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ВСТУП
На рівні підприємства наявність періодів

підйому й спаду, як правило, зумовлюється
зміною попиту на продукцію, що, в свою чергу, є
результатом завершення життєвого циклу зас�
тарілої продукції або ж пов'язано з появою нової
продукції, затребуваної споживачами. Особли�
вості діяльності аграрних підприємств та резуль�
тати аналізу їх інвестиційних стратегій свідчать,
що вони можуть суттєво відрізнятись, виходячи
із етапу життєвого циклу підприємства, рівня
його науково�технічного та кадрового потенці�
алу, сили конкурентної боротьби в галузі, її спе�
цифіки. Це впливає на тип конкурентної та за�
гальної стратегії підприємства (наступального
зростання, еволюційного зростання, стабільно�
го функціонування, виживання). Проте навіть на
етапі виживання управлінські рішення, що скла�
датимуть основу загальної та інвестиційної стра�
тегій, повинні забезпечувати вирішення завдань
розвитку підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування інвестиційної стратегії, адекват�

ної завданням сталого розвитку, повинно відбу�
ватись з урахуванням етапу життєвого циклу
підприємства і передбачати наступні кроки: по�
зиціювання аграрного підприємства у структурі
життєвого циклу; формування траєкторії роз�
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Встановлено, що розвиток будь�якої соціально�економічної системи (якою є, зокрема, аграрне
підприємство) відбувається циклічно, проходячи етапи динамічного зростання, уповільнення, по�
ліпшувальних змін і наступного прискорення економічної динаміки. Для згладжування різкості
коливань у статті запропоновано методологічні підходи розроблення стратегії діяльності, яка
передусім спрямована на виявлення нових ринкових можливостей, реалізація яких могла б збільши�
ти присутність підприємства на ринку, а також на розпізнавання загрозливих для його існування
факторів бізнес�середовища, негативний вплив яких необхідно мінімізувати застережними чи ком�
пенсаторними заходами.

It is set that development of any socio�economic system (what an agrarian enterprise is, in particular)
takes place cyclic, passing the stages of dynamic increase, deceleration, making better changes and next
acceleration of economic dynamics. For smoothing of sharpness of vibrations methodological approaches
of development of strategy of activity, which is foremost sent to the exposures of new market possibilities,
realization of which would increase the presence of enterprise at the market, are offered in the article,
and also on recognition of threatening for his existence factors of business�environment, negative influence
of which must be minimized by cautionary or scary.

витку аграрного підприємства; проектування
організаційних змін і планування їх реалізації у
часі, ресурсах та просторі.

 На нашу думку, позиціювання підприємства
у структурі життєвого циклу можна здійснити
проведенням динамічного аналізу. З цією метою
необхідно оцінити динаміку його основних еко�
номічних результатів та показників, що харак�
теризують капіталізацію підприємства за попе�
редній період — обсяги виробництва, валових до�
ходів і прибутку; загальна сума активів; динамі�
ка величини власного капіталу тощо. За темпа�
ми зміни цих показників можна зробити висно�
вок про стадію життєвого циклу, на якій знахо�
диться підприємство. Найвищі темпи приросту
показників властиві стадії "зростання", деяка їх
стабілізація — стадії "зрілість", суттєве знижен�
ня — стадії "занепад".

Формування траєкторії розвитку потребує
оцінки інвестиційних потреб підприємства і його
інвестиційних можливостей, що можна зробити,
попередньо дослідивши:

— рівень стратегічного мислення спеціалістів
підприємства, їх інвестиційної культури та пріо�
ритетів (ставлення до ризику й новаторства);

— наявність на підприємстві цілісної страте�
гічної концепції у вигляді місії, загальної стра�
тегії, системи стратегічних цілей, в тому числі
структурованих у розрізі основних господарсь�
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ких підрозділів;
— рівень

інформативної об�
ізнаності про стан
і тенденції зовніш�
нього середовища
в частині, яка ок�
реслює умови та
правила залучення
інвестицій;

— обсяги інве�
стиційних ресур�
сів, якими може
розпоряджатися
п і д п р и є м с т в о ,
можливості їх пер�
спективного фор�
мування, в тому
числі через власні
накопичення чи за�
лучення з інших
джерел;

— рівень інвес�
тиційної актив�
ності підприєм�
ства, його
відповідність по�
точним і перспективним вимогам розвитку,
рівень використання інвестиційного потенціалу;

— ефективність діючих на підприємстві сис�
тем інвестиційного аналізу, планування і конт�
ролю; їх орієнтованість на вирішення стратегіч�
них завдань;

— організаційні форми управління інвести�
ційною діяльністю, їх відповідність завданням
перспективного розвитку;

— пріоритети й цінності організаційної куль�
тури підприємства, їх відповідність завданням
розвитку.

Зважаючи на те, що реалізація інвестиційної
стратегії повинна сприяти зростанню економіч�
ної ефективності діяльності аграрного підприє�
мства, при її формуванні необхідно забезпечи�
ти: її підпорядкованість цілям загальної і конку�
рентної стратегій; чіткість позицій менеджмен�
ту в сфері залучення інвестиційних ресурсів, яка,
з одного боку, розширювала б ресурсні можли�
вості підприємства, а з іншого — мінімізувала їх
вартість.

Отже, процес формування інвестиційної
стратегії має здійснюватись на основі усебічно�
го аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес�
контексту підприємства. Це дає змогу правиль�
но спроектувати траєкторію його розвитку, яка
оформляються у вигляді загальної стратегії
діяльності. В її межах оцінюються інвестиційні
альтернативи, серед яких обираються ті, що мак�
симально відповідають стратегії збалансовано�
го розвитку підприємства. При цьому з метою

посилення ефекту синергії у взаємодії складо�
вих бізнес�системи підприємства на кожному
наступному витку його розвитку (етапі життє�
вого циклу) необхідно обирати інвестиційні
рішення, реалізація яких розвиватиме адап�
таційні властивості та стійкість бізнес�системи.
На наш погляд, вони досягаються передусім че�
рез спрямування інвестицій у розвиток тієї скла�
дової бізнес�системи, без якої синергічний ефект
не може зростати. Виходячи із системного підхо�
ду, акцентуємо на тих властивостях системи, які
можуть детермінувати результати організацій�
них змін і повинні враховуватися при розроб�
ленні інвестиційної стратегії (табл. 1).

Згідно пропонованої послідовності здійс�
нення процедури формування інвестиційної
стратегії однаково важливими для виявлення
можливостей розвитку підприємства є дослід�
ження макроекономічних тенденцій, складових
мікроекономічного простору і оцінка інновацій�
но�інвестиційного потенціалу підприємства, що
потребує усебічного і глибокого аналізу усього
бізнес�контексту з використанням ефективних
аналітичних інструментів (рис. 1).

Так, при аналізі макроекономічних тенденцій
важливо не лише вірно передбачити напрями
структурних змін в економіці й виявити перспек�
тивні з погляду високої капіталовіддачі, а й оці�
нити загальний інвестиційний клімат, який спро�
щує або ж ускладнює процес інвестування, впли�
ваючи на рівень інвестиційних ризиків. Аналіз
складових мікросередовища слід здійснювати з

Таблиця 1. Характеристики системи, що забезпечують її синергію, і їх
вплив на зміст інвестиційної діяльності при плануванні стратегії

збалансованого розвитку аграрного підприємства
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урахуванням можливостей інтеграції з підприє�
мствами АПК, завдяки чому можна розширити
горизонти інвестування, збільшити синергію
співпраці спільними проектами розвитку. В кон�
тексті вибору стратегії розвитку необхідно ана�
лізувати значну кількість факторів, які можуть
відіграти вирішальну роль у прийнятті стратегі�
чних рішень. Узагальнений і систематизований
перелік їх для аграрних підприємств наведено у
табл. 2.

Аналіз зазначених факторів слід здійснюва�
ти в комплексі, з врахуванням їх взаємного впли�
ву, внаслідок чого можуть посилюватися або по�
слаблюватися деякі з них. Для цього, на наш по�
гляд, можна використовувати стандартну схему

SWOT�аналізу, однак мо�
дифіковану з ухилом у бік
чіткішого позиціювання
інвестиційних пріори�
тетів, що проявляється у
складових матриці. Вона
має бути модифікована
як у частині, що відобра�
жає стан зовнішнього
інвестиційного середови�
ща, так і в тій частині, де
аналізується внутрішній
інноваційно�інвестицій�
ний потенціал аграрного
підприємства. Так, зов�
нішнє середовище слід
оцінювати з позицій пол�
іпшення (погіршення)
можливостей інвестуван�
ня розвитку (індикатором
чого служить інвестицій�
ний клімат), а внутрішнє
— з позицій наявності
(відсутності) інновацій�
но�інвестиційного потен�
ціалу для реалізації стра�
тегії розвитку. Позицію�
вання альтернатив роз�
витку на відповідних по�
лях дасть змогу визначи�
ти напрями розвитку, які
й можуть бути основою
формування загальної, а
відтак — інвестиційної
стратегії аграрного під�
приємства.

Зважаючи на те, що
питання оцінювання інве�
стиційного клімату як Ук�
раїни загалом, так і в
розрізі окремих регіонів і
галузей досліджувались
багатьма науковцями, і їх
висновки, як правило,

зводяться до рекомендацій з удосконалення інве�
стиційної політики держави й захисту прав інве�
сторів, з одного боку, та досягнення політичної
стабільності для гарантування збереження пра�
ва на власність — з іншого, вважаємо за доціль�
не основні акценти у дослідженні зовнішнього
середовища зробити на виявленні залежностей і
взаємодії аграрного підприємства із суб'єктами
середовища прямої дії, оскільки це дає змогу з'я�
сувати коло зацікавлених осіб і виявити їх вплив
на інвестиційні рішення. Практика показує, що
поведінкові чинники, які відбивають суб'єктив�
ну оцінку ключових осіб щодо ефективності чи
доцільності тих чи інших інвестиційних рішень,
відіграють не менш важливу роль у процесі їх
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 Рис. 1. Алгоритм формування інвестиційної стратегії розвитку
аграрного підприємства
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прийняття, ніж підтверд�
жені обгрунтованими роз�
рахунками висновки екс�
пертів (провідних фахівців)
[5; 6; 9]. Реалізація уже пер�
ших кроків стратегічного
аналізу передбачає здійс�
нення значної кількості про�
цедур обгрунтування та уз�
годження для чіткого окрес�
лення пріоритетних страте�
гічних цілей підприємства в
межах обраного планового
горизонту. Це потребує не
лише усебічного опрацю�
вання інформації про сере�
довище господарювання, а й
урахування інтересів інших
підприємств АПК.

Для зниження гостроти
суперечностей між учасни�
ками інвестиційного проце�
су науковці пропонують за�
лучати експертів до прий�
няття інвестиційних рішень,
оскільки це підвищуватиме вірогідність успішної
реалізації інвестиційних проектів. Опрацювання
наукової літератури в цьому контексті дало змогу
сформувати власну думку щодо тих питань, які
найбільше цікавлять ключових учасників проце�
су прийняття стратегічних інвестиційних рішень
(власників підприємства, його менеджмент, орга�
ни державного управління та місцевого самовря�
дування, потенційних інвесторів, фінансових по�
середників тощо) [1; 2; 4]. На наш погляд, влас�
ників і менеджерів цікавлять передусім питання,
пов'язані з оцінкою наявної ситуації, в якій зна�
ходиться підприємство, і прогнозом її розвитку
у майбутньому (необхі�
дно зрозуміти, чи вза�
галі є потреба за таких
умов у здійсненні інве�
стиційної діяльності).
Якщо аналіз покаже
таку потребу, то на�
ступним кроком є оцін�
ка об'єктів сільськогос�
подарського виробниц�
тва, що можуть бути
потенційно привабли�
вими для вкладання у
них капіталу з погляду
майбутньої капіталові�
ддачі. Систематизовані
нами найважливіші де�
термінанти формуван�
ня інвестиційної стра�
тегії, що потребують
узгодження інтересів

учасників інвестиційного процесу, наведені в
табл. 3.

Вирішальну роль в інвестиційній стратегії
відіграє здатність ключових фігур бізнесу розп�
ізнати слабкі сигнали ринку, які можуть свідчи�
ти про зародження певних змін у його структурі,
що може бути використано для прибуткового
інвестування. Однак далі в інвестиційний процес
втягується більше коло осіб, інтереси яких пере�
плітаються і вимагають узгодження. Звичайно, є
і інші питання, які необхідно концептуально ви�
рішити у ході розроблення інвестиційної стра�
тегії (наприклад, характер інвестиційного порт�
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Таблиця 3. Детермінанти формування інвестиційної стратегії, які
потребують узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу

Таблиця 2. Ключові фактори вибору стратегії розвитку аграрного
підприємства
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феля — у разі вкладання інвестицій у діяльність
інших організацій; позиції власників щодо спо�
собу залучення капіталу, планування реалізації
стратегії тощо), однак вони більшою мірою сто�
суються внутрішніх питань ведення бізнесу і мо�
жуть бути вирішені у ході формування інвестиц�
ійної політики.

Доцільно зазначити, що початкові позиції за�
цікавлених сторін відносно характеру та особ�
ливостей інвестиційної стратегії суб'єкта госпо�
дарювання залежать як від його нинішнього ста�
ну, так і від ринкової перспективності інвестиц�
ійних заходів (проектів), що значною мірою виз�
начається рівнем їх інноваційності. Це особливо
стосується інвестиційної стратегії, спрямованої
на реалізацію вертикального сценарію розвитку
аграрного підприємства, який може здійснюва�
тися шляхом придбання ланок бізнес�системи,
що доповнюють виробничо�збутову вертикаль,
чи інтегрування із відповідними підприємствами
АПК. Зрозуміло, що до злиття вони функціону�
вали у певному режимі ефективності, який після
злиття зазнає певних (ймовірно істотних) змін.
Навіть якщо вони були і раніше пов'язані госпо�
дарськими зв'язками, в межах яких здійснював�
ся обмін товарними і грошовими потоками, вход�
ження у інтегровану вертикаль змінює характер
зобов'язань, що регулюватимуть швидкість цих
потоків. Це потребує узгодження всієї системи
загальних, часткових, одиничних пропорцій
учасників об'єднання у забезпеченні загального
економічного результату, збалансованості їх
економічних інтересів, що забезпечуватиме
стійкість інтегрованої структури, формуватиме
її нову якість на основі синергії спільної робо�
ти, підвищуватиме конкурентоспроможність.

Отже, обираючи напрями розвитку аграрно�
го підприємства, слід проаналізувати всі можли�
вості зменшення інвестиційних витрат Це дося�
гається як спільною участю у проектах кількох
учасників (на засадах повноцінного партнер�
ства), так і виборюванням пільгових умов інвес�
тування на конкурсній основі, що сприяє зни�
женню вартості інвестиційних ресурсів. Якщо в
інвестиційний процес втягується широке коло
осіб, інтереси яких переплітаються і вимагають
узгодження, то вирішальну роль відіграє здат�
ність ключових фігур бізнесу знайти таке рішен�
ня, яке забезпечувало б взаємовигідність спільної
участі й сприяло мінімізації інвестиційних ри�
зиків.

На наш погляд, з цією метою можна викори�
стати основні положення теорії ігор у поєднанні
із положеннями теорії контрактів та з урахуван�
ням особливостей вітчизняного бізнес�середови�
ща (його інституційної структури, глибини
інформаційної асиметрії, дієвості регулятивних
структур тощо), яке суттєво впливає на моти�
ваційні переваги суб'єктів прийняття управлінсь�

ких рішень. Як зазначають представники нео�
інституціональної економічної теорії, вибір еко�
номічними агентами (суб'єктами прийняття уп�
равлінських рішень) певного типу економічної
поведінки грунтується на їх пізнавальних мож�
ливостях та мотиваційних перевагах. Пізнавальні
можливості можуть зумовлювати три основні
форми поведінки:

а) максимальної раціональності — прагнен�
ня вибору найкращого варіанта з можливих;

б) обмеженої раціональності — прагнення
суб'єктів максимально врахувати реальність, яка
накладає обмеження на можливості досягнення
найкращого результату. Це спонукає їх до по�
шуку способів зменшення інформаційної аси�
метрії та збільшення ресурсних можливостей, що
можуть бути спрямовані на відстоювання своїх
позицій;

в) органічної раціональності — прагнення
діяти у межах сформованих у ході еволюції
інститутів загального характеру (грошові інсти�
туції, ринки, аспекти прав власності, закони) [3].

У поєднанні із мотиваційними перевагами
пізнавальні можливості суб'єктів інвестиційного
процесу можуть спонукати їх до опортуністичної
поведінки, яка у вітчизняному бізнес�просторі
може проявлятися у прагненні: отримати додат�
кову (не оприлюднену документально) винагоро�
ду від прийняття певного інвестиційного рішення
— характерно для масштабних інвестиційних про�
ектів, які передбачають пільгове кредитування;
перевищити інвестиційні витрати для задоволен�
ня власних економічних інтересів осіб, що відсто�
юють бюджет проекту; не допустити посилення
конкурента, перешкоджаючи прийняттю цільово�
го інвестиційного рішення тощо.

Ці та подібні типи опортуністичної поведін�
ки збільшують не тільки інвестиційні витрати, а
й посилюють інвестиційні ризики, оскільки у разі
втрати певними учасниками інвестиційного про�
цесу можливості отримання додаткової винаго�
роди, вони можуть саботувати реалізацію інвес�
тиційного проекту, що унеможливить досягнен�
ня прогнозного економічного результату. Тому
масштабні інвестиційні рішення доцільно прий�
мати, дотримуючись рекомендацій теорії ігор,
яка добре показала себе в умовах нестачі інфор�
мації. Безвідносно до конкретної ситуації ця те�
орія прогнозує прийняття рішення у ході гри між
партнерами, які можуть проявляти наступні два
варіанти поведінки до:

1. Гра з нульовою сумою, суть якою полягає
у виграші одного із партнерів за рахунок іншо�
го.

2. Гра з ненульовою сумою, за якої кожен з
партнерів може виграти від прийняття рішення
одним із них [7].

Прийняття інвестиційних рішень, на наш по�
гляд, підпадає під другий випадок — гри з нену�
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льовою сумою, відповідно до якої партнери мо�
жуть кооперуватися для досягнення обопільної
максимальної вигоди або ж приховано протис�
тояти задоволенню інтересів іншого (проявляти
опортунізм). Прикладом кооперативної гри ви�
ступає так звана "дилема ув'язненого", найкра�
щим результатом для якої є рішення погодитися
на взаємовигідну угоду з партнером, поступаю�
чись йому деякою часткою свого виграшу, аніж
відстоювати лише свої інтереси, підпадаючи під
загрозу порушення угоди в майбутньому через
незадоволення партнера. В процесі проведених
деякими науковцями досліджень було з'ясовано,
що чим більше партнерів в угоді, тим менш імов�
ірним буде їх зговір проти кого�небудь з них [8].
Тому інвестиційні рішення необхідно приймати
прозоро, за участі усіх зацікавлених сторін, що
сприятиме прилюдному висвітленню їх позицій
і зменшенню сили торгу у власних інтересах че�
рез небажання "втратити обличчя". В кінцевому
підсумку це сприятиму мінімізації інвестиційних
ризиків.

ВИСНОВКИ
Дослідження теорії ігор дали змогу сформу�

лювати набір правил, завдяки яким слід обгово�
рювати інвестиційну стратегію з потенційними
учасниками її реалізації. В узагальненому виг�
ляді вони формулюються так: прагнути уникати
конфліктів і виконувати умови домовленості; оч�
ікувати можливість прояву опортунізму з боку
партнера через відстоювання власних інтересів;
відпрацювати власні позиції щодо проявів недо�
бросовісності партнера та враховувати їх при уз�
годженні інвестиційної стратегії. Таким чином,
аналіз сили впливу на прийняття стратегічних
інвестиційних рішень основних зацікавлених
груп даватиме змогу мінімізувати інвестиційні
ризики і відповідно інвестиційні потреби, окрес�
люючи поле торгу між зацікавленими групами і
визначаючи ймовірність досягнення компромісу
при формуванні інвестиційної стратегії.

Що ж стосується аналізу внутрішнього сере�
довища аграрного підприємства при розробленні
стратегії його розвитку, то, на нашу думку, його
необхідно проводити у двох напрямах. Перший —
це виявлення найвразливіших елементів бізнес�
системи і оцінки величини інвестиційних потреб,
необхідних для здійснення якісних змін у цих еле�
ментах, які сприяли б стрибкоподібному пол�
іпшенню діяльності підприємства загалом. Це
відповідатиме принципам збалансованості та ко�
еволюції складових бізнес�системи, що дає змогу
забезпечувати підтримання її оптимальної струк�
турно�функціональної конфігурації при переході
на вищі стадії життєвого циклу. При цьому важ�
ливо проаналізувати стійкість інтеграційних
зв'язків із бізнес�партнерами (особливо у разі аут�
сорсингової інтеграції) і можливості їх залучен�

ня у інвестиційний проект. Це доцільно тоді, коли
реалізація проекту впливатиме і на їх конкурентні
позиції за умови продовження співпраці.

Другий — здійснення адекватної оцінки ін�
новаційних та інвестиційних можливостей
підприємства для реалізації цих змін, тобто оці�
нки його інноваційно�інвестиційного потенціа�
лу. Виходячи із запропонованої нами сутності
категорії інноваційно�інвестиційного потенціа�
лу, вважаємо, що існуючі методичні рекомен�
дації, розроблені для оцінки фінансової стійкості
аграрних підприємств або ж його здатності до
реалізації інноваційно�інвестиційного проекту,
потребують певного доопрацювання, для того
щоб спростити процедуру оцінки, відібравши
найважливіші характеристики внутрішнього се�
редовища підприємства, які відображають не
тільки його здатність інвестувати реалізацію пев�
них проектів, а й налаштованість персоналу на
виявлення можливостей розвитку.
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