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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FUNCTIONING AGRICULTURAL ENTERPRISES
IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC EFFICIENCY
У статті проведено обгрунтування ефективності сільськогосподарських підприємств як взаємозалежного резуль'
тативного показника від внутрішніх та зовнішніх умов функціонування аграрної галузі регіону. Виділено чинники
зростання економічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Розширено методологічних підхід PEST'
аналізу, який передбачає надання кожній із груп факторів впливу конкретних бальних показників вимірювання. Про'
ведено діагностування зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств та розроблено гістограму його
факторної залежності. Досліджено причинно'наслідкові зв'язки між умовами функціонування сільськогосподарсь'
ких підприємств та рівнем ефективності сільськогосподарського виробництва та виділено перспективу їхнього роз'
витку. Доведено необхідність комплексного, стратегічного обгрунтування перспектив ведення сільськогосподарсь'
кого виробництва. Виділено групу факторів у системі підвищення рівня ефективності сільськогосподарського ви'
робництва, які доводять необхідність спеціалізації та концентрації виробництва. Вказано на необхідність формуван'
ня принципово нових положень та підходів щодо встановлення рівнів економічної ефективності сільськогосподарсь'
ких підприємств.
In the article the substantiation of efficiency of farms as interdependent effective rate of internal and external
conditions of functioning of the agricultural sector in the region. Highlight factors increase the economic efficiency of
agricultural enterprises. Enhanced methodological approach PEST'analysis, which provides each group specific impacts
ballroom measurements. A diagnosis of environment farm and developed its histogram factor dependence. Investigated
causal relationship between the conditions of functioning of agricultural enterprises and the level of efficiency of
agricultural production and highlighted their development prospects. The necessity of a comprehensive, strategic rationale
prospects of agricultural production. Distinguished group of factors in the system to improve efficiency of agricultural
production, proving the need for specialization and concentration of production. The indicated the need for the formation
of innovative policies and approaches to establishing levels of economic efficiency of agricultural enterprises.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, ефективність, аналіз середовища, фак
тори впливу, обгрунтування, причиннонаслідкові зв'язки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Категоріальний та понятійний апарат ефек
тивності сільськогосподарського виробництва
Передплатний індекс 21847

в своїй основі передбачає відношення отрима
ного результату до вкладених у його виробниц
тво ресурсів. З кожним наступним господарсь
ким періодом та стрімкою інтеграцією світово
го виробництва в різні сфери суспільного жит
тя все частіше почали виникати різні фактори
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та умови впливу, які знаходять своє відобра
ження в різних групах ресурсного забезпечен
ня виробництва. В свою чергу, ці групи фак
торів, потребують детального обгрунтування з
позиції відносності впливу на кінцеві резуль
тати діяльності сільськогосподарських підпри
ємств.
Існуючі підходи щодо формування ефек
тивності сільськогосподарських підприємств
у значній мірі передбачають вплив прямих
факторів та умов господарського середовища,
котрі стають надзвичайно мінливими в реалі
ях економічної глобалізації. Майже у всіх дос
ліджених сільськогосподарських підприєм
ствах формування показників економічної
ефективності відбувається за чітко визначе
ною методологічною системою, яка майже не
враховує перспективну кон'юнктуру мінливих
факторів зовнішнього та внутрішнього сере
довища його діяльності. Крім того, пасивною
є роль держави у стимулюванні активності
сільськогосподарського виробника щодо
встановлення прямої залежності між опосе
редкованими факторами впливу та рівнем
ефективності на яку вони впливають, з метою
можливої зміни умов їх реалізації в майбут
ньому. Саме тому дослідження непрямих фак
торних залежностей які мають вплив на фор
мування рівня економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва є запо
рукою його сталого розвитку в довгостро
ковій перспективі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблемам формування ефективної аграр
ної економіки присвятили свої дослідження
відомі вітчизняні вченіекономісти В. Амбро
сов, П. Березівський, П. Гайдуцький, В. Зінов
чук, С. Онисько, П. Саблук, Г. Черевко, В. Шиян
та багато ін. Стосовно удосконалення існую
чої методики оцінки економічної ефективності
сільськогосподарських підприємств, оптимі
зації процесів впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів господарювання на кінцеві результа
ти діяльності аграрного виробництва, важ
ливими є наукові розробки В. Білоцерковця,
С. Будаговської, В. Горбачука, В. Геєця, Д. Деми,
М. Дем'яненка, С. Дем'яненка, А. Крисовато
го, П. Лайка, І. Луніної, О. Могильного, О. Роз
путенка.
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Водночас дослідження методології визна
чення економічної ефективності сільськогос
подарських підприємств у контексті виділення
впливу опосередкованих чинників на її форму
вання представлено поодинокими працями, в
яких увагу акцентовано переважно на пооди
ноких аспектах та в значній мірі не враховано
їхньої комплексності. З огляду на це, існуючі
розробки вимагають додаткового обгрунтуван
ня, уточнення та адаптації до сучасних умов
господарювання.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Вимоги сьогодення полягають в інтеграції
вітчизняної сільськогосподарської системи ви
робництва до міжнародної економічної спіль
ноти. В правлінні сучасним сільськогосподарсь
ким підприємством необхідно передбачати як
у довгостроковій, так і в короткостроковій пер
спективі можливі опосередковані фактори
впливу на формування рівня економічної ефек
тивності виробництва. Саме тому досягнення
даної цілі, передбачає комплексне досліджен
ня, систематизацію та обгрунтування наявних
опосередкованих факторів впливу на економі
чну ефективність сільськогосподарського ви
робництва досліджуваних підприємств, з ме
тою доповнення або формування принципово
нових підходів щодо оцінки рівня економічної
ефективності сільськогосподарських підпри
ємств в майбутньому.
Дослідження різних аспектів забезпечен
ня ефективного розвитку сільськогоспо
дарських підприємств передбачає розв'язан
ня комплексу завдань щодо формулювання
понять їх комплексності та нерозривності
зв'язків між економічною, соціальною та еко
логічною складовими. В свою чергу, для де
тального обгрунтування поставленої цілі,
слід вирішити завдання, яке полягає в систе
матизації всіх існуючих чинників впливу на
ефективність сільськогосподарського вироб
ництва, що передбачено в проведенні цього
дослідження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективність є категорією історичною, в
якій відображається дія системи об'єктивних
економічних законів, характерні особливості
суспільноекономічних формацій, розвиток
продуктивних сил та характер виробничих
відносин певного способу виробництва. Ефек
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2017

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ

1
0

ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ

5

Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ

5

Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ

2

Ɍɪɭɞɨɜɟ ɩɪɚɜɨ

3

Ⱦɢɫɩɚɪɢɬɟɬ ɰɿɧ

8

Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ

5

ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

3

ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ

5

Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɛɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ

2
5

Ʉɪɟɞɢɬɧɨ-ɝɪɨɲɨɜɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ

6
6

ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ (S)
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɯɨɞɿɜ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ
ɫɟɥɿ
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɩɪɚɰɿ
ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ

Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɛɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɛɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
4
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
0
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ (100 ɛ.)
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ

7

1
3
2
4
2
3
1
5

Ⱥɫɩɟɤɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (T)
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɪɨɡɪɨɛɨɤ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɝɚɥɭɡɿ
ɇɨɜɿ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɯɧɿɤɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɬɚ ʀɯ ɡɚɬɪɚɬɢ
Ɏɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɛɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ (E)

Ⱥɫɩɟɤɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ (P)

Ⱥɫɩɟɤɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

Ⱥɫɩɟɤɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

Таблиця 1. PEST+аналіз тенденцій, що мають істотне значення для стратегії
сільськогосподарських підприємств Житомирської області в 2014+2016 рр.

4
4
3
3
3
3
2
0

Джерело: власні розробки авторів при застосуванні експертного методу бальних оцінок з використанням доповненої методики
оцінки умов зовнішнього середовища господарювання.

тивність характеризує ступінь використання
об'єктивних економічних законів для досягнен
ня мети як суспільства в цілому (макрорівень),
так і окремого підприємства чи індивіда (мікро
рівень). Вона відображає певні сторони відно
син у процесі виробництва, розподілу, обміну і
споживання, забезпечує досягнення поставле
ної мети найраціональнішим шляхом [3, c. 201—
202].
До чинників, які залежать від аграрних
підприємств і на які останні можуть впливати
протягом виробничого процесу або ж плану
вати на найближчу перспективу, належать уро
жайність сільськогосподарських культур і про
дуктивність худоби, вибір об'єкта першочерго
вих інвестицій, спеціалізація і концентрація
виробництва, технологія виробництва основ
них видів продукції сільського господарства,
характер інвестицій (довго чи короткостро
кові), рівень продуктивності праці і собівартість
виробництва.
Сільськогосподарські підприємства найча
стіше є виробниками сировини, а не продукції
для кінцевого споживання. Тому механізм фор
мування ефективності в них буде залежати від
перерозподілу доходів на всіх етапах створен
ня додаткової вартості. Порушення процесів
обміну та перерозподілу доходів між виробни
ками сільськогосподарської сировини і вироб
никами кінцевих продуктів спричинило до того,
що ефективність в перших часто є нерентабель
ною, а в останніх рентабельною. Поглибило цю
проблему й те, що протягом останніх років в
умовах вільного обігу капіталу, зовнішні і
Передплатний індекс 21847

внутрішні інвестиції спрямовувались у пере
робні галузі, а в сільськогосподарських підпри
ємствах основним джерелом інвестицій зали
шались власні кошти [6].
У світовій економічній науці аналіз основ
них факторів макросередовища називають
PESTаналізом (від абревіатури назв основних
елементів цього середовища: P — political and
legal environment (політикоправове середови
ще); Е — economie environment (економічне се
редовище); S — sociocultural environment (соц
іокультурне середовище); T — technological
environment (технологічне середовище). Кож
не аграрне підприємство здійснює свою
діяльність не ізольовано, а в певному контакті
із зовнішнім середовищем, яке представлене
відомими силами, що діють за його межами
(табл. 1).
Ці сили з різним ступенем активності, без
посередньо або опосередковано, швидко чи
повільно, передбачувано або непередбачува
но впливають на ефективність діяльності
підприємства, зачіпають його інтереси. На
одні сили підприємство може до певного сту
пеня впливати, намагаючись скорегувати їх
дію в своїх інтересах, проте інші є повністю не
контрольованими. Незважаючи на неоднако
вий характер дії зовнішніх сил, підприємство
не може не рахуватися з ними в процесі своєї
діяльності, бо інше призводитиме до негатив
них наслідків.
Складність зовнішнього середовища виз
начається наступними факторами: кількістю
зовнішніх сил, що впливають на підприємство
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Рис. 1. Гістограмна модель залежності впливу чинників зовнішнього середовища на
ефективність сільськогосподарських підприємств Житомирської області в 2014—2016 рр.
Джерело: власні розробки авторів при застосуванні експертного методу бальних оцінок з використанням доповненої методики
оцінки умов зовнішнього середовища господарювання.

і на які воно повинне реагувати; ступенем
впливу відповідних зовнішніх сил на
діяльність підприємства та їх взаємозв'язком:
посилюючим, коли зміна ступеня впливу
однієї з ланок (сил) зовнішнього середовища
посилює вплив іншої (інших) ланки; нейтраль
ний; послаблюючий, за якого посилення (по
слаблення) впливу однієї ланки зменшує
вплив іншої (інших) ланки зовнішнього сере
довища; варіативністю зовнішніх сил та швид
кістю, з якою можуть проходити зміни в сту
пені їх впливу на діяльність підприємства.
Вона зменшується із збільшенням кількості
достовірної інформації, якою володіє підпри
ємство, і навпаки. Кожному з факторів зовн
ішнього середовища присвоюється певне зна
чення (по бальній системі), в залежності від
інтенсивності його впливу. Загальна макси
мальна оцінка зовнішнього середовища може
складати 100 балів.
Також варто зазначити, що нині госпо
дарська діяльність вітчизняних товаровироб
ників аграрної сфери здійснюється в умовах
надмірної експлуатації факторів виробництва.
У сільськогосподарських підприємствах, особ
ливо в тих, де вкладаються зовнішні інвестиції,
інтерес інвестора полягає в отриманні надпри
бутків, що досягається посиленою експлуата
цією, перш за все, земельних угідь. У фінансо
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во нестабільних підприємствах інтерес інвес
торів, у ролі яких найчастіше виступають пра
цівники, полягає в отриманні доходу, який по
крив би собівартість продукції. Це зумовлює
недофінансування спожитих засобів виробниц
тва та зростання заборгованості заробітної
плати [4, c. 104—110].
Передбачення загроз і сприятливих мож
ливостей є передумовою своєчасної розроб
ки ситуативних планів на випадок їх виник
нення, що полегшує формулювання стра
тегії, яка дозволяла б організації досягти
цілі її розвитку і перетворити несприятливі
обставини у вигідні умови функціонування.
Застосовуючи методику ситуаційного анал
ізу побудуємо модель залежності впливу
факторів зовнішнього середовища на ефек
тивність господарської діяльності сільсько
господарських підприємств Житомирської
області. В стабільно функціонуючому госпо
дарському середовищі побудована гістог
рамна модель залежності можливих впливів
наводиться у вигляді площинних перетинів
факторів що наводяться без стрімких пере
ходів та завищень. При нестабільних факто
рах умов оточуючого середовища в моделі
гістограмної залежності спостерігаються
стрімкі завищення які, в переважній свої
більшості, лежать поза межами площин або
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища
сільськогосподарських підприємств Житомирської області в 2014—2016 рр.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

ɑɢɧɧɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (O)
1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ.
2. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
3. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
Ɂɚɝɪɨɡɢ Ɍ
1. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɿɦɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
2. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ.
3. Ɇɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
4. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɿɜ.
5. ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ.
6. Ⱦɢɫɩɚɪɢɬɟɬ ɰɿɧ

ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (S)
1. ɉɪɢɥɟɝɥɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
2. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɨɳ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ.
5. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.
6. əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (W)
1. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
2. Ɂɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
3. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɜɢɝɿɞɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɛɚɥɶɧɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɝɪɭɧɬɭ).
4. ȼɢɫɨɤɚ ɡɧɨɲɭɜɚɧɿɫɬɶ ɈȼɎ.
5. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɿ ɡɛɭɬɭ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ (S+O)
1. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
2. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
3. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ.
4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ (T+S)
1. Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
2. ɉɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ.
3. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ (W+O)
1. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
2. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
3. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ (T+W)
1. Ɂɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
2. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
3. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.
4. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ

Джерело: власні розробки автора при використанні результатів експертного оцінювання перспектив розвитку сільськогоспо
дарських підприємств Житомирської області та методологічних основ проведення SWOTаналізу.

мають слабкий та непомірний зв'язок з на
явними факторами. (рис. 1).
Розглянувши політичні фактори впливу,
ми можемо побачити які існують загрози для
підприємств зі сторони державної політики.
Економічні фактори впливу наступні: можли
ве економічне зростання завдяки державній
підтримці, проведення політики стосовно
зниження безробіття на селі. Однією із заг
роз соціального фактора для сільськогоспо
дарських підприємств Житомирської області
є зниження чисельності населення на селі та
відтік кадрів, а можливістю є підняття жит
тєвого рівня та удосконалення охорони
праці. Щодо технологічних факторів, то зни
ження життєвого циклу технологій та устат
кувань приводить до занепаду виробничої
діяльності, виходом з цієї ситуації є лише
допомога зі сторони держави в вигляді фінан
сування аграрного сектора та прискорення
технічного розвитку.
Для виявлення прямого впливу можливих
факторів виробництва на ефективність функ
ціонування зовнішнього та внутрішнього сере
довища сільськогосподарських підприємств
Житомирської області проведемо SWOT
аналіз. Зміст такого аналізу полягає в тому, що
керівник відносить дані, корисні для викорис
тання в стратегічному плануванні, до сильних
чи слабких сторін, загроз чи можливостей. За
допомогою матриці SWOTаналізу по сільсько
господарських підприємствах Житомирської
області, були сформовані групи факторів, які
записані в поля з характерними сполученнями,
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і які треба враховувати надалі в процесі роз
робки сценаріїв стратегії розвитку підприєм
ства. Кожне поле потребує певної стратегії,
зокрема: поле "S+O" (Сила і Можливості) — по
казує стратегії підтримки та розвитку сильних
сторін аграрного підприємства в напрямі реа
лізації шансів зовнішнього оточення; поле
"T+S" (Сила і Загрози) — стратегії використан
ня сильних сторін аграрного підприємства з ме
тою пом'якшення (усунення) загроз; поле
"W+O" (Слабкість та Можливості) — стратегії
подолання проблем аграрного підприємства за
рахунок можливостей зовнішнього середови
ща; поле "T+W" (Слабкість та Загроза) — стра
тегії подолання слабкості та загрози для фун
кціонування діяльності підприємства (табл. 2).
З урахуванням чинників зовнішнього сере
довища стратегія організації може бути спря
мована на пошук захисту з боку уряду України
проти іноземних конкурентів, на зміцнення
внутрішнього ринку або на розширення збуто
вої активності. Політична стабільність є одним
із ключових чинників зменшення економічної
невизначеності і своєчасного створення несу
перечливої системи економічного законодав
ства, що регламентує діяльність сільськогоспо
дарських підприємств Житомирської області.
У центрі аналізу соціальнополітичного сере
довища перебуває оцінка загальнополітичної
ситуації в країні, стабільності виконавчої вла
ди, а також політичного ризику капіталовкла
день у даному регіоні [2, c. 166—168].
Заслуговує на увагу і система державного
регулювання економіки, зміни в господарсько
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 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ.
 ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
 Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɝɚɥɭɡɹɦɢ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ȺɉɄ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ
 Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
 ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɨɳɚɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
 ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ.
 ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ.
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ

Рис. 2. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських
підприємств Житомирської області

му законодавстві, що стосуються перспектив
державного регулювання у сферах соціально
го захисту населення, зовнішньої торгівлі, по
літики ціноутворення, демонополізації, еко
логії, охорони праці та здоров'я, обмежень на
виробництво й імпорт товарів на основі конт
ролю за їхньою якістю, наукових досліджень і
розробок. Внутрішнє середовище підприємства
— це підсистеми, елементи і фактори, що виз
начають внутрішній стан, можливість і, знач
ною мірою, ефективність діяльності підприєм
ства, його сильні і слабкі сторони [1, c. 83—83].
Діагностика внутрішнього середовища
означає оцінку стану підсистем і елементів цьо
го середовища, їх взаємодію і системний вплив
на рівень виробництва, його ефективність і кон
курентоспроможність підприємств, та виявлен
ня його сильних і слабких сторін. Підприємства
є складною системою. Це означає, що воно як
система є не просто сумою складових (підсис
тем і елементів), а їх діалектичною єдністю, тоб
то взаємопов'язаним і взаємообумовленим
цілим, що має в результаті взаємодії інші якості,
ніж його складові — підсистеми і елементи.
Одним з основних шляхів підвищення ефектив
ності виробництва є поліпшення використання
землі на основі збільшення її родючості й зро
стання врожайності сільськогосподарських
культур (рис. 2).
Щоб діагностувати підприємства, необхід
но провести аналіз їхнього внутрішнього сере
довища системно, з урахуванням не тільки ста
ну елементів і підсистем, а й виявленням їх взає
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мозв'язків та інтегрованого впливу на можли
вості досягнення стратегічних цілей. Су
купність цілей можна охарактеризувати за до
помогою конкретних показників, які підляга
ють аналізу. Показники, що в загальному виг
ляді допомагають відобразити цілі сільськогос
подарських підприємств Житомирської області
є наступними: цілі виробництва — масштаб ви
робництва та динаміка приросту; рівень витрат;
рівень якості; упровадження нових методів ви
робництва; маркетингові цілі показують за
гальний обсяг продажу; приріст обсягів прода
жу; приріст частки ринку; рівень цін; фінансові
цілі — фінансова стабільність, оптимальна
структура капіталу; динаміка обігового капіта
лу; приріст інвестицій; кадрові цілі — оптималь
ний рівень чисельності та структури персона
лу; рівень кваліфікації персоналу; рівень про
дуктивності та оплати праці.
Кінцевий результат ефективності підпри
ємств значною мірою залежить від зниження
матеріальногрошових затрат виробництва.
Зниження трудових затрат і матеріаломіст
кості на основі запровадження комплексної
механізації, ресурсо та енергоощадних техно
логій є основним якісним чинником досягнен
ня цього. Однак варто мати на увазі, що ефек
тивне використання техніки й інших засобів
виробництва виявляється тоді, коли існує ком
плексне та раціональне співвідношення між си
ловими і робочими машинами, раціональна за
безпеченість оборотними фондами. Чільне
місце в заходах з підвищення ефективності ви
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робництва посідає поліпшення якості продукції
та її збереження. За рахунок підвищення якості
продукції, зниження втрат при збиранні, транс
портуванні й зберіганні можна підвищити
рівень її реалізації та збільшити обсяг грошо
вих надходжень на 25—30 % [5].
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Недосконалий розвиток інфраструктури
в діяльності сільськогосподарського сектору
обумовлений двома видами чинників внутр
ішніми і зовнішніми. До першої групи чин
ників можна віднести незбалансованість аг
рарної структури виробництва, недостатній
облік споживацького попиту, низька ефек
тивність виробництва, відсутність стимулів до
підвищення конкурентоспроможності,
відсутність організованих каналів отримання
стратегічної і оперативної ринкової інфор
мації і недосконалість структури експорту аг
ропромислових підприємств, в яких перева
жають товари з низкою ступенем переробки.
До другої групи чинників можна зарахувати
політичні (рівень гармонізації законодавчої
системи), економічні (умови, що забезпечу
ють можливість виходу підприємців на
міжнародний ринок і залучення інвестицій в
аграрний сектор), соціальнокультурні (роз
виток суспільства і ментальні особливості) і
екологічні (діюча заохочувальна система ви
користовування фермерами постійних агро
технічних методів, що забезпечують безпеку
навколишнього середовища і збереження
сільської місцевості). Важливим напрямом
удосконалення взаємозв'язків між суб'єк
тами сільськогосподарської діяльності є
підвищення ролі посередницькозбутових
підприємств в АПК, а також спільна комерц
ійна діяльність.
На теперішній час для сільськогосподарсь
кого сектора Житомирської області актуаль
ним є розширення експортної орієнтації вироб
ництва надзвичайно важливе що повинно ста
ти одним з чинників економічного зростання
галузі. В сільськогосподарських підприємствах
необхідно модернізувати інфраструктуру еко
номічної діяльності ринку яка могла б надава
ти ряд послуг суб'єктам господарювання, ефек
тивно забезпечувати розвиток виробничої
діяльності для диверсифікації існуючих вироб
ництв. Дедалі більшої популярності в виробни
чих сільськогосподарських системах набуває
екологічна, або біологічна система землероб
ства. Можна стверджувати, що за рівнем зас
Передплатний індекс 21847

тосування такої системи визначається ступінь
розвитку економіки країни.
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