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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформація аграрної економічної системи,

що вже понад двадцятиріччя протікає в сіль�
ському господарстві, супроводжується не�
однозначними тенденціями щодо ефективності
господарської діяльності аграрних підприємств
як в цілому по Україні, так і в окремих регіо�
нах. Важливість посиленої уваги до їх стратег�
ічного розвитку викликана європейським орі�
єнтиром на нові можливості відродження
сільського господарстващо в майбутньому
може сприяти створенню додаткових по�
рівняльних переваг на агропродовольчому рин�
ку в умовах глобалізації економіки. У цьому
контексті важливим є науковий підхід до коор�
динації цілей ефективної діяльності аграрних
підприємств як основи їх стратегічного розвит�
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Комплекс теоретико�методологічних про�
блем та практичних основ стратегічного розвит�
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У статті розглядаються характерні ознаки реформацій аграрної економічної системи. Виявлено комплекс загроз ста%
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production which specify on a negative progress in an industry trend are analyzed. European trend is examined for new
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ку аграрних підприємств грунтовно досліджено
такими видатними науковцями, як Ю.О. Лу�
пенко, В.Я. Месель�Веселяком, М.Й. Маліком,
П.Т. Саблуком, М.М. Федоровим, В.А. Борисо�
вою, А.О. Сітковською тощо [1—5]. Водночас
нові вимоги євроінтеграційної політики нашої
країни потребують удосконаленого механізму
підвищення ефективності їх функціонування на
основі координації цілей, які б забезпечили без�
перервність та безперебійність виконання вка�
заного процесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення основних цілей

стратегічного розвитку аграрних підприємств
та розробка інноваційної парадигми управлін�
ня якістю їх досягнення. Об'єктом досліджен�
ня є процес координації цілей аграрних
підприємств як основи їх стратегічного розвит�
ку. Предметом дослідження стали законо�
мірності й особливості формування аграрного
підприємництва в умовах ринкової трансфор�
мації економіки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Глибокі структурні деформації в аграрно�
му підприємницькому середовищі, що спос�
терігаються протягом останніх років, здеб�
ільшого сформували передумови нестабіль�
ного його розвитку, поглиблюючи та закріп�
люючи тим самим деформації у загальній
структурі вітчизняної економіки. Значною
перешкодою підвищення сільськогосподарсь�
кого виробництва стало домінування цінових
чинників, обумовлених девальвацією націо�
нальної валюти. За таких умов сформувався
цілий комплекс загроз стабільності розвит�
ку аграрного підприємництва та досягнення
їх довготермінової конкурентоспромож�
ності. Як наслідок, динаміка обсягу сільсько�
господарського виробництва висвітлює нега�
тивну тенденцію розвитку пріоритетної га�
лузі (рис.1). Зокрема впродовж 2014 року,
який був насичений подіями політич�
ного характеру, у червні спостерігав�
ся різкий спад обсягів виробництва —
більше 20%, дещо менший у грудні —
9%.

Замкнуте коло періодичного та
низькоякісного зростання показників у
окремих галузях сільського господар�
ства забезпечує тимчасові економічні
вигоди, однак не надає відповідних га�
рантій у стратегічній перспективі. Саме
тому необхідно активізувати процес ре�
алізації внутрішнього ресурсу розвит�
ку аграрного підприємництва, що доз�
волятиме максимізувати ефективність
зовнішнього. Крім цього, ефективність
господарської діяльності аграрних під�
приємств, що функціонують в умовах

дестабілізаційної ринко�
вої економіки, суттєво за�
лежить від їх можливос�
тей вільного доступу до
ринків збуту, наявності
прозорих механізмів фор�
мування цін, встановлен�
ня паритетних відносин з
організаціями оптової та
роздрібної торгівлі, а та�
кож підприємствами, які
переробляють сільсько�
господарську сировину
[1, с. 131]. Регіональні
вітчизняні аграрії, мають
ряд проблем, пов'язаних
із низьким рівнем розвит�
ку інфраструктури, наяв�

ністю недостатньої кількості її складових, що
свідчить про фрагментарність рішень щодо
створення окремих інфраструктурних об'єктів
та відсутність комплексних регіональних про�
грам щодо стратегічного їх розвитку з відпові�
дним організаційним та інвестиційним забезпе�
ченням.

Для того, щоб подолати виклики між соці�
альними, ринковими та екологічними пріорите�
тами функціонування суб'єктів аграрної сфе�
ри необхідно першочергово вдосконалювати
політику їх розвитку із чітким обгрунтуванням
головного інструментарію виконання завдань.
Крім того, політика розвитку аграрних підпри�
ємств має акумулювати та координувати ваго�
мий спектр головних цілей, які б об'єднували
їх інтереси в умовах невизначеності, з метою
забезпечення високого рівня конкурентоспро�
можності та підтримки стратегічного розвит�
ку (рис. 2).

Рис.1. Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва

Джерело: www.ukrstat.gov.ua

Рис. 2. Координація цілей стратегічного розвитку
аграрних підприємств
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Оптимізація ринкових процесів та висока ди�
намічність зовнішнього та внутрішнього середо�
вища зумовлюють зміни в характеристиках кон�
курентоспроможності агарних підприємств. В
умовах, коли аграрна сфера зазнає дискримі�
нації з боку переробної і торгової галузей, впли�
ву високої наявності підвищених ризиків через
невизначеність валютного ринку — підприєм�
ства з метою зміцнення позицій в жорсткій кон�
курентній боротьбі в повній мірі мають викори�
стовувати об'єктивні переваги, якими володіють.
До таких слід віднести зручне географічне по�
ложення, сприятливі кліматичні умови та родючі
чорноземи. Традиційно екстенсивний шлях роз�
витку виробництва без значних інвестицій пови�
нен стати своєрідним орієнтиром на ефективний
процес виробництва органічної продукції
сільського господарства, яка б повною мірою
забезпечувала внутрішній і зовнішній ринки ба�
гатьма її видами.

Як свідчить світова практика, ціна на еко�
логічно чисту продукцію є вищою, ніж на про�
дукти виготовлені за інтенсивними технологі�
ями, що пов'язано з більшими виробничими вит�
ратами при органічному виробництві. На рин�
ку збільшення ціни на товар веде до зменшен�
ня попиту на нього. Отже, аграрні підприємства
не зацікавлені у вирощуванні органічної
сільськогосподарської продукції. Розвиток ви�
робництва останньої на ефективних засадах
можливе за умови державної підтримки аграр�

них підприємств — виробників орган�
ічної продукції за допомогою: дер�
жавного замовлення, надання суб�
сидій і дотацій, пільговий режим кре�
дитування та оподаткування, держав�
не регулювання цін на продукцію, от�
риману в екологічно чистих умовах,
соціальна реклама тощо. Так, для сти�
мулювання товаровиробників при ви�
робництві екологічно чистої про�
дукції пропонується економічний ме�
ханізм, який складається з трьох
блоків [2, с. 9—10].

До першого блоку входять:
пільгове оподаткування; пільгове
кредитування; підвищення закупі�
вельної ціни; централізовані капі�
тальні вкладення; пільгові ціни на
послуги і засоби виробництва; дер�
жавне страхування. Пільги повинні
надаватися підприємствам, що виго�
товляють конкурентоспроможну,
екологічно чисту продукцію, реалі�
зують природоохоронні, ресурсоз�
берігаючі технології та надають еко�

логічні послуги. До другого блоку належать
такі інструменти: зниження цін на екологічно
забруднену продукцію; система штрафів;
підвищення плати за землю, що не відповідає
екологічним вимогам. До третього блоку вхо�
дять: екологічні стандарти на сільськогоспо�
дарську продукцію; контроль продукції її
екологічність; екологічний моніторинг; еколо�
гічна сертифікація. Останній блок сприяв би
появі конкурентоспроможних вітчизняних
торговельних марок сертифікованих про�
дуктів харчування, їх успішному просуванні на
внутрішньому і зовнішніх ринках [3].

Актуалізує процес підвищення конкурен�
тоспроможності аграрних підприємств питан�
ня, пов'язане із вибором місця і ролі агропро�
довольчої сфери у світовій економічній системі.
Умови сучасності вказують на те, що у сільсько�
му господарстві задіяно лише третину продук�
тивних сил природи і суспільства. Це може ста�
ти своєрідним фундаментом для створення
можливості побудувати багаторівневу госпо�
дарську модель, яка б обгрунтовувала перспек�
тиву включення країни у транснаціональні цик�
ли відтворення, формування яких прискорюва�
тиметься світовою глобалізацією та інтегра�
цією.

Однак така перспектива може стати
довготривалою і практично недосягненою,
якщо негайно не будуть прийняті міри щодо
знаходження балансу між веденням ефек�

Джерело: розробка автора.

Рис. 3. Інноваційна парадигма управління якістю
досягнення встановлених цілей
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тивної господарської діяльності і створен�
ням високоякісних умов життя на селі, що
сприятиме підвищенню рівня соціально�еко�
номічного розвитку сільських територій.
Сучасна освіта, медичне страхування, нала�
годження інформаційної бази даних та ко�
мунікацій — невід'ємні складові сучасного
лояльного ставлення до аграрної сфери як
місця проживання та працевлаштування.
Тривалий період спостерігається цілком
зворотна тенденція, і це негативно відобра�
жається на кінцевих показниках діяльності
підприємств та унеможливлює їх диверсиф�
ікаційний розвиток. Крім того, все більш
помітним стає відтік іноземних інвестицій із
аграрної сфери, де присутній високий сту�
пінь ризику, що в свою чергу гальмує розви�
ток технічної, технологічної та організацій�
ної бази сільськогосподарського виробниц�
тва та в черговий раз породжує слабку спро�
можність до інновацій.

Досягнення усіх зазначених цілей повинно
грунтуватися на пріоритетних ознаках з обо�
в'язковою інноваційною спрямованістю (рис.
3).

Так, зокрема процес підвищення конкурен�
тоспроможності аграрних підприємств пови�
нен відбуватися у постійному взаємозв'язку із
глибокими аналітичними дослідженнями з обо�
в'язковим орієнтиром на побудову економічної
моделі розвитку з врахуванням світових вимог.
Фундаментальною основою процесу поліпшен�
ня стану природних ресурсів має стати удос�
коналена нормативно�законодавча база, яка б
слугувала гарантом дотримання вимог щодо
рівня якості тощо.

ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Перспективний розвиток аграрних підпри�
ємств потребує невідкладного приведення
внутрішньогосподарських систем управління
у відповідність з вимогами оточуючого ринко�
вого середовища. Функціонування в умовах
постійного ризику вимагає застосування
новітніх технологій, володіння інструментами
сучасного менеджменту та маркетингу, знан�
ня положень законодавчих та інших регуля�
торних документів, які динамічно змінюють�
ся тощо. Запропонована інноваційна парадиг�
ма управління якістю досягнення таких цілей
активізує зусилля щодо високоефективного
ведення бізнесу. Однак в майбутньому така
модель потребуватиме удосконалення меха�
нізму її впровадження в контексті євроінтег�
раційних вимог.
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