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This scientific article deals with the essence and preconditions for the development of strategic 

management as an important tool to achieve the strategic goals of the company. Results 

comparing different approaches to strategic management with their key characteristics, 

strengths and weaknesses. Reveals the basic scheme of strategic management indicating 

the contents of its main components. We consider the practical approach to strategic 

management, which provides for its implementation in the course of four stages. The proposed 

structure of the model of strategic management. Presented landmark strategic actions that 

using the strategic process of transforming a result of strategic management. The condition 

performance model will achieve the competitive advantage of the organization. During 

the implementation of strategic management must involve all the structural elements 

of the management process, such as financial management, organizational management, 

personnel management, organization, marketing management. 
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Постановка проблеми. Успішне функціонування національної економіки у складному та 
динамічному ринковому просторі вимагає перегляду методичних підходів до формування системи 
стратегічного управління на підприємствах провідних галузей народного господарства, зокрема 
адаптації даної системи до національних особливостей ведення бізнесу. Сьогодні перед керівниками 
вітчизняних аграрних підприємств гостро постає питання вибору оптимальної стратегії розвитку, 
реалізація якої дозволить отримати стійкі переваги в майбутньому. Однак пов’язані з цим 
організаційні проблеми зазвичай стають перепоною на шляху реалізації концепції стратегічного 
управління. Саме тому удосконалення підходів до трактування поняття стратегічного управління 
стає одним з першочергових науково-практичних завдань, від вирішення якого залежать можливості 
подальшого розвитку аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичних засад стратегічного 
управління досліджували такі відомі вчені, як І. Ансофф, О. Віханський, В.Герасимчук, Г. Мінцберг, 
А. Міщенко, С. Оборська, Ю. Погостинський, В. Парахина, А. Поршнев, А. Стрікленд, А.Томпсон, 
Р.Фатхутдинов, А. Чикуркова, А.Чандлер, З.Шершньова та інші. 

Разом з тим в умовах сьогодення є потреба подальшого удосконалення теоретичних та 
методико-практичних аспектів стратегічного менеджменту, оскільки й досі існує необхідність 
адаптації системи управління розвитком підприємства до вітчизняних особливостей ведення 
бізнесу. Актуальність зазначеного завдання та його практична значущість для ефективної діяльності 
аграрних підприємств обумовили вибір теми наукової статті. 

Постановка завдання. Основним завданням даної публікації є висвітлити результати 
дослідження еволюції поглядів на стратегічне управління та навести практичний підхід 
в стратегічному управлінні, який передбачає реалізацію засобів фінансового менеджменту, 
організаційного управління, управління персоналом організації, а також маркетингового підходу. 

Метою даного дослідження являється аналіз публікацій, які висвітлюють теоретичні підходи 
щодо сутності та практичні аспекти розвитку стратегічного управління на підприємствах з метою їх 
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узагальнення та формулювання власного бачення проблеми. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалами даного дослідження виступили праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених, а також власні спостереження і напрацювання. В написаній 
статті використовувалися такі методи дослідження, як: монографічний, порівняльно-аналітичний, 
спостереження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія і практика управління є дискусійними 
питаннями, незважаючи на те, що базуються на досить розроблених методологічних аспектах, що 
пов’язано зі складністю і багатоаспектністю даного процесу. Методологія системи управління була 
визначена лише в XX столітті, незважаючи на те, що практика менеджменту і його методичний 
апарат формувалися протягом багатьох століть. Аналіз різних трактувань і визначень сутності 
управління дозволяє виділити три підходи до розкриття його змісту: структурний (синтаксичний), 
змістовний (семантичний) і функціональний (прагматичний)1. Ряд авторів, вважають, що основу 
управління складають процесний, системний і ситуаційний підхід2,3. Однак остання трактування є 
лише трансформацією попередніх. 

Подальші дослідження вчених в області управління дозволили розвинути цю теорію. 
Р.А. Фатхутдінов, крім зазначених вище трьох підходів виділив ще емпіричний, витратний, 
збутової, виробничий, статичний та інноваційні підходи4. 

Ми згодні з визначенням Райзберга Б.А., що визначив управління, як свідомо цілеспрямована 
дія з боку суб’єктів, керівних органів на людей і економічні об’єкти, що здійснюється з метою 
направити їх дії та отримати бажані результати5. 

Дослідження генезису теорій управління дозволило визначити, що парадигма стратегічного 
управління була виділена в самостійний напрям з початком наступу сучасної (інформаційної) епохи, 
для якої були характерні три суттєві особливості: 

• відмова від ієрархії як провідного принципу управління, пріоритет горизонтальних зв’язків; 
• підвищений динамізм середовища (зовнішньої і внутрішньої), заміна стабільності як базової 

цінності мінливістю; 
• перехід ролі визначального фактора функціонування і розвитку, а також головного надбання 

економічних систем від капіталу до людей (людський капітал). 
На наш погляд, виділення цих характеристик в системі управління зумовили появу нового 

напряму «стратегічне управління», а також дозволили визначити в ньому специфічні риси, які 
трансформувалися в основу методології теорії стратегічного управління. 

Проведені нами дослідження показали, що результатом розвитку теорії стратегічного 
управління стало вже її вплив на саму теорію управління, про що свідчить виділення в системі 
управління нового наукового підходу – «системно-стратегічного»6. Відповідно до даного підходу 
управління повинно носити стратегічний характер, таким чином, в загальній системі управління, 
головне значення починає приділятися стратегічного управління. 

Термін «стратегічне управління» був введений в науковий обіг в 1972 р, в статті Д. Шендель і 
К. Дж. Хаттамі7, крім того, пропонувалося вивчати стратегічне управління за допомогою методів 
статистичного аналізу та економетричного моделювання на рівні організації в цілому . Результатом 
чого статті стало розвиток аналітичних і заснованих на економічній теорії дослідженні стратегій, які 
сприяли появі основ самостійної наукової дисципліни «стратегічне управління». 

На думку Віханського О.С. розвиток стратегічного управління було пов’язано з новими 

                                                      
1 Погостинский, Ю.А. (2007). Функции стратегического управления. Известия ИГЭА, 2(52), 85-87. 
2 Парахина, В.Н., Васильев, Ю.В., Ушвицкий, Л.И. (2005). Теория управления. Москва: Финансы и 

статистика, 26. 
3 Поршнев, А.Г., Румянцева, З.П., Соломатина, Н.А. (2000). Управление организацией. Москва: Высшая 

школа, 36.  
4 Фатхутдинов, Р.А. (1998). Стратегический менеджмент: учебник для вузов. Москва: Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 28.  
5 Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. (2005). Современный экономический словарь. 

Москва: Инфра-М, 359. 
6 Чикуркова, А.Д. (2012). Система стратегічного управління персоналом суб’єктів господарювання 

в аграрному секторі економіки: монографія. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 13. 
7 Визначення стратегічного менеджменту. <http://inform.od.ua/articles/examen/str_menedgment.htm> 

(2017, січень, 02) 
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умовами діяльності корпорацій, насамперед в США, що склалися на початок 1960-х років. До їх 
числа він відносить процес глобалізації, збільшення конкуренції, науково-технічний прогрес. 
В результаті чого і виникла необхідність створення більш ефективних видів менеджменту. Зміни 
умов ведення бізнесу привели до ускладнення управлінських завдань, що і послужило введенням 
терміна «стратегічне управління»1. 

Існують різні варіанти визначення «стратегічне управління», в яких більшість авторів 
визначають специфічні риси стратегічного управління.. Проте всі вони зводяться до одного з трьох 
підходів (або їх комбінації): 

• аналіз оточення, що акцентує увагу на параметрах організаційного оточення; 
• цілі і засоби, що ґрунтуються на визначенні довгострокових цілей організації і шляхів їх 

досягнення; 
• дієвий підхід, що ставить основною задачею діяльність по реалізації стратегії. 
О.С. Віханський дає трактування визначення стратегічного управління як «таке управління 

організацією, яке спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу 
діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що 
відповідають виклику з боку оточення і дозволяють домагатися конкурентних переваг, що 
в сукупності дає можливість організації виживати в довгостроковій перспективі, досягаючи при 
цьому своїх цілей». Перевагою представленої дефініції є її тісний взаємозв’язок з механізмом 
конкурентних переваг організації. Однак О.С. Віханський не враховує, що не тільки зовнішнє 
середовище впливає на організацію, а й організація, в свою чергу впливає на зовнішнє оточення. 

Узагальнивши наявні визначення стратегічного управління, ми розглядаємо цю дефініцію як 
проактивний стиль управління, заснований на баченні майбутнього образу фірми і на її динамічних 
організаційних здібностях до оновлення, з урахуванням змін зовнішнього середовища, своєю бізнес-
моделі, що забезпечує привласнення недоступних конкурентам економічних вигод (рент). Таке 
визначення враховує: доповнення традиційних трактувань дефініції сучасними дослідженнями; 
використання ресурсного підходу і концепції динамічних здібностей; акцентування уваги на 
підприємницькому аспекті, комплексному обліку змісту, процесу та контексту стратегій фірми, а 
також пріоритет економічної логіки в теорії стратегічного управління. 

Трактування суті поняття «стратегічний менеджмент», що відображають різні підходи до його 
розуміння, представлені в табл. 1. 

З врахуванням узагальнення розглянутих трактувань стратегічного управління і його 
особливостей якнайповніше відповідно до сучасного розуміння стратегічне управління визначається 
таким чином. 

Стратегічне управління – це управління підприємством, яке спирається на людський 
потенціал, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і 
своєчасні зміни, які відповідають виклику з боку оточення і дозволяють добиватися конкурентних 
переваг, що в результаті забезпечує стабільне функціонування і розвиток підприємства, досягнення 
його цілей в довгостроковій перспективі. 

Будь-яка модель управління організацією базується на відповідній концепції. Концепція 

управління — це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, 
механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, характер взаємовідносин між окремими ланками 
його внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища 
на розвиток організації2. 

Виходячи з цього, на рис. 1 наведено принципову схему стратегічного управління 
підприємством. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Виханский, О.С. (1998). Стратегическое управление: учебник. Москва: Гардарика, 22. 
2 Ансофф, И. (1989). Стратегическое управление. Москва: Экономика, 41. 
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Таблиця 1 

Визначення стратегічного менеджменту (управління) 

Визначення Підхід Автор 

Стратегічний менеджмент – процес ухвалення рішень, який об’єднує 
внутрішні організаційні можливості з погрозами і сприятливими 
можливостями, що надаються зовнішнім середовищем1 

Аналіз оточення М. Портер 

Стратегічний менеджмент – процес визначення і встановлення 
зв’язку організації з її оточенням, який полягає в реалізації вибраних 
цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з цим оточенням 
за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і 
результативно діяти організації і її підрозділам2 

Аналіз оточення Д. Шендел, і 
К. Хаттен 

Стратегічний менеджмент — це «напрям в теорії ухвалення рішень, 
який націлений на розвиток ефективної стратегії (або стратегій) для 
сприяння досягнення корпоративних цілей»3 

Цілі і засоби Г. Мінцберг 

Стратегічний менеджмент – «план управління фірмою, направлений 
на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення 
поставлених цілей»4 

Цілі і засоби А. Томпсон і 
А. Стрікленд 

Стратегічний менеджмент – набір рішень і дій з формулювання і 
виконання стратегій, розроблених для того, щоб досягти цілей 
організації5 

Цілі і засоби Дж. Пірс і 
Р. Робінсон 

Стратегічне управління — це таке управління організацією, яке 
спирається на людський потенціал як на основу організації, орієнтує 
виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке 
регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають 
викличу з боку оточення і що дозволяють добиватися конкурентних 
переваг, що в результаті дозволяє організації виживати і досягати 
своєї мети в довгостроковій перспективі6 

Об’єднання двох 
підходів «мети і 
засобу» і 
«дієвого 
підходу» 

О.С. Віханський 

Стратегічний менеджмент розглядається «як процес визначення і 
встановлення зв’язку організації з її оточенням, яке полягає в 
реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану 
взаємин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє 
ефективно і результативно діяти організації і її підрозділам»7 

Комплексний – 
три підходи 

Д. Шендел, і 
К. Хаттен 

Стратегічне управління – це процес управління з метою здійснення 
місії організації за допомогою управління взаємодією організації з її 
оточенням8 

Аналіз оточення 
+ цілі і засоби 

Дж. Хиггінс 

 
 
 
 

                                                      
1 Porter, М. (1998). Competitive strategy techniques for analyzing industries and competitors. New York: 

The Free Press. [XXII] p., introduction, 35. 
2 Shendel, D.E., Hatten, K.J. (1972). Business policy or strategic management: A Broader View for 

an Emerging Discipline. Academy of Management Proceedings, 11. 
3 Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Reconceiving roles for planning, plans, 

planners. USA: The Tree Press, 47. 
4 Томпсон, А., Стрикленд, А. (2003). Стратегический менеджмент. Москва: Вильямс, 69. 
5 Pearce, J.A., Robinson, R.B. Jr. (1985). Strategic Management. 2nd ed. Homewood, ІІІ: Richard D. Irvin, 6. 
6 Виханский, О.С. (1998). Стратегическое управление: учебник. Москва: Гардарика, 94. 
7 Shendel, D.E., Hatten, K.J. (1972). Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an 

Emerging Discipline. Academy of Management Proceedings. 
8 Higgins, J.M. (1983). Organizational Policy and Strategic Management. Chicago: The Dryden Press, 19. 
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Цілі
діяльності під-
приємства;
«дерево цілей»;
«кортеж переваг» у
межах політики
розвитку

Стратегії
розвитку підприємства;
«стратегічний набір»
(загальні функціональні,
ресурсні, продуктово-
товарні стратегії)

Концепція
підприємства;
управління

Аналіз
ретроспективний (діяль-
ності підприємства);
зовнішнього середовища;
внутрішнього середови-
ща;
конкурентоспроможності
підприємства

Діагноз
сильних сторін
діяльності підпри-
ємства;
слабких  сторін
діяльності підпри-
ємства

Прогноз
тенденцій змін
внутрішнього та
зовнішнього сере-
довища

Система планів,

проектів і програм
розвитку підприємства
довгострокові  плани,
проекти, програми;
тактичні плани;
оперативні та організа-
ційні плани

Системи забезпечення вико-

нання планів, формування
системи стратегічного

управління
підсистема організаційного за-
безпечення;
підсистема фінансового забез-
печення;
підсистема соціально-психоло-
гічного забезпечення;
підсистема інформаційного
забезпечення

Стратегічний
контроль

діяльності системи
стратегічного управ-
ління

 

Рис. 1. Концептуальна схема стратегічного управління підприємством 

Джерело: Ансофф, И. (1989). Стратегическое управление. Москва: Экономика, 16. 

 
Враховуючи існуючі наукові підходи щодо концепції стратегічного управління, аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища — необхідний елемент визначення місії та цілей 
організації. Стратегії в цьому випадку виступають як алгоритми управління поведінкою підприємств, 
інструменти досягнення цілей, а для успішної реалізації обраного стратегічного набору необхідно, 
щоб організація функціонувала відповідно до обраної концепції управління. 

Практичний підхід в стратегічному управлінні передбачає реалізацію стратегічного 
управління в процесі здійснення чотирьох елементів – етапів (Рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Елементи стратегічного управління* 

*Розробка автора. 

Стратегічне управління 

Стратегічний аналіз 

Стратегічне рішення 

Реалізація стратегії 

Контроль за реалізацією 
стратегій 
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У процесі стратегічного аналізу керівництво організації проводить оцінку зовнішніх факторів, 
а також потенціалу внутрішніх ресурсів. На підставі чого визначаються подальші цілі і завдання 
діяльності організації. 

При розробці стратегічних рішень здійснюється оцінка варіантів розроблених стратегій, 
а також вибір найбільш функціональної стратегії. При реалізації даного елемента проводиться 
аналіз стратегічних планів, потреби в трудових ресурсах і капіталі, принесуть додаткові економічні 
та наукових дослідженнях. Крім того розробляється організаційна структура. У процесі реалізації 
стратегії здійснюється її безпосереднє виконання. Всі елементи стратегічного управління 
контролюються уповноваженими особами. 

У разі істотних змін зовнішніх факторів, які безпосередньо впливають на діяльність 
організації, а також зміни внутрішнього потенціалу, які перешкоджають реалізації заздалегідь 
запланованого процесу стратегічного управління керівництво організації здійснює коригування 
моделі стратегічного управління на необхідних елементах – етапах. 

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових 
умовах, – це проблема його виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення 
цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть 
бути досягнуті на основі правильно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. 

У сучасних умовах розвитку ринку, компаніям, що укоренилися в ньому, і тим, що тільки 
виходять на ринок, доводиться усе складніше. Їх проблеми пов’язані з високим рівнем жорсткої 
конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг, перенасиченням рекламних та інформаційних 
потоків, зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з постійними змінами кон’юнктури 
й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть завоювати все більші частки. Тому, для 
успішного виживання і функціонування компанії треба вміти передбачати труднощі, з якими вона 
може зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть відкритися для неї. Тобто компаніям 
необхідно визначати пріоритетні напрями розвитку, розробляти бізнес-плани, пристосовуватися 
до змін зовнішнього середовища, використовувати нові технології організації управлінських 
процесів, змінювати стратегії діяльності, а отже, – здійснювати стратегічне управління. Одним 
з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрішні і зовнішні 
чинники, які впливають на розвиток компанії є SWOT-аналіз. 

SWOT-аналіз – це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і 
загроз, що виходять з його найближчого оточення (зовнішнього середовища). Абревіатура SWOT 
означає: 

• S – strengths (cильні сторони) – переваги підприємства, те, у чому воно досягло успіхів або 
якась особливість, яка надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі 
до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій 
кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і 
т.п. 

• W – weakness (слабкості) – недоліки підприємства, відсутність чогось важливого для 
функціонування підприємства або те, що підприємству поки не вдається в порівнянні з іншими 
компаніями і ставить його в несприятливе становище. Як приклад слабких сторін можна привести 
занадто вузький асортимент товарів, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, 
низький рівень сервісу й т.п. 

• O – opportunity (можливості) – фактори зовнішнього середовища, використання яких 
створить переваги організації на ринку, сприятливі обставини, які підприємство може 
використовувати для отримання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести 
погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява нових технологій виробництва 
продукції, зростання рівня доходів населення і т.п. Слід зазначити, що можливостями з погляду 
SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може використовувати 
підприємство. 

• T – treat (загрози) – фактори, які можуть потенційно погіршити положення підприємства на 
ринку1. 

Вся діяльність сільськогосподарських підприємств мусить обов’язково базуватися на точному 
і вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого попиту, оцінці та врахуванні умов 

                                                      
1 Томпсон, А., Стрикленд, А. (2003). Стратегический менеджмент. Москва: Вильямс, 69. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 52 

виробництва в найближчий час і на перспективу. Для аграрних підприємств Хмельницької області 
досить актуальним на даний момент є розробка стратегій зовнішньоекономічної діяльності, які 
сприяють підвищенню загальної ефективності господарської діяльності підприємств. SWOT-аналіз 
дає змогу виявити внутрішні можливості підприємства, він є одним з основних етапів дослідження, 
служить для ефективної розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності, тому проведемо його 
для аграрних підприємств Хмельницької області (табл. 2). 

Таблиця 2 

SWOT-аналіз аграрних підприємств Хмельницької області за 2015 рік* 

Сильні сторони Можливості зовнішнього середовища 

Виробництво продукції зернових культур 
зросло у 2014 році на 88,7% порівняно 
з 2010 роком. 
Загалом низькі конкурентні ціни реалізації 
продукції на зовнішній ринок порівняно 
з іноземними експортерами. Діє програма 
інтенсифікації тваринницької галузі 

Використання нових сортів рослин та порід тварин 
з високим генетичним потенціалом. Виробництво 
перспективних продуктів сільського господарства 
(виробництво екологічно чистої продукції). 
Використання власних ресурсів. 
Позитивне сальдо щодо реалізації зернових 
культур на зовнішньому ринку 

Слабкі сторони Загрози зовнішнього середовища 

Зростання темпів інфляції. 
Зміни в потребах споживачів. 
Переважно низька якість продукції 

Низьке виробництво продукції тваринництва. 
Зростання тиску конкурентів. 
Скасування пільгових умов оподаткування 
аграрного сектора 

* Розробка автора. 

 
Правильний вибір пріоритетів і напрямків стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства забезпечує його конкурентоспроможність не лише у короткостроковому, але й і 
в довгостроковому періоді. Щодо аграрних підприємств Хмельницької області проведений SWOT-
аналіз підтверджує, що є багато як позитивних, так і негативних тенденцій, які треба враховувати 
під час розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Аграрні підприємства є 
конкурентоспроможними на зовнішньому ринку переважно за рахунок низької ціни реалізації 
продукції, і її кількості. Як показує дане дослідження, використання сучасних методів оцінки при 
формуванні стратегічних позицій діяльності підприємств аграрної сфери є можливим і необхідним 
для підвищення їх конкурентного статусу. 

Формування стратегії розвитку аграрних підприємств повинно ґрунтуватися на: забезпеченні 
перманентного підвищення якості продукції, її привабливості для споживача; оптимізації пропозиції 
товарів і доступних споживачеві цін; створенні ефективної збутової мережі на основі стабільних 
контактів з посередницькими торговими фірмами та агенціями; врахування національних 
особливостей та специфіки запитів споживачів у різних областях. 

При формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства необхідно 
враховувати значні ускладнення, що пов’язані з особливостями сільського господарства: залежність 
результатів діяльності від природних умов; доступність території аграрних підприємств та їх 
господарських об’єктів стороннім особам, а тому необхідність докладання зусиль для збереження 
майна, вирощеного врожаю; залежність від світових цін на ресурси та продукцію; необхідність 
залучення сезонної робочої сили та труднощі в управлінні нею. 

У більшості сільськогосподарських підприємств не має розробленої ефективної системи 
стратегічного управління, а існує лише орієнтація на розмиті цілі. Стратегічне управління 
у сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області знаходиться на низькому рівні. 
У сучасних умовах його можна назвати задовільним, оскільки він забезпечує виживання 
господарств, проте, для подальшого розвитку аграрного сектору та їх розширеного відтворення 
керівництву підприємств необхідно головну увагу зосередити саме на стратегічному управлінні. 
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У світовій практиці виокремлюють три основних види стратегій розвитку підприємства, 
кожний з яких обґрунтований специфікою виробництва: 

1) стратегія зростання (розвитку) відображає намір підприємства збільшувати обсяги продажу, 
прибутку, капіталовкладень; 

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення підприємства зберегти досягнуті 
обсяги виробництва в умовах суттєвої нестабільності обсягів продажу і прибутку; 

3) стратегія виживання – оборонна стратегія в умовах глибокої кризи діяльності 
підприємства1. 

Стратегію розвитку можна реалізувати на основі аналізу таких можливостей: інтенсивного 
розвитку, або інтенсифікації зусиль підприємства в межах його діяльності; інтеграційного розвитку, 
або розширення діяльності підприємства через контроль чи приєднання до нього інших 
підприємств; диверсифікації, або розширення сфер діяльності підприємства на ринках нових товарів 
за межами галузі. 

Для здійснення запропонованої нами стратегії необхідні додаткові вкладення в розвиток 
перспективних галузей виробництва, завоювання більшої частки ринку, повніше використання 
державної підтримки, використання засобів формування попиту і стимулювання збуту, застосування 
передових досягнень в техніці, технології, організації управлінні та маркетингу. 

З метою оптимізації фінансового стану підприємств, що є необхідним для реалізації завдань 
стратегічного управління, необхідно розробити систему моніторингу поточної фінансової 
діяльності, основною метою якої є своєчасне визначення фактичних результатів фінансової 
діяльності від передбачених, що викликають погіршення фінансового стану підприємства; 
визначення причин цих відхилень та розробка заходів із коригування, нормалізації та підвищення 
ефективності фінансової діяльності підприємства. 

Основними шляхами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств має бути: 
науково обґрунтована система ведення господарства відповідно до природно-кліматичних та 
економічних умов з урахуванням розвитку на перспективу; створення міцної матеріально-технічної 
бази відповідно до обсягу і структури виробництва продукції, системи машин для забезпечення 
комплексної механізації виробничих процесів, переведення виробництва продукції на промислову 
основу; селекція і насінництво, виведення нових і поліпшених районованих сортів культур, 
проведення робіт для одержання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; 
впровадження науково-обґрунтованих систем землеробства; максимальне зменшення витрат при 
збиранні врожаю, транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції; спеціалізація 
сільськогосподарського виробництва як умова концентрації фінансово-матеріальних і трудових 
ресурсів на виробництві основних видів продукції; створення інформаційно-обчислювальної 
системи планування, обліку, звітності та оперативного управління виробництвом на базі сучасної 
комп’ютеризації. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, можна відзначити, що 
в основі моделі стратегічного управління представлений орієнтир стратегічних дій, який 
за допомогою реалізації стратегічного процесу трансформується в результат стратегічних 
управління. Умовою виконання моделі буде досягнення конкурентних переваг організації. В процесі 
реалізації стратегічного управління організації необхідно задіяти всі структурні елементи 
управлінського процесу. За допомогою чого буде використовуватися фінансовий менеджмент, 
організаційне управління, управління персоналом організації, маркетинговий підхід. Однак основну 
роль в досягненні конкурентних переваг становитиме фінансовий менеджмент, в зв’язку з чим 
даний елемент стратегічного управління вимагає більш докладного дослідження. 
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