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ВСТУП
Формування потенційних можливостей гос�

подарюючих структур не є самоціллю, а сис�
темно�комплексним фактором забезпечення
динамічного розвитку підприємства. Це два
взаємодіючих процеси, які в своїй єдності і зба�
лансованості забезпечують реалізацію цільової
спрямованості системи управління потенціа�
лом підприємства.

Концепція як генеральний напрям розвит�
ку організаційних систем є первинним і основ�
ним фактором розвитку підсистем основної,
визначеної цільової спрямованості. Таким чи�
ном, концепція розвитку організаційних сис�
тем, з методологічної точки зору, є базовою
основою формування адаптивно�розвиваючої
системи.
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Розвиток аграрного сектора економіки вимагає чіткої стратегічної мети, якій буде підпорядковано весь процес
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема розвитку аграрного сектора економі�
ки, формування стратегій, тактики здійснення
цих операцій є досить актуальною в період ре�
організації, розвитку, становлення всеосяжних
інноваційних технологій та механізмів діяль�
ності. Дана тема досліджувалася багатьма вче�
ними�економістами, зокрема В.П. Галушком,
І.М. Герасименком, О.Д. Гудзинським, А.Д. Діб�
ровою, Й.С. Завадським, М.Й. Маліком,
М.М. Мартиненком, М.П. Соболем, І.М. Цим�
балюком та іншими, але зважаючи на розвиток
економіки вона потребує додаткового аналізу.

Багато авторів приділяють увагу інновацій�
ному підходу як функціональній системі управ�
ління і розглядають його як один з різновидів
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функціонального управління, безпосереднім
об'єктом якого є інноваційні процеси в усіх
сферах економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є узагальнення і доповнен�

ня теоретично�методологічних положень та
розробка методичних підходів до формування
концепцій розвитку аграрного підприємства в
контексті стратегічних змін, на базі інновацій�
ної політики та розробки рекомендацій для їх
впровадження в практику господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для детального аналізу концепцій розвит�

ку підприємства слід розглянути такі факто�
ри:

— базовий потенціал підприємства;
— кон'юнктура ринку, на якому діє підприє�

мство;
— стан та динаміка розвитку підприємства

і його головних конкурентів;
— рівень розвитку інфраструктури регіону,

в якому діє підприємство;
— управлінський потенціал підприємства і

команди, яка його здійснює;
— головна стратегія підприємства і його

тактика виконання;

— конкурентоспроможність галузі, в якій
діє підприємство;

— інвестиційна привабливість та фінансо�
вий стан господарюючого суб'єкта;

— досвід та вміння працювати в умовах змін;
— загрози, які можуть виникнути в процесі

впровадження інноваційних механізмів та ін.
Дані фактори є основною умовою соці�

ально�економічного розвитку підприємства і
потребують в свою чергу формування системи
управління змінами, спрямованими на розв'я�
зання двох взаємопов'язаних задач:

— готовність та вміння управлінського
складу до втілення змін;

— подолання опору змінам серед суб'єктів
діяльності.

Для розв'язання першої задачі потрібно
розглянути причини:

— небажання та неготовність керівників
здійснювати зміни;

— відсутність навиків та майстерності уп�
равлінської діяльності;

— низький рівень адаптивності управлінсь�
кої команди.

Для розв'язання другої задачі також по�
трібно вирішити ряд питань:

— відсутність відчуття потреб на зміни,
яке спричинене несформованою управлінсь�

Таблиця 1. Управління змінами

 Складено автором дослідження з використанням Ансоффа И. Новая корпоративная стратегия / Агсофф И. — СПб.: ПИТЕР,
1999. — 415 с.
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кою майстерністю та управлінським талан�
том;

— надання переваги минулому досвіду;
— переваги поточній діяльності та невміння

формувати стратегію підприємства в цілому;
— небажання проводити зміни, спричине�

не невміння працювати в умовах змін;
— відсутність стратегічного бачення та за�

доволеність наявним станом речей.
Результати наших досліджень підтверджують

наявність певного опору стратегічним змінам.
Сила його впливу неоднозначна і залежить, як
свідчать наші дослідження, від рівня професіо�
налізму управлінської команди, організації, її
вміння піти на ризик, передусім обгрунтований
ризик, націленість однієї команди на один резуль�
тат та незадоволенням ситуацією яка склалась
для підприємства на даний відрізок часу.

Проводячи дослідження щодо концепції
розвитку підприємства в контексті стратегіч�
них змін, ми прийшли до висновку, що найбільш
придатною технологією управління змінам як
складової системи розвитку підприємства є
технологія Ансоффа [1].

Такий підхід створює умови для підвищен�
ня результативності управління якості діяль�
ності підприємницьких структур, його реаліза�
ція потребує проведення певних змін у підсис�
темі організації та всієї управлінської системи,
а саме: у цілях задач; структурах управління;
управлінському профілі; організаційній куль�
турі і організаційному кліматі; механізмах та
стилях управління; системі відносин власного,
владного та соціально трудового спрямування,
розподілі функцій, прав і відповідальності в си�
стемі діяльності та ін.

Позиція щодо логічної послідовності роз�
витку підприємства в контексті стратегічних
змін зводиться до наступного:

1) при формуванні результативної системи
розвитку підприємства в контексті стратегіч�
них змін:

— дотримуватись методологічного підходу
від загального до конкретного часткового, що
дозволить врахувати загально�системні вимо�
ги, потреби підприємства як системи;

— зорієнтувати систему впровадження змін
на досягнення загальної цілі підприємства;

— адаптувати систему управління на зба�
лансовані основі до сформованого і визначено�
го на альтернативній основі портфелю стра�
тегій;

— забезпечити конкурентоспроможність
підприємства шляхом формування змін, які
націлені на розвиток конкурентоспромож�
ності;

2) обгрунтувати концепцію розвитку під�
приємства в контексті стратегічних змін, які
мають бути покладені в основу:

— визначення цільової спрямованості під�
приємства та стратегії його змін;

— визначення цільової спрямованості самої
системи управління змінами;

— визначення типу системи та структуру
управління змінами;

— формування системи управління зміна�
ми, адекватній концепції розвитку підприєм�
ства;

3) обгрунтувати саму концепцію розвитку
підприємства з урахуванням рівня економічно�
го стану підприємства та показників результа�
тивності системи управління, що дозволить:

— виявити невикористані можливості при
впровадженні інноваційних механізмів;

— виявити відхилення та слабкі сторони при
впровадженні змін;

— оцінити можливості запровадження змін
та їх вплив на організацію в цілому;

— визначити рівень конкурентних переваг
які виникнуть при впроваджені змін (табл. 1).

ВИСНОВОК
Названі підходи науковців і наше бачення,

що покладені в основу запровадження систе�
ми розвитку підприємства в контексті страте�
гічних змін, спричинять потребу і об'єктивну
необхідність реструктуризації та трансфор�
мації системи стратегічного управління
підприємством. Трансформаційні процеси
охоплять такі важливі елементи, як: структу�
ру управління, стилі керівництва, інфор�
маційні комунікації, центри відповідальності,
систему власних, владних і соціально трудо�
вих відносин.
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