
Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 5 (64), 2015 

239 
 

УДК 62:338 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
С. Плотницька, к.е.н., доцент, Харківського національного університету міського господар-

ства імені О.М. Бекетова 
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Постановка проблеми. Стан аграрного 
сектора економіки України характеризується істо-
тними системними проблемами, що проявляють-
ся в розбалансованості зв'язків та порушенні ор-
ганізаційно-економічних відносин між галузями. 
Особливо гостро дані прояви спостерігаються на 
регіональних сільськогосподарських ринках, що 
знаходяться в зоні підвищеного ризику. Це вказує 
на необхідність стратегічного підходу до вирі-
шення проблем, ключовим напрямом якого є фо-
рмування та адаптація методології стратегічного 
управління на рівні агропідприємств. У цих умо-
вах вибір стратегічного напрямку на перспективу 
стає пріоритетним завданням керівництва агропі-
дприємств, що обумовлює необхідність гнучкості 
у питаннях визначення процесів стратегічного 
управління.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Стратегічне управління – це динамічний про-
цес, який перебуває у постійному русі, його за-
вдання полягає у пошуку шляхів покращення іс-
нуючої стратегії підприємства і контролю її вико-
нання. У роботах західних вчених увагу зосере-
джено на питаннях адаптації підприємств до 
змінних умов зовнішнього середовища та відмін-
ностях операційного та стратегічного управління. 
Такі відомі вчені, як І Ансофф, А. Томпсон, Дж. 
Стрікленд, М. Портер, М. Хамель, М. Мінцберг, 
по-різному визначають поняття “стратегія” [1]. 
Значний науковий внесок у дослідження теорети-
чних засад стратегічного управління зробив ро-
сійський вчений О. Віханський [2]. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
ролі стратегічної діагностики економічного потен-
ціалу і можливості застосування на аграрному 
підприємстві для забезпечення ефективного іс-
нування і розвитку в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Стратегічне управління підприємством ми 
розглядаємо як управління, що дозволяє не тіль-
ки зайняти позицію на ринку або створити конку-
рентні переваги продукції, а й ефективно викори-
стовувати кожен з елементів економічного потен-
ціалу, глибше розуміти економічну роль остан-
нього, а саму стратегію - як усвідомлену і проду-
ману сукупність норм, орієнтирів, напрямків, 
сфер, способів і правил діяльності, що лежать в 

основі системи створення і прийняття стратегіч-
них рішень, що впливають на сучасний і майбут-
ній стан економічного потенціалу підприємства, 
як засобу досягнення певних господарських цілей 
та задоволення вимог зовнішнього соціально-
економічного середовищ [1]. 

Найбільш часто в науковій літературі вико-
ристовується лише один з підходів - процесний, 
функціональний, елементний або ситуаційний. 
Вони, звичайно, дають уявлення про механізми 
стратегічного управління і розуміння зв'язків між 
його елементами, але упускають деякі взаємоз-
в'язки його елементів із зовнішнім середовищем, 
що не дозволяє отримувати цілісну картину стру-
ктури економічного потенціалу і визначати на-
прями вдосконалення системи стратегічного 
управління. Тому найбільш інформативними є 
моделі, засновані на системному підході, допов-
неному інтегративним використанням цільового, 
процесного, функціонального, ситуаційного, по-
ведінкового, рефлексивного та інших підходів. Це 
дозволяє розглядати систему стратегічного 
управління сучасного сільськогосподарського пі-
дприємства як складовий елемент системи стра-
тегічного управління АПК. Відповідно до цього, 
можна стверджувати, що формування ефектив-
ної системи стратегічного управління сільгосппід-
приємства не можливе без інтеграції зусиль ор-
ганів державного управління, фіскальних, креди-
тних установ та інших суб'єктів зовнішнього соці-
ально-економічного простору, з боку яких пови-
нен створюватися весь комплекс соціально-
економічних умов для розвитку сільськогоспо-
дарської галузі [5]. 

Цей підхід дозволяє розглядати систему 
стратегічного управління сільгосппідприємством 
як системно синтезовану і спрямовану на довго-
строкову перспективу сукупність взаємозалежних 
суб'єктів (процесів, структури, механізмів, форм і 
методів) і об'єктів (елементів економічного поте-
нціалу) управління, взаємодіючих у процесі роз-
робки та реалізації стратегії його поведінки в зов-
нішньому економічному просторі. 

Стосовно до аграрних підприємств, слабо 
простежується залежність «чим вище внутрішній 
ресурсний потенціал, тим вище фінансово-
економічні результати діяльності сільськогоспо-
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дарського підприємства», тобто в практично од-
накових соціально-економічних умовах підприєм-
ства досягають різних результатів, а високий ре-
сурсний потенціал не гарантує отримання висо-
ких фінансово - економічних результатів. А це 
означає, що комплекс сприятливих для підпри-
ємств можливостей включає в себе фактори не-
суттєвого характеру, які надають на їх діяльність 
першорядний вплив. Результати дослідження, 
багато в чому, спростовують сформовану в ряді 
громадських та керівних кіл думку про те, що 
сільськогосподарські підприємства з низьким ре-
сурсним потенціалом і несприятливими кліматич-
ними умовами не ефективні, і дозволяють ство-
рити як на мезо, так і на мікро рівні основні перс-
пективні напрямки формування та використання 
як внутрішнього ресурсного, так і всього наявного 
економічного потенціалу сільгосппідприємств ре-
гіону на основі системи стратегічного управління. 

Відправним елементом методичних поло-

жень щодо формування та використання еконо-
мічного потенціалу сільськогосподарського підп-
риємства, що включає алгоритм створення і реа-
лізації стратегій підприємства, виступає стратегі-
чна діагностика (рис. 1.). Вона виникла тому, що 
багато технологій і методик стратегічного управ-
ління підприємствами щодо економічного потен-
ціалу підприємства, взагалі, і сільгосппідприємст-
ва, зокрема, суперечливі і містять ряд суттєвих 
розбіжностей. Їх характерною особливістю є мо-
жливість: по-перше, використання стратегічної 
діагностики при дослідженні економічного потен-
ціалу та визначенні оптимального співвідношення 
його елементів; по-друге, створення напрямків 
діяльності агропідприємств, що дозволяють в ра-
мках загальної стратегії більш раціонально вико-
ристовувати наявний економічний потенціал на 
основі довгострокових прогнозів та програм роз-
витку як самого підприємства, так і його зовніш-
нього соціально-економічного середовища.

 
Методика проведення стратегічної діагнос-

тики економічного потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств регіону доповнюється викорис-
танням методів кореляційно-регресійного аналізу 
та економіко-соціологічного дослідження при 
проведенні системного SWOT-аналізу. 

Діюча аналітична система органів держав-
ного управління сільськогосподарською галуззю 
регіону, обмежуючись угрупованням даних звіт-
ності підприємств, підбиттям підсумків діяльності 
галузі і т.д., практично не використовує аналітич-
них інструментів, що дозволяють виявляти слабкі 

Рис. 1. Процес стратегічного управління агропідприємством 
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і сильні сторони, можливості та загрози підпри-
ємств та їх впливу на фінансово економічну ре-
зультативність галузі. Доцільно використовувати 
стратегічну діагностику сільгосппідприємств, що 
представляє собою комплекс взаємопов'язаних 
видів аналізу, що дозволяє розглянути і встано-
вити ступінь впливу основних елементів економі-
чного потенціалу сільгосппідприємств на фінан-
сово-економічні результати їх діяльності. Її слід 
включити в функціональні завдання органів дер-
жавного управління як на рівні регіону, так і на 
рівні районів. 

При впровадженні в систему стратегічного 
управління стратегічної діагностики, в єдиний 
центр надходять дані з усіх систем управління 
підприємств галузі, які аналітично обробляються. 
Аналітична інформація у вигляді діагностичних 
показників групується, систематизується, агрегу-
ється і надходить у систему прийняття стратегіч-
них рішень. Система стратегічної діагностики фу-
нкціонує в єдності з системами стратегічного кон-
тролінгу і стратегічного планування. На основі 
діагностики економічного стану підприємств галу-
зі з'являється можливість в процесі аналітичного 
дослідження на основі системи створених типо-
вих ознак не тільки достовірно розпізнавати дійс-
ний вплив елементів економічного потенціалу 
сільгосппідприємств, характер і причини виявле-
них явищ, а й розробляти як для них, так і для 
органів державного управління рекомендації по 
оптимальній структурі економічного потенціалу, і 
виділяти вирішальні ділянки економічної роботи. 

В якості основного методу стратегічної діа-
гностики пропонується використовувати метод 
стратегічного SWOT-аналізу, який дозволяє на 
основі діагностичних показників визначити сту-
пінь впливу одних факторів на інші і визначити 
причини неефективної стратегічної поведінки 
сільгосппідприємств на ринку, розробити регіона-
льні програми відновлення та розвитку галузі, 
скорегувати шляхи вирішення проблем, виникаю-
чих в результаті змін і впливу зовнішніх і внутрі-
шніх факторів підприємств. Побудову SWOT-
матриці слід проводити в три етапи: 1) побудова і 
заповнення показників, що характеризують слабкі 
і сильні сторони внутрішнього потенціалу підпри-
ємств і ступінь їх впливу на фінансово-економічні 
результати; 2) визначення впливу факторів зов-
нішнього середовища, що визначають можливос-
ті і загрози підприємств; 3) експертна побудова 
логічних зв'язків внутрішніх і зовнішніх елементів 
економічного потенціалу та їх загального впливу 
на поточні та перспективні результати діяльності 
підприємств [3]. 

На першому етапі використовується функ-
ція багатофакторного кореляційно-регресійного 
аналізу MS EXCEL, вибір якого обумовлений ба-
гатоаспектністю категорії «економічний потенці-
ал», яка характеризується системою факторів, 
кожен з яких надає певні впливи на результати 

діяльності сільгосппідприємств. 
Вибір результативного показника для ре-

гресійної моделі здійснюється відповідно до ці-
льового призначення використання виробничого 
потенціалу в досягненні результатів. Серед еко-
номістів немає єдиної думки з питання вибору 
такого показника. Одним з найбільш ємних пока-
зників, що відображають всю сукупність видів ді-
яльності, виступає рівень рентабельності вироб-
ничо-фінансової діяльності підприємства. Але, у 
зв'язку з тим, що значна частина досліджених 
агропідприємств є збитковою, в якості результа-
тивного показника можна використовувати показ-
ник «рівень окупності витрат виробничо-
господарської діяльності», визначення якого дос-
тупне по всіх спостережуваних підприємствах [8]. 

У кореляційно-регресійну модель включа-
ється частка виручки від реалізації рослинницької 
і тваринницької продукції в загальній виручці аг-
рарного підприємства; середньорічне поголів'я 
ВРХ; продуктивність праці по валовій продукції; 
середньорічна заробітна плата 1 працівника; 
площа сумірної ріллі; фінансовий стан; врожай-
ність зернових культур; молочна продуктивність 
корів; фондозабезпеченість; матеріалозабезпе-
ченість; енергозабезпеченість; забезпеченість 
трудовими ресурсами; кількість тракторів; кіль-
кість комбайнів, кількість вантажних автомобілів 
[6]. 

Рівень окупності витрат виробничо-
господарської діяльності сільгосппідприємств ви-
значається не тільки питомою та абсолютною 
величиною виробничого потенціалу, але і зале-
жить від ряду інших факторів, наприклад таких, 
як потенціал зовнішнього середовища, а серед 
факторів, що характеризують виробничий потен-
ціал, присутні ті, які знаходяться з результатив-
ним фактором в прямому і зворотному зв'язку. 
Фактори, що володіють прямим зв'язком з рівнем 
окупності витрат, слід віднести до сильних сторін 
сільгосппідприємств, а фактори, що володіють 
зворотним зв'язком, - до слабких. При віднесенні 
певних факторів до тієї чи іншої зони SWOT-
матриці на основі приватних коефіцієнтів еласти-
чності можуть бути встановлені ступінь впливу 
кожного з факторів на результативну ознаку і їх 
розподіл в ранжованому ряді, що дозволяє роз-
поділити їх за двома групами, визначальними 
сильні і слабкі сторони підприємств галузі. Отри-
мані результати, з одного боку, дозволяють виді-
лити вплив факторів, що характеризують вироб-
ничий потенціал сільгосппідприємств за ступенем 
їх впливу на окупність витрат, з іншого - на їх ос-
нові кожен фактор був віднесений до групи фак-
торів, що визначають сильні або слабкі сторони 
підприємств. 

На другому етапі для виявлення факторів, 
що визначають можливості і загрози зовнішнього 
середовища агропідприємств та їх впливу на 
прийняття стратегічних рішень щодо формування 
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та використання економічного потенціалу, слід 
використовувати економіко-соціологічне дослі-
дження. Воно дозволяє виявити можливості та 
загрози і уточнити експертні аналітичні висновки 
з приводу угруповання вже відібраних факторів. 

На третьому етапі за результатами SWOT-
аналізу дається оцінка впливу факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища на економічний 
потенціал сільгосппідприємств, що дозволяє: по-
перше, розробити оптимальні параметри його 
елементів як для прибуткових, так і для збитко-
вих господарств; по-друге, визначити необхідні 
для їх формування та ефективного використання 
організаційно-економічні умови як на рівні підп-
риємств, так і на рівні державного управління; по-
третє, реалізувати пов'язані з цим стратегічні рі-
шення, спрямовані на його оптимізацію і ефекти-
вне регулювання. 

Розробка однотипних параметричних мо-
делей, що відбивають специфіку виробничого 
потенціалу прибуткових і збиткових агропідпри-
ємств, обумовлена: по-перше, необхідністю вра-
хування їх специфіки; по-друге, можливістю від-
повіді на питання про доцільність державної підт-
римки та інвестування в збиткові сільгосппідпри-
ємства. 

В якості методу, що дозволяє описати по-
точний і визначити оптимальний стан об'єкта до-
слідження, застосовується економіко-
математичне моделювання. На його основі дос-
ліджуються явища і процеси, що відображають 
приховані найважливіші особливості, внутрішні 
структурні і причинно-наслідкові взаємозв'язки, 
закономірності та умови розвитку і виключені не-
суттєві властивості. 

При побудові оптимальної моделі виробни-
чого потенціалу кожного з кластерів аграрних пі-
дприємств використовується метод пошуку опти-
мального рішення на основі лінійного програму-
вання. У якості відправних параметрів виробни-
чого потенціалу визначаються середні значення 
показників, розраховані з використанням засобів 
описової статистики [6]. 

Методичний підхід до побудови процесу 
пошуку рішення задачі оптимізації виробничого 
потенціалу сільгосппідприємств представлений 
на рис. 2. 

На першому етапі на основі кореляційно-
регресійного аналізу будується цільова функція 
Zmax. В якості показників приймаються: в одному 
випадку - рівень окупності витрат виробничо-
господарської діяльності; в іншому - її рентабе-
льність. Для оптимізації процесу формується си-
стема обмежень, необхідних для економічного і 

математичного обґрунтування допустимих меж 
варіації значень параметрів елементів виробни-
чого потенціалу досліджуваних підприємств. На 
другому етапі - рівняння взаємозв'язку факторів, 
засновані на їх послідовному виключенні [6]. 

Перше рівняння записується так: 
X1=A2*X2+A3*X3+A4*X4+A5*X5+A6X6+A7*

X7+A8*X8+A9*X9+A10*X10+A11X11+A12*X12+A1
3*X13+A14*X14 +A15X15+ A16*X16 +b;       (1.1) 

У другому рівнянні виключається фактор X2 
шляхом переведення в результативну ознаку:  

X2=A3*X3+A4*X4+A5*X5+A6X6+A7*X7+A8*
X8+A9*X9+A10*X10+A11X11+A12*X12+A13*X13+
A14*X14 +A15X15+A16*X16+b;                        (1.2) 

Останнє рівняння прийме вигляд: 
X15= A16*X16+b,                                   (1.3) 
що дає необхідні обмеження. 
На третьому етапі будуються допоміжні 

обмеження, що визначають усереднені мінімаль-
ні і максимальні значення параметрів елементів 
наявного в 2014 р. потенціалу в досліджуваних 
сільгосппідприємствах. Отримана система обме-
жень доповнюється обмеженнями, побудованими 
на основі експертно-аналітичного обґрунтування, 
за: величиною допустимого значення показника 
частки виручки продукції тваринництва та рос-
линництва; чисельністю поголів'я ВРХ; продукти-
вністю праці; середньорічною заробітною платою; 
площею сумарної ріллі; фінансовим станом; вро-
жайністю зернових культур; молочною продукти-
вністю корів; фондозабезпеченістю; матеріалоза-
безпеченістю; забезпеченістю енергетичними і 
трудовими ресурсами, тракторами, комбайнами, 
вантажоперевозними автомобілями. 

На п'ятому етапі вирішується завдання оп-
тимізації показників при заданих обмеженнях, 
тобто, знайдено оптимальне рішення для кожно-
го кластеру при максимальному значенні показ-
ника ефективності та обґрунтовано доцільність 
інвестування та державної підтримки збиткових 
підприємств, здатних підвищити ефективність 
господарювання. 

Для досягнення зазначених результатів ді-
яльності сільгосппідприємств і реалізації місії і 
основних стратегічних цілей сільськогосподарсь-
кої галузі регіону потрібна зміна параметрів еле-
ментів виробничого потенціалу прибуткових і 
збиткових підприємств. Стосовно до прибуткових, 
в рамках стратегії розвитку, повинні поєднувати-
ся інтенсивний і екстенсивний тип ведення виро-
бничої діяльності, збільшуючи фондозабезпече-
ність, енергозабезпеченість, забезпеченість тру-
довими ресурсами і т.д. 
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Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Застосування інструментарію стра-
тегічного управління дозволяє дослідити вплив 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 
на економічний потенціал сільгосппідприємств, 
що дає змогу: по-перше, розробити оптимальні 
параметри його елементів як для прибуткових, 
так і для збиткових господарств; по-друге, визна-
чити необхідні для їх формування та ефективно-
го використання організаційно-економічні умови 
як на рівні підприємств, так і на рівні державного 
управління; по-третє, реалізувати пов'язані з цим 
стратегічні рішення, спрямовані на його оптимі-
зацію і ефективне регулювання. 

В результаті проведених досліджень за-

пропоновано наступні стратегії для агропромис-
лових підприємств Харківської області. Відносно 
збиткових - стратегія відновлення, заснована на 
мінімізації використання таких елементів вироб-
ничого потенціалу, як трудові ресурси, комбайни, 
вантажоперевозні автомобілі, що дозволить де-
що знизити собівартість реалізованої продукції, 
підвищити оплату праці кращим працівникам і т. 
д., тобто створити точку росту ефективності еко-
номіки підприємств, а в подальшому - реалізову-
вати стратегію розвитку. При цьому, як прибутко-
вим, так і збитковим підприємствам слід оптимі-
зувати спеціалізацію виробництва відповідно до 
зростання потреби ринку. 
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Рис. 2. Процес пошуку оптимального рішення задачі оптимізації виробничого потенціалу аграрних 
підприємств 
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Плотницька С., Применения инструментария стратегического управления для диаг-

ностики экономического потенциала аграрных предприятий 
В статье исследована роль стратегической диагностики экономического потенциала и возмож-

ности применения на аграрном предприятии для обеспечения эффективного существования и разви-
тия в Су-менных условиях. 
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