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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку сільських тери�

торій залишається актуальним питання стратегі�
чного економічного розвитку сільськогоспо�
дарських кооперативів, оскільки від них значною
мірою залежить продовольча безпека країни.
Сільськогосподарські виробники завжди мали
проблеми, пов'язані із особливостями стратегіч�
ного розвитку свого господарства, оскільки
сільське господарство значною мірою залежить
від природно�кліматичних та ринкових умов.
Вибір стратегії розвитку та її реалізація станов�
лять основну частину змісту діяльності сільсько�
господарських кооперативів. Для забезпечення
ефективної діяльності та конкурентоспромож�
ності необхідно мати обгрунтовану стратегію дій,
яка залежить у першу чергу від того, яким бачить�
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ся те чи інше господарство у майбутньому, тобто
реалізація стратегії повинна забезпечити розви�
ток. Стратегія розвитку є генеральною програ�
мою дій із постійного підвищення результатив�
ності сільського господарства на довгостроковий
період часу, що забезпечує стійкість позицій
сільськогосподарського кооперативу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами вибору стратегічних на�
прямків економічного розвитку господарюю�
чих суб'єктів займаються вітчизняні та іноземні
вчені: Р. Акофф, І. Ансофф, В. Василенко, Р. Кап�
лан, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, Д. Нор�
тон, С. Гуткевич, М. Сичевський, Р. Пєтухов,
Т. Мостенська, О. Раєвнєва, О. Гребешкова,
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А. Тонких, Р. Фатхутдінов, І. Федулова, Ю. По�
горелов та інші. У працях докладно розкрива�
ються поняття та види стратегій, підходи до
їхнього вибору та реалізації тощо. Проте не�
достатньо розкрито підхід до визначення стра�
тегічних напрямків розвитку потенціалу госпо�
дарюючих суб'єктів та зовсім не розглянуто
підхід до стратегічного вибору напрямів роз�
витку сільськогосподарських кооперативів.

 Завданням статті є побудова матриці (3D�
моделі) стратегічного вибору напрямів розвит�
ку сільськогосподарських кооперативів, створе�
ної на основі системи оцінки рівня їх розвитку.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Економічне зростання є однією з найважли�

віших суспільних проблем, до якої постійно
звернута увага економістів, політиків та міжна�
родних організацій. Саме сутність і темпи еко�
номічного зростання визначають динаміку еко�
номічного розвитку як країни в цілому, так і
окремого сільського господарства, забезпечу�
ють поступальний розвиток суспільства, перехід
від нижчого до вищого ступеня розвитку.

Економічне зростання — це збільшення об�
сягів реального ВВП в одному періоді порівня�
но з іншим. Економічне зростання являє собою
зростаючу здатність економіки до реалізації
своїх виробничих можливостей. Сутність еко�
номічного зростання полягає у розширеному
відтворенні тих самих товарів і послуг з вико�
ристанням незмінної технології [3].

На відміну від економічного зростання, еко�
номічний розвиток можна визначити як перехід
від одного стану економіки до іншого, коли в
новому періоді не тільки збільшується вироб�
ництво тих самих товарів, а має місце й вироб�
ництво нових товарів і послуг з використанням
нових технологій порівняно з минулим періо�
дом. Економічне зростання і економічний роз�
виток тісно взаємопов'язані.

Основна проблема теорії економічного зро�
стання полягає в тому, яким чином можна
збільшити обсяг виробничих потужностей або
досягти збільшення потенційного рівня ВВП.

Макроекономічна наука розрізняє такі типи
економічного зростання:

1. Екстенсивний — це такий тип економіч�
ного зростання, при якому збільшення вироб�
ництва досягається за рахунок додаткового
залучення ресурсів ( матеріальних, земельних,
фінансових і трудових ). При цьому рівень тех�
нології і продуктивності праці залишається
незмінним або зростає дуже повільно.

2. Інтенсивний — це такий тип економічно�
го зростання, при якому виробництво зростає

завдяки технічному прогресу, раціональному
використанні усіх ресурсів і підвищенню про�
дуктивності праці.

3. Змішаний — це такий тип економічного
зростання, при якому економічне зростання за�
безпечується одночасно за рахунок технічного
прогресу і додаткового залучення ресурсів [8].

З метою досягнення безперервного зростан�
ня обсягів виробництва той чи інший господа�
рюючий суб'єкт, а у випадку нашого досліджен�
ня — сільськогосподарський кооператив, пови�
нен формувати власну стратегію розвитку.

Виробнича стратегія кооперативу — це про�
цес формування та розвитку висококонкурент�
ного виробничого потенціалу окремого суб'єкта
господарювання та системи управління ним, що
втілюється у вигляді виробничої підсистеми пев�
ного типу, призначеної для випуску конкурен�
тоспроможних продуктів. Виробнича стратегія
існує у вигляді довгострокової програми або
плану і реалізується за допомогою тактики [6].

Тактика кооперативу — це конкретні мето�
ди і прийоми для досягнення поставленої мети
в конкретних умовах. Тактика розробляється на
основі стратегії певного господарюючого су�
б'єкта менеджерами середньої ланки управлін�
ня, призначена для реалізації стратегії і дозво�
ляє коригувати її в процесі виконання. Тактика
випливає із стратегії і підпорядковується їй [1].

Слід відмітити, що стратегія і тактика коо�
перативу мають ряд принципових відмінностей:

— стратегія зосереджена на розгляді най�
більш важливих питань, а тактика займається
деталями;

— стратегія кооперативу визначає довго�
строковий напрямок розвитку кооперативу, а
тактика — дії, необхідні для досягнення корот�
кострокових цілей і реалізації стратегій;

— стратегія кооперативу носить концеп�
туальний характер, а тактичні заходи з її реалі�
зації — організаційний;

— стратегія відображає способи досягнен�
ня цілей кооперативу, а тактика пояснює, як пра�
вильно використовувати сили кооперативу та
його потенціал в процесі реалізації стратегій [4].

Найважливіші параметри, що їх треба вра�
ховувати під час визначення виробничих стра�
тегій кооперативу, такі:

1) обсяги сільськогосподарської продукції,
виробництво чи вирощування яких необхідно
забезпечити в певний період часу (тобто вироб�
ничі потужності та виробничий потенціал);

2) розриви між наявними та потрібними ха�
рактеристиками виробничих процесів для за�
безпечення випуску сільськогосподарської
продукції згідно зі сформованим "портфелем";
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3) масштаби виробничого потенціалу, рівень
його гнучкості (інерційні характеристики);

4) швидкість перетворень виробництва та
адаптації необхідних інновацій (продуктів, ма�
теріалів, технологій, форм і методів організації
тощо) до реальних умов діяльності підприєм�
ства з метою забезпечення його існування в
довгостроковій перспективі;

5) досягнення певних рівнів витрат на вироб�
ництво та створення певного обсягу доданої
вартості [6].

Залежно від того, на якій стадії життєвого
циклу перебуває сільськогосподарський коопе�
ратив у даний час, його керівництво може виб�
рати одну з наведених нижче базових стратегій:

— стратегія зростання, що обгрунтовує на�
міри сільськогосподарського кооперативу
збільшувати обсяг виробництва, продажів, ка�
пітальних вкладень тощо;

— стратегія стабілізації — це план діяль�
ності сільськогосподарського кооперативу в
умовах нестабільності обсягів продажів і до�
ходів;

— стратегія виживання — це оборонна
стратегія, що застосовується в умовах глибо�
кої кризи діяльності сільськогосподарського
кооперативу [11].

Незалежно від формулювання стратегічних
цілей діяльності сільськогосподарського коо�

перативу на майбутній період обо�
в'язковим є забезпечення прибут�
ковості відповідного кооперативу.
Прибутковість можна розглядати
не тільки як ціль, але і як основну
умову ділової активності сільсько�
господарського кооперативу, як її
результат, ступінь ефективності
здійснення функцій кооперативу
по обслуговуванню ринку і спожи�
вача та по рішенню власних задач
[7].

Сільськогосподарський коопе�
ратив, який розробляє свою стра�
тегію на перспективу, завжди праг�
не до максимізації створюваного
соціального ефекту, тому що це є
однією з умов для рішення його ви�
робничих задач. Для забезпечення
стабільності положення сільсько�
господарського кооперативу в
умовах ринку необхідно визначити
економічні кордони обсягів його
діяльності, порушення яких може
привести до збитковості діяльності
такого кооперативу.

Найпоширенішим методом ана�
лізу стратегічних позицій як окремого госпо�
дарюючого суб'єкта, так і кооперативу на рин�
ку є моделі, які представлені у вигляді матриць
[1, c. 66; 2, c. 149—151; 7, c. 315; 10, c. 65—66;].
Значною перевагою матричного методу є мож�
ливість врахування у процесі вибору видів стра�
тегії впливу не однієї, а декількох (щонаймен�
ше двох) груп факторів. Окрім того, для вибо�
ру конкретного виду стратегії можуть обира�
тися визначені групи факторів, які пов'язані з
ними найбільше, тобто зберігатиметься індиві�
дуальний підхід до побудови матриці за фак�
торними параметрами при виборі будь�якого
виду стратегії кооперативу. Є. Смирнов, зазна�
чає, що "матричний метод реалізує вибір найк�
ращого рішення з набору альтернатив" [10, c.
189]. Отже, пріоритетна роль у системі сучас�
ної методології забезпечення вибору виду
будь�якої (в тому числі й фінансової) стратегії
кооперативу належить "матричному методу".

У процесі формування матриці (3D�моделі)
стратегічного вибору напрямів економічного
розвитку сільськогосподарських кооперативів
нами були взяті за основу підходи ряду авторів,
зокрема О. П. Пащенко [7] та Ю. С. Погорєлов
[9], які за результатами своїх досліджень зап�
ропонували використовувати два основних та
декілька аналітичних показників, що форму�
ються на їх основі. Головними комплексними

Рис. 1. 3D�модель стратегічного вибору напрямів
економічного розвитку сільськогосподарського

кооперативу
Джерело: доопрацьовано автором на основі [9] та [10].
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показниками обрано інтенсивність економічно�
го розвитку та стратегічні позиції кооперати�
ву, які визначені на ринку за допомогою мето�
дики SWOT�аналізу (рис. 1).

У даній моделі вісями абсцис визначено
стратегічні позиції кооперативу на ринку, що
розраховані нами за допомогою методики
SWOT�аналізу. Окреслено чотири основні
стратегічні позиції: "СіМ", "СлМ", "СіЗ", "СлЗ".
Віссю ординат зазначається тип розвитку. Для
зручності побудови інтенсивний, прогресивний
розвиток; переважно інтенсивний, прогресив�
ний ми представили на матриці як "Інтенсив�
ний"; переважно екстенсивний, мало прогре�
сивний; екстенсивний регресивний — як "Ек�
стенсивний" та окремо — "Детенсивний" тип
розвитку.

Величину змін сільськогосподарського ко�
оперативу визначає показник інтенсивності
(типу) розвитку, значення якого збільшується
із зростанням кількості та якості змін в роботі
кооперативу, силою впливу на його діяльність.
Щодо другого комплексного показника, який
запропонований Ю.С.  Погорєловим[9], то вва�
жаємо, що теоретично обгрунтованішим було
б використати такий показник, який випливав
би із характеристик зовнішнього та внутрішнь�
ого середовища. Даний показник дозволив би
нам визначити стратегічні позиції сільськогос�
подарського кооперативу на ринку, які у ком�
бінації з інтенсивністю розвитку дадуть мож�
ливість запропонувати оптимальний варіант
розвитку. Таким показником ми вважаємо
стратегічні позиції кооперативу на ринку, які
розраховані нами за доопрацьованою методи�
кою SWOT�аналізу.

Таким чином, пропонуємо застосовувати
для області "А" 3D�моделі стратегічного вибо�
ру напрямів економічного розвитку коопера�
тиву стратегію зростання, а саме: диверсифі�
кованого, концентрованого або інтегрованого
зростання в розрізі сегментної, географічної
концентрації чи розвитку ринку, продукту.

Для області "Б" пропонуємо використову�
вати стратегію реструктуризації, тобто анти�
кризового управління, якою передбачені на�
ступні аспекти: забезпечення виживання коо�
перативу протягом короткого періоду часу,
раціональне завантаження виробничих потуж�
ностей, відновлення конкурентоспроможності
на тривалий період, вдосконалення менедж�
менту, корпоративного та стратегічного управ�
ління [5].

Для області "В" запропонованої 3D�моделі
доцільним буде застосування стратегій зростан�
ня в розрізі концентрованого або інтегровано�

го зростання. Однак необхідно звернути увагу
на те, що наповнення стратегії в даному випад�
ку дещо відрізняється від області "А" — потрібно
робити акцент на інтегроване зростання.

Для області "Г" запропонованої 3D�моделі
пропонуємо застосовувати стратегію лікві�
дації, тобто повне згортання діяльності коопе�
ративу. В окремих випадках даного випадку
може бути доречним застосування антикризо�
вого управління шляхом впровадження стра�
тегії реструктуризації.

Якщо ж кооператив знаходиться в області
"Д" — пропонуємо застосовувати стратегію
стабілізації або скорочення витрат. Стратегія
стабілізації спрямована на досягнення вирів�
нювання об'єму продажів і прибутків з наступ�
ним їх підвищенням, тобто переходом на на�
ступний етап зростання. В залежності від швид�
кості падіння сільськогосподарський коопера�
тив може використовувати один з трьох
найбільш вірогідних підходів: економія з чітким
наміром швидкого пожвавлення; зрушення в
тривалому спаді з меншими надіями на швидке
пожвавлення; стабілізація, коли потрібні дов�
готривалі програми для досягнення збалансо�
ваного стану кооперативу на ринку.

Отже, проведення SWOT�аналізу має важ�
ливе значення для здійснення стратегічного
планування розвитку сільськогосподарського
кооперативу, оскільки його методика — ефек�
тивний, доступний, дешевий засіб оцінки ста�
ну проблемної та управлінської ситуації в ус�
танові.

ВИСНОВКИ
Одним із шляхів вирішення проблем стало�

го економічного розвитку сільських територій
є стратегічне планування розвитку сільськогос�
подарських обслуговуючих кооперативів.
Стратегічні плани розвитку кооперативів спри�
ятимуть зниженню собівартості продукції, яку
виробляють господарства населення та інші
сільськогосподарські виробники, підвищити
доходи учасників кооперативів, надавати якісні
послуги з обслуговування сільського населен�
ня, збільшити виробництво сільськогоспо�
дарської продукції, підвищити їх якість, полег�
шити доступ до органічних ринків збуту,
зміцнити економічну основу господарств насе�
лення, малих та середніх товаровиробників,
створити додаткові робочі місця на селі, підви�
щити якість життя селян через розвиток інфра�
структури сіл.

Використання матриці стратегічного вибору
напрямів розвитку сільськогосподарських коо�
перативів дозволить визначити оптимальну
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стратегію їх розвитку на основі системи оціноч�
них показників, які характеризують і визнача�
ють рівень розвитку таких кооперативів. Вимі�
рювання розвитку сільськогосподарських коо�
перативів має практичну цінність, оскільки надає
практиці управління кооперативом орієнтири
для оцінювання діяльності кооперативу та прий�
няття управлінських рішень. Правильно і вчас�
но прийняті стратегічні рішення відіграють клю�
чову роль в успішній діяльності організації. Саме
вони роблять вирішальний вплив на конкурен�
тоспроможність сільськогосподарської про�
дукції і кооперативу в цілому.
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