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Стаття присвячена актуальним питанням розвитку стратегічного планування діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. Визначено особливості стратегічного планування в аграрній сфері, виявлено існуючі 
стратегічні проблеми у розвитку сільськогосподарських підприємств; проаналізовано стан стратегічного пла-
нування, визначено умови і перспективи розвитку стратегічного планування діяльності сільськогосподарських 
підприємств.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена актуальным вопросам развития стратегического планирования деятельности сельско-
хозяйственных предприятий. Определены особенности стратегического планирования в аграрной сфере, 
выявлены существующие стратегические проблемы в развитии сельскохозяйственных предприятий, проана-
лизировано состояние стратегического планирования, определены условия и перспективы развития страте-
гического планирования деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
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The article is devoted to the actual issues of agricultural enterprises strategic planning development. The pecu-
liarities of the strategic planning system in the agrarian sphere are determined, existing strategic problems in the 
development of the agrarian sector of the region are identified; analyzed the state of strategic planning, defined 
conditions and prospects for the development of strategic planning at agrarian enterprises. 
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Постановка проблеми. Сучасна ситуа-
ція в економіці України зумовлює пошук під-
приємствами сучасних методів, підходів та 
інструментів розвитку і управління. Для під-
вищення конкурентоспроможності суб'єкти 
економіки вибирають найбільш результативні 
з них. Найважливіше значення притаманне 
стратегічному управлінню як головного під-
ходу ефективної адаптації до мінливості та 
невизначеності зовнішнього середовища і 
забезпечення сталого розвитку підприємств 
в умовах конкуренції. Все більше підпри-
ємств усвідомлюють переваги застосування 
системи стратегічного управління через здій-
снення стратегічного планування, розробку 
стратегій і проведення стратегічного аналізу.

Аграрний сектор, будучи стратегічним сек-
тором країни, являє собою складну систему, 
функціонування якої відбувається під впли-
вом закономірностей не тільки економічного, 
але також соціального, природнокліматич-
ного характеру та інших специфічних факто-

рів, що визначають унікальність даної галузі. 
В сучасних умовах, що характеризуються 
необхідністю стабілізації і забезпечення 
ефективного розвитку аграрного сектора 
економіки, особливого значення набувають 
питання вдосконалення системи стратегіч-
ного планування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні основи і практика реалізації 
стратегічного планування масштабно дослі-
джуються в працях зарубіжних і українських 
вчених: І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, 
А. Стрікленда, М.Д. Лесечко, В.А. Гросула, 
І.В. Смоліна, Н.В. Куденко, Ю.В. Малинов-
ського, Т.В. Куліш, Р.І. Олексенко, та ін.

В останні роки з'явилися дослідження, 
присвячені осмисленню основних положень 
теорії стратегічного планування у вітчизня-
ному сільськогосподарському виробництві. 
До них можна віднести роботи О.М. Они-
щенко, Л.А. Євчука, Г.Є. Рябика, П.Т. Саблука, 
Д.Ф. Крисанова, О.М. Шпичака та інших.



550

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Однак питання реалізації стратегічного 
планування в діяльності сільськогосподар-
ських підприємств досліджені недостатньо, 
зокрема оцінка стану та перспектив розвитку 
стратегічного планування, визначення осо-
бливостей стратегічного планування в аграр-
ній сфері. 

Формулювання цілей статті. Визна-
чити особливості системи стратегічного пла-
нування в аграрній сфері, виявити існуючі 
стратегічні проблеми сільськогосподарських 
підприємств; дати оцінку стану стратегічного 
планування, визначити умови і перспективи 
розвитку стратегічного планування діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стратегічне планування, незва-
жаючи на своє значення в організації гос-
подарської діяльності, не відноситься до 
обов'язкових елементів процесу управління 
в сучасних умовах. Його необхідність не 
регулюється нормативними документами і 
прийняття рішення щодо розробки стратегії 
розвитку підприємства цілком залежить від 
компетентності, рівня володіння сучасними 
інструментами управління, адекватного розу-
міння ситуації керівниками та спеціалістами 
підприємства.

Для того, щоб з'ясувати ставлення спеціа-
лістів сільськогосподарських підприємств до 
стратегічного планування, ступеня розуміння 
його сутності та особливостей, було прове-
дено анкетування спеціалістів 22 господарств 
Запорізької області.

За думкою спеціалістів, які взяли участь у 
опитуванні, стратегічне планування в сучас-
них умовах пов'язано з певними проблемами: 
76,3% опитаних вказують на постійну зміну 
цін і непередбачуваність економічної ситуації, 
інфляцію; 21% респондентів відзначають зни-
ження потреб у стратегічному плануванні у 
сучасних умовах. 3% спеціалістів сільськогос-
подарських підприємств вважають, що осно-
ваною проблемою є нестача кваліфікованих 
працівників в цій галузі.

Проведене опитування показало, що, 
незважаючи на нестабільність ринкової ситу-
ації, серед спеціалістів існує розуміння того, 
що сільськогосподарським підприємствам 
потрібна чітко визначена перспектива розви-
тку. Про це свідчить той факт, що 61% рес-
пондентів вказали на необхідність розробки 
стратегії розвитку підприємства, а при відпо-
віді на питання: «Як ви відноситесь до такої 
форми як стратегічне планування?» 73% рес-
пондентів відзначили, що стратегічний план 

потрібний кожному сільськогосподарському 
підприємству. Жоден з учасників опитування 
не вказав, що не знайомий з цією формою 
планування.

Ці результати певною мірою спростовують 
гіпотезу про те, що спеціалісти сільськогос-
подарських підприємств налаштовані дуже 
песимістично щодо стратегічного планування 
або не знають про нього.

В результаті анкетування був виявлений 
тісний взаємозв'язок між економічним благо-
получчям підприємства та наявністю в його 
управлінні стратегічних цілей. Дослідження 
свідчить, що практичний розвиток стратегіч-
них процесів в аграрній сфері знаходиться в 
активній фазі. 

Але все ж в сільському господарстві 
45,5 % опитаних вважають, що стратегічне 
планування доцільно тільки для сильних гос-
подарств, а кожен п'ятий думає, що в сучас-
них нестабільних умовах займатися страте-
гічним плануванням не варто.

Більшість респондентів досить високо оці-
нюють корисність стратегічного планування. 
Більше 60% опитаних вважають, що розробка 
стратегії дає бачення перспективи розвитку, 
кожен третій вважає, що даний процес сприяє 
мобілізації необхідних ресурсів. Спеціалісти 
сільськогосподарських підприємств відзна-
чають можливість залучати інвестиції, знижу-
вати властиві аграрному виробництву ризики, 
а також підвищити якість поточного плану-
вання, на це вказали 48,2% респондентів. 
Тільки два з опитаних вважає, що розробка 
стратегії не дає нічого, крім втрат часу.

Респонденти вважають, що стратегічне 
планування є досить складним процесом, що 
вимагає створення певних передумов. 74,1% 
опитаних в якості необхідної умови називають 
зацікавленість керівника підприємства, третя 
частина опитаних вважають за необхідне 
залучення до цього процесу всіх фахівців, а 
також розширення штату співробітників від-
ділу маркетингу. На думку 39% учасників опи-
тування для стратегічних розробок потрібно 
забезпечення певними комп'ютерними про-
грамами.

При відповіді на питання про те, хто пови-
нен займатися розробкою стратегії розвитку 
підприємства, респонденти особливо відзна-
чили роль керівника підприємства (72,3%), а 
також значення допомоги сторонніх консуль-
тантів (46,8%).

Спеціалісти сільськогосподарських під-
приємств цілком об'єктивно оцінюють свій 
невисокий рівень підготовки в цій галузі, тому 
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респонденти вказали на важливість навчання 
на семінарах (57,6%), консультацій фахівців 
(35,1%), забезпечення відповідними мето-
диками, літературою (27,8%).У відповідь на 
питання: «Як Ви вважаєте, чи застосовуються 
у Вашому підприємстві хоча б окремі еле-
менти стратегічного планування?» позитивна 
відповідь була отримана в 58% випадків. Уза-
гальнені результати відповідей представлені 
на рисунку 1.

Аналіз даних, представлених на рисунку 1, 
показує, що 26% респондентів планують свою 
діяльність на наступний рік, 13% формують 
маркетингову стратегію, 19% розробляють 
бізнес плани. 

На прохання самим спробувати коротко 
описати, як могла б бути сформульована 
стратегія розвитку господарства, відгукнулися 
68,7% респондентів. Контентаналіз отрима-
них відповідей дозволив виділити і ранжувати 
ті основні напрямки, які респонденти вважали 
за потрібне врахувати при формулюванні 
стратегії (рисунок 2).

Аналіз даних, представлених на рисунку 2, 
показує, що найбільшою мірою спеціалісти 
сільськогосподарських підприємств Запо-
різької області орієнтуються на державну 
підтримку. Необхідність державної підтримки 
сільського господарства, в тому числі фінан-
сової, визначається особливостями аграрної 
сфери, які вимагають створення можливостей 
для стимулювання зростання ефективності її 
функціонування. До числа таких особливос-
тей відносяться: вплив природнокліматичних 

факторів, що детермінують створення і розви-
ток системи страхування з безпосередньою 
участю держави; нестійкість цін, коливання 
яких залежать від ринкової кон'юнктури, що 
характеризується низькою еластичністю 
попиту на аграрну продукцію; низький ступінь 
монополізації аграрного виробництва в порів-
нянні з іншими галузями економіки; відсутність 
інтенсивного припливу капіталу в сільське 
господарство, яке не може мати велику окуп-
ність вкладень, порівняно з іншими сферами 
діяльності. Державна підтримка сільського 
господарства повинна здійснюватися з вико-
ристанням адміністративноправових та еко-
номічних методів і відповідних їм інструментів 
адекватність яких буде визначати ефектив-
ність функціонування всього механізму такої 
підтримки в цілому.

Також дуже важливими є проблеми, 
пов'язані з трудовими ресурсами, причому 
як в області професійної діяльності, так і 
в сфері соціального розвитку колективу. 
В області управління трудовим потенціа-
лом експерти звертають увагу на необхід-
ність підвищення оплати праці та відпові-
дальності за кінцеві результати, оптимізацію 
кадрового складу, підвищення кваліфікації 
та підготовку молодих кадрів. Очевидно, що 
такі проблеми назріли не в окремому регі-
оні і конкретної галузі, а є системними для 
нашого суспільства і вимагають свого вирі-
шення. Саме тому експерти розглядають 
даний напрямок як стратегічно важливий 
для свого підприємства.

Рис. 1. Узагальнення відповідей респондентів про наявність елементів 
стратегічного планування на підприємстві
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Велику увагу респонденти приділили також 
питанням раціональної спеціалізації вироб-
ництва. Найбільш часто проблему уточнення 
виробничого напрямку спеціалісти розгляда-
ють у поєднанні з завданнями маркетингового 
характеру: освоєння нових ринків збуту, фор-
мування цінової політики. Уточнення спеціа-
лізації також поєднується з удосконаленням 
технології виробництва та посилення матері-
альнотехнічної бази.

Висновки. Незважаючи на досить високу 
оцінку такої форми як стратегічне плану-

вання, не всі спеціалісти сільськогоспо-
дарських підприємств готові до його вико-
ристання в практиці своєї діяльності. Це 
підтверджує висунуте в нашому дослідженні 
положення про те, що необхідна робота по 
створенню методик, адаптованих до сіль-
ськогосподарського виробництва, навчання 
та консультативної допомоги щодо організа-
ції стратегічного планування в сільськогос-
подарських підприємствах в рамках форму-
вання і функціонування галузевої системи 
стратегічного планування.
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