек-
торі економіки України як фактора підвищення ефек-
тивності сільськогосподарського виробництва.

Широта предмета дослідження зумовлює ме-
тодологічну потребу у використанні систем-
ного підходу з додатковими компонентами 

(структурно-функціонального аналізу, синергетики, ево-
люційної економіки) в рамках загальної методології стра-
тегічного управління. Непередбачувані зміни в зовніш-
ньому середовищі сприяють використанню в управлінні 
аграрним виробництвом нових методів аналізу, плану-
вання, розроблення конкурентних стратегій, систем вза-
ємодії з виробниками та постачальниками ресурсів. 

Неможна не погодитися з автором І. А. Ігнатьєвою 
[2, с. 9], яка зауважує, що реакцією на зміну умов функці-
онування аграрного сектора, котрі орієнтувалися на ви-
робництво, є нова система управління, яка поєднує в собі 
тактичне, оперативне та стратегічне управління з прита-
манними йому загальними та конкретними функціями. 

Ринкові відносини висувають низку нових вимог 
до формування й розробки структур управління, по-
силення ролі держави в регулюванні, забезпечення са-
мостійності економічних систем різноманітних рівнів 
і типів аграрного сектора економіки. Під економічною 
системою розумітимемо впорядковану відповідним чи-
ном множину елементів, а отже, й видів економічної ді-
яльності людей, у процесі їх взаємодії, спрямованих на 

виробництво, обмін, розподіл, споживання відповідних 
продуктів, а також на регулювання такої діяльності від-
повідно до вимог економічних законів і мети суспіль-
ства. Ці елементи взаємодіють один з одним, їм прита-
манні структурність, зв’язки, рух, просторово-часові й 
інші загальні та специфічні властивості.

Спираючись на теорію загального менеджменту, 
стратегічне управління виробничими ресурсами в сіль-
ськогосподарському виробництві можна розглядати як 
сукупність специфічних процесів з прийняття управлін-
ських рішень щодо формування місії та визначення цілей 
стосовно вибору та реалізації стратегії ефективного вико-
ристання виробничих ресурсів у ринковому середовищі. 

Важливим етапом стратегічного управління є про-
цес реалізації стратегії, тобто формування дієвої 
організаційної структури та кадрового потенціа-

лу, які здатні досягти поставленої мети. Поява стратегіч-
ного управління – це новий етап розвитку управлінської 
науки. Цьому сприяли як об’єктивні, так і суб’єктивні 
причини. Стратегічне управління формувалося поетап-
но. Можна виділити такі особливості управління для 
кожного з цих етапів: управління, що здійснювалось по-
стфактум – контроль після завершення події; управлін-
ня на основі екстраполяції; управління, що ґрунтується 
на передбаченні; управління на базі гнучких рішень.

Стратегічне управління економічною системою 
певного типу та рівня аграрного сектора економіки – це 
цілеспрямовані дії щодо прийняття та реалізації страте-
гічних рішень, які формуються в умовах невизначеності 
й нестабільності зовнішнього середовища, зорієнтовані 
на власні фінансові, трудові та виробничі ресурси.

Розробка стратегії ефективного управління ви-
робничими ресурсами системи в сільському господар-
стві вимагає від менеджерів досягнення збалансовано-
сті функціонування основних її елементів: цілей, персо-
налу, технологій та структури. Використання ресурсів 
має здійснюватися за допомогою передових технічних 
і технологічних елементів ресурсного потенціалу аграр-
ного сектора. Застосування прогресивних технологій 
вимагає втручання у виробничий процес кваліфікова-
ного персоналу, зумовлює поділ виробничих функцій та 
формування робочих місць. Формування ефективного 
виробництва потребує побудови адекватної системи 
управління, здатної до реалізації завдань з ефективного 
використання виробничих ресурсів. 

Методологія розробки стратегії управління ре-
сурсами в аграрному секторі економіки базується на за-
стосуванні принципів, специфічних методів прийняття 
стратегічних рішень та засобів їх практичної реалізації, 
які дають змогу сільськогосподарським виробникам ра-
ціонально використовувати свій ресурсний потенціал з 
урахуванням вимог нестабільного зовнішнього середо-
вища з метою реалізації поставлених цілей. 

Науковцями використовуються як загальні прин-
ципи менеджменту, так і принципи, що притаманні лише 
стратегічному управлінню. Узагальнивши теоретичні 
здобутки дослідників, сформулюємо власний підхід до 
принципів, які можна використати при реалізації стра-
тегії в управлінні виробничими ресурсами певної систе-
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ми аграрного спрямування (табл. 1). Використання ме-
тодичних принципів при реалізації стратегії управління 
ресурсами систем аграрного спрямування дозволяє об-
ґрунтувати теоретичні аспекти та визначити пріоритет-
ні напрями управління цими ресурсами. Застосування 

операційних принципів у ході реалізації стратегії управ-
ління зазначеними ресурсами дозволяє оцінити дієвість 
використання виробничих ресурсів, побудувати комп-
лексну модель управління цими ресурсами та запропо-
нувати напрями оптимізації виробничих ресурсів.

таблиця 1

характеристика принципів при реалізації стратегії управління ресурсами системи аграрного спрямування 

принцип характерні особливості та зміст

Методичні принципи

Пріоритетності

Визначає необхідність встановлення пріоритетів досягнення цілей та пріоритетів реалізації стратегії.  
В умовах використання внутрішнього потенціалу та обмежених ресурсів система не може забезпечува-
ти усі визначені цілі та стратегії одночасно. Віддає пріоритети тій чи іншій цілі та стратегії, встановлює 
послідовність реалізації стратегій, виходячи із співвідношення позитивних результатів та витрат

Обґрунтованості
Кожне положення стратегії має підтверджуватися науковими дослідженнями. Обґрунтованість 
забезпечує реалістичність стратегії. Недостатньо обґрунтована стратегія породжує результати, які 
істотно відрізняються від очікуваних, не забезпечує конкурентоспроможності системи

Адекватності

Суттєвою загрозою для стратегії є некритичне запозичення її, перенесення в інші економічні реалії, 
навіть якщо вона за певних умов забезпечила успішні результати. Стратегія повинна максимально вра-
ховувати і використовувати національні, регіональні особливості конкретної економічної ситуації,  
в якій вона реалізується

Прозорості Стратегія повинна мати чіткий і зрозумілий виклад, містити механізми доведення її положень, логіки  
та цільових орієнтирів до виконавців

Спадковості

Характеризує закономірний перехід від головних ознак існуючого ресурсного потенціалу до бажаного  
потенціалу при визначенні стратегій функціонування системи. Визначення наявного ресурсного 
потенціалу є важливим чинником, оскільки неможливо приймати ефективні управлінські рішення щодо 
функціонування системи в майбутньому, не володіючи інформацією про те, якими ресурсами володіє 
система нині, і які використовуватиме в майбутньому

Коригування
Характеризує необхідність постійного проведення змін у цілях та стратегіях для їх узгодження  
з поточними умовами діяльності системи. Стратегічне управління передбачає своєчасне прийняття 
стратегічних рішень відповідно до умов та обставин, змінюючи ці цілі та коригуючи розроблені стратегії

Концентрації  
зусиль

Визначає, що при виборі стратегій необхідно концентрувати зусилля на пріоритетних напрямах 
функціонування системи, які мають високу вірогідність успіху. 

Зіставлення

Визначає технологію проведення перспективного аналізу. Результати оцінювання ресурсного  
потенціалу системи не матимуть об’єктивний характер, якщо її складові не будуть зіставлені з відпо-
відними чинниками зовнішнього середовища. Лише такий аналіз дозволить обрати правильну гіпотезу 
щодо умов та можливостей майбутнього використання ресурсного потенціалу системи

Синергізму

Визначає правила формування механізму реалізації стратегій діяльності системи. Враховує можливі 
синергетичні ефекти при прогнозуванні стратегічних результатів розвитку системи. Стратегічне 
управління повинно формуватися як єдина система виконання усіх загальних функцій управління. 
Взаємозв’язок між різними видами функціонування системи має забезпечувати єдність напрямів цього 
функціонування

Операційні принципи

Моделювання 
ресурсної стійкості

Використання моделей для оцінювання ресурсної стійкості системи, з метою отримання якісної та 
кількісної оцінки й проведення аналізу ризиків, вибору ресурсних стратегій і прогнозування їх впливу 
на зміни економічного стану системи

Економічний 
моніторинг

Безперервний аналіз економічної ситуації, процесу реалізації інвестиційних проектів, параметрів 
стійкості ресурсів з метою своєчасного виявлення відхилень та прийняття управлінських рішень

Комплексне 
управління

Управління ресурсним потенціалом у довгостроковому, короткостроковому та оперативному періодах, 
використовуючи при цьому прийоми стратегічного, інноваційного, інвестиційного антикризового  
менеджменту

Підконтрольності
Стратегічна програма має бути доступною не лише щодо сприйняття, а й щодо її здійснення, містити 
чітко визначені критерії її реалізації, досягнення конкретних результатів, передбачати застосування 
чітких її оцінок

Логічності Пропоновані стратегічні рішення мають базуватися на глибокому аналізі ситуації, обґрунтованих  
висновках, бути чітко вмотивованими, системними та зрозумілими

Джерело: складено на основі власних досліджень і за [3, с. 86]
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Застосування розглянутих принципів має відбува-
тися комплексно, вони взаємопов’язані, їх дотримання 
системами аграрного спрямування забезпечує ефектив-
ніше управління виробничими ресурсами. Отже, виді-
лення методичних та операційних принципів дозволяє 
певним чином формалізувати процеси управління ви-
робничими ресурсами в аграрному секторі. Викорис-
тання стратегії управління виробничими ресурсами 
системами аграрного спрямування має бути гнучким, 
що уможливлює як пристосування до змін, так і своє-
часну взаємодію зі споживачем та мінливим навколиш-
нім середовищем. 

Як зазначалося вище, стратегічне управління 
виробничими ресурсами в сільськогосподарському ви-
робництві можна розглядати як сукупність специфічних 
процесів з прийняття управлінських рішень щодо фор-
мування місії та визначення цілей стосовно вибору та 
реалізації стратегії ефективного використання вироб-
ничих ресурсів у ринковому середовищі. 

Сучасній моделі стратегічного управління ресурс-
ним потенціалом сільськогосподарського ви-
робництва притаманні такі етапи (процеси), як: 

визначення місії; формування стратегічних цілей; фор-
мування системи цілей; розробка стратегій досягнення 
цілей та механізм реалізації стратегії. У моделях стра-
тегічного менеджменту, що пропонуються в сучасних 
літературних джерелах, ці процеси відносять до страте-
гічного планування [4, с. 94]. 

Формування місії та цілей деякими авторами про-
понується здійснювати після детального аналізу страте-
гічних проблем, що виникають у процесі функціонуван-
ня систем та їхньому зовнішньому оточенні (зазначений 
підхід використовується П. Друкером на етапі розро-
блення методології стратегічного планування); сучасна 
модель стратегічного управління окреслене вище відно-
сить до самостійного етапу, що забезпечується виконан-
ням функції «ціле встановлення» [5, c. 19]. 

У діючих системах аграрного спрямування не існує 
різкого переходу від однієї (старої) стратегії до іншої –  
нової. Це складний перехідний період пошуку шляхів, 
що ведуть до досягнення довгострокових цілей. Тому 
розробка нової стратегії відбувається паралельно вико-
нанню діючої стратегії. Впроваджуючи стратегічну орі-
єнтацію, аграрний сектор може отримати такі переваги: 
 можливість враховувати об’єктивні (зовнішні 

та внутрішні) фактори, що формують зміни, зо-
середитись на вивченні цих факторів; 

 здатність зробити виробництво більш керо-
ваним, оскільки за наявності системи страте-
гічних планів є змога порівнювати досягнуті 
результати з поставленими цілями, конкрети-
зованими у вигляді планових завдань; 

 спрощення роботи по забезпеченню довго- та 
короткострокових ефективності та прибутко-
вості; 

 можливість встановлення системи стимулю-
вання для розвитку гнучкості та пристосова-
ності систем аграрного спрямування та окре-
мих їх підсистем до змін; 

 розвиток ресурсного потенціалу та системи зо-
внішніх зв’язків, що є сприйнятливими до змін і 
дають можливість досягти майбутніх цілей; 

 забезпечення динамічності змін через приско-
рення практичних дій щодо реалізації страте-
гічних планів на основі відповідної системи 
регулювання, мотивації, контролю та аналізу; 

 здійснення більш ефективного розподілу ре-
сурсів та їх концентрація на досягнення певних 
цілей; 

 з’являється змога передбачити можливі ризики 
функціонування аграрного сектора [3, c. 72]. 

При впровадженні стратегії управління ресурсами 
в сільськогосподарському виробництві необхідно вра-
ховувати, принаймні, три ключові фактори: 
 по-перше, забезпеченість ресурсами; 
 по-друге, характер та ступінь зміни організацій-

ної структури та культури системи аграрного 
спрямування з метою їх адаптації до нової стра-
тегії; 

 по-третє, управління змінами щодо процесу 
функціонування системи аналогічно [3, c. 73] 
щодо підприємств. 

Зміна ресурсної бази залежить від міри відмінності 
нової стратегії від базової. З цієї точки зору в ре-
сурсному плануванні можливо виокремити три ка-

тегорії. Перша категорія – це стратегії, що потребують 
незначних змін у ресурсній базі на зразок мінімального 
збільшення фінансування для незначного розширення 
виробництва та залучення додаткового персоналу з ме-
тою ліквідації дефіциту робочої сили. Однак стратегія не-
значних змін може потребувати продажу окремих видів 
активів чи незначного скорочення людських ресурсів. 

До другої категорії відносять стратегії, що вима-
гають суттєвого збільшення ресурсної бази для забез-
печення програми росту. З цією метою використовують 
внутрішній перерозподіл ресурсів та купівлю додатко-
вих ресурсів від зовнішніх постачальників. Перерозпо-
діл ресурсів означає їх скорочення в одних ланцюгах 
вартості та збільшення в інших ланцюгах або продаж 
обладнання з метою інвестування отриманих коштів у 
зону зростання. 

Третя категорія стратегій передбачає скоро-
чення ресурсної бази у зв’язку з тим, що виробництво 
знаходиться в зоні спаду. Якщо після аудиту ресурсів 
з’ясується, що система містить занадто велику кількість 
ресурсів (багато службовців, значну площа земельних 
угідь та ін.), то вживаються заходи для їх скорочення. 
Надлишок капіталу чи фізичних ресурсів можуть бути 
успішно реінвестовані в ті сфери бізнесу, які пов'язані з 
пожвавленими ринками. 

Для того, щоб виробничі ресурси задовольняли 
вимогам обраної стратегії, їх постійно розвивають та 
контролюють. Не менш важливою проблемою плану-
вання виробничих ресурсів є забезпечення їх прогре-
сивності. Для сільськогосподарського виробництва, 
наприклад, у промисловому птахівництві, це є особливо 
актуальним у частині технологічного обладнання, а та-
кож компонентів систем автоматизованого управління 
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процесами вирощування, відгодівлі, виготовлення на-
півфабрикатів та реалізації споживачам з використан-
ням інформаційних ресурсів та комп’ютерної техніки. 

Прикладні питання розробки стратегії вирішу-
ються не лише визначенням параметрів, що впливають 
на вибір варіантів стратегії та методів, за якими слі-
дують моделі деталізації, а й забезпеченням реальних 
стратегічних змін. Стратегія управління виробничими 
ресурсами полягає у вмінні моделювати ситуацію, здат-
ності виявляти необхідність змін, можливості втілюва-
ти стратегію на практиці. 

Слід погодитися з думкою Ю. Лапигіна, який 
стверджує, що при розробленні стратегії управління ви-
робничими ресурсами в аграрному виробництві можли-
ві два підходи. Перший – коли припускають, що всі мож-
ливі зміни та процеси, що відбуваються в ході реалізації 
стратегії, є визначеними та піддаються управлінню. Сама 
стратегія зводиться лише до визначення цілей та розроб-
ці стратегічного плану дій в аграрному виробництві для 
досягнення намічених цілей. Проте така ситуація мож-
лива лише в короткий проміжок часу, оскільки швид-
кість зміни зовнішнього середовища постійно зростає. 
Ефективність управління в такому разі значною мірою 
визначається здатністю отримати переваги від викорис-
тання змін та можливостей, що при цьому виникають. 
Другий підхід полягає у визначенні тільки напряму роз-
витку аграрного виробництва, який дасть змогу досягти 
поставлених цілей. У такому випадку стратегія склада-
тиметься як з продуманих цілеспрямованих дій, так і з 
реакції на непередбачуваний розвиток подій [6, с. 34]. 

Формування ефективної стратегії розвитку сіль-
ського господарства України визначається перш 
за все необхідністю повноцінного забезпечення, 

з одного боку, продовольчої безпеки країни, а з іншого 
– перетворення аграрного комплексу у високопродук-
тивну галузь національної економіки. Вирішення таких 
важливих завдань можливе лише з використанням стра-
тегічного управління в сільському господарстві, а отже, 
впровадження конкурентних стратегій, здатних забез-
печити достойне місце на вітчизняному та зарубіжному 
ринку, набуває важливого значення [7, c. 65]. 

Для реалізації зазначених напрямів слід відмітити 
такі типи конкурентних стратегій, які можна викорис-
товувати в контексті забезпечення ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу: 
 стратегія досягнення лідерства на ринку за ра-

хунок низьких витрат; 
 стратегія диверсифікованого виробництва; 
 стратегія диференціації на локальному ринку; 
 стратегія обслуговування на невеликих сегмен-

тах ринку; 
 стратегія інтеграції та кооперації [8, с. 5]. 

При цьому слід виділити такі ключові моменти, 
які необхідно враховувати в процесі розроблення стра-
тегії управління виробничими ресурсами систем аграр-
ного спрямування: 

1. Вибір та розробка стратегії обов’язково повинні 
розпочинатися з вивчення рівня та динаміки платоспро-
можного попиту, ємкості та структури регіонального 

ринку сільськогосподарської продукції. Таке вивчення 
передбачає проведення кон’юнктурного аналізу ринку, 
а також діагностики конкурентного середовища ринку 
[9, с. 37–48]. 

2. Розроблення ефективної стратегії сільськогос-
подарського виробництва має спиратися на стратегію 
аграрного сектора регіону, що набуває особливої акту-
альності в умовах взаємної інтеграції економічних на-
прямів розвитку регіонів країни. Слід погодитися з дум-
кою О. С. Віханського [10, с. 239], який загострює увагу 
на тому, що в стратегічному управлінні стратегія розгля-
дається як довгостроковий, якісно новий напрям роз-
витку аграрного виробництва стосовно засобів та форм 
діяльності, системи внутрішніх та зовнішніх чинників. 
І якщо цілі вказують на те, що саме має бути отримане 
в ході виробництва, то стратегія відповідає на питання, 
в який спосіб та за допомогою яких дій можна досяг-
ти поставлених цілей в умовах мінливості зовнішнього 
оточення. Таке розуміння стратегії дає можливість реа-
лізувати намічені цілі у відповідності до існуючих реа-
лій, тим самим вільно обираючи способи та можливості 
досягнення дієвого кінцевого результату.

3. Використання ресурсного потенціалу необхідно 
узгодити з розробленою стратегією. Серед найважливі-
ших умов ефективного використання ресурсів і, відпо-
відно, стратегії є їх правильний розподіл в часі. Оскільки 
зовнішнє середовище є досить динамічним та стохастич-
ним, то і можливості, на які орієнтована стратегія, є не-
стабільними, відсутність необхідних ресурсів у потріб-
ний момент часу може призвести до поразки реалізації 
навіть ретельно продуманої стратегії. Допомогою в та-
кому разі може стати використання таких інструментів, 
як розробка та виконання бюджетів розподілу грошових 
коштів, запасів, капіталовкладень, продажів та ін. 

Стратегічне управління у аграрному секторі має 
свої особливості. До факторів, що впливають 
на стратегічне управління в сільському госпо-

дарстві, на нашу думку, слід віднести такі: природно-
кліматичні умови, територіальне розосередження ви-
робництва, сезонність виробництва, обмежена дивер-
сифікація сільськогосподарської продукції, котра зумов-
лює диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію 
та на промислові товари для виробництва сільськогос-
подарської продукції, велика кількість організаційно-
правових форм господарювання.

Основними пріоритетами стратегії розвитку аг-
рарного сектора України мають бути: розвиток вироб-
ництва сільськогосподарських культур; збільшення ви-
робництва продукції тваринництва; завершення зе-
мельної реформи; здійснення відповідних заходів із під-
вищення ефективності та результативності сільськогос-
подарського виробництва й із вдосконалення механізму 
регулювання цін з поєднанням ринкових принципів і 
ефективного державного регулювання, зі створенням 
ефективної інфраструктури ринку, з подальшим розви-
тком сільськогосподарської кооперації тощо. Реаліза-
ція цієї стратегії має сприяти імплементації ініціативи 
ENPARD (Програми Європейського сусідства для сіль-
ського господарства та сільського розвитку) в Україні за 
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трьома пріоритетними сферами: економічним зростан-
ням і розвитком сільських територій; безпечністю про-
довольства і продовольчою безпекою; розвитком інфра-
структури сільських територій. 

Отже, реалізація стратегії потребує активної 
постановки і втілення свідомих цілей з урахуванням 
впливів зовнішнього середовища; врахування вироб-
ничих, науково-технічних, технологічних, соціально-
економічних, екологічних, інституціональних, організа-
ційних та інших умов зростання й розвитку економіки; 
застосування принципів, функцій, задач, методів, які 
пов’язують за допомогою стратегії управління для до-
сягнення відповідного результату на основі певної ін-
формації для прийняття науково обґрунтованого управ-
лінського рішення [11]. Управлінське рішення встанов-
лює шляхи розв’язання проблеми та зміст організацій-
ної роботи щодо їхньої реалізації.

ВИСНОВКИ
Вибір стратегії управління виробничими ресурса-

ми в сільськогосподарському виробництві та її виконан-
ня є основними складовими стратегічного управління. 
Роль ресурсів у стратегічному управлінні є важливою не 
лише тому, що без них аграрне виробництво не досягне 
стратегічної мети. Ресурси – це потенціал сільськогос-
подарського виробництва. 

Формування та ефективне використання ресурс-
ного потенціалу аграрного сектора економіки суттє-
во залежить від використання сучасної методології,  
а, отже, від принципів, елементного наповнення, чинни-
ків стратегічного управління та впровадження конку-
рентних стратегій як невід’ємної його частини, здатних 
забезпечити аграрному виробництву достойне місце на 
вітчизняному та зарубіжному ринках.

Застосування стратегічного управління в аграрно-
му секторі економіки дозволить стабілізувати ситуацію 
в галузі, забезпечити ефективне її функціонування в 
довготривалій перспективі, її швидку адаптацію до мін-
ливих умов зовнішнього середовища, що потребує по-
дальшого дослідження.                    
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