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Стаття присвячена розкриттю особливостей стратегії підвищення економічної ефективності
залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами. Представлено роз!
ширену матрицю SWAT! аналізу одного з сільськогосподарських підприємств. Сформульовано
цілі, які необхідно досягти при реалізації стратегії підприємства. Розглянуто інструмент ана!
лізу тенденцій ринку — трендвотчинг. Запропоновано блок!схему трендвотчингу для аграрних
підприємств. Розроблено структурно!логічну схему стратегії підвищення економічної ефектив!
ності залучення та використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами.
The authors elucidate the characteristics of strategy to increase economic efficiency and attraction
of financial resources of agricultural enterprises. Presented matrix SWAT! extended analysis of one
of the farms. Formulated goals to be achieved in the implementation of business strategy. Consider
market trends analysis tool — trendvotchynh. A flowchart trendvotchynhu for agricultural enterprises.
The structural and logical scheme strategy to increase economic efficiency and attraction of financial
resources of agricultural enterprises.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови розвитку та функціонування аграр
них підприємств потребують зміни економічної систе
ми, направленої на підвищення економічної ефектив
ності залучення та використання фінансових ресурсів.
Через загострення економічної кризи господарюючі
суб'єкти повинні корегувати план розвитку фінансово
економічної діяльності, зменшувати вплив ризиків та
загроз, а також розширювати адаптивні можливості
підприємств. Визначення чіткого плану, направленого
на активізацію можливостей фінансових ресурсів аграр
них підприємств дозволить покращити показники ефек
тивності їх використання, що становитиме базис для
конкурентоздатного розвитку господарюючих суб'єктів
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галузі, сприятиме виходу на інноваційний розвиток, за
безпечить надходження в бюджет країни й результа
тивність економічної системи країни. Таким чином пи
тання визначення й обгрунтвання стратегії підвищення
ефективності залучення і використання фінансових ре
сурсів аграрних підприємств характеризується високою
актуальністю та доцільністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню особливостей стратегії підвищення
економічної ефективності залучення і використання
фінансових ресурсів аграрними підприємствами при
свячено праці таких науковців: як: Бланк І.О., Бондарен
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Проблемам визначення стратегії підвищення еконо
мічної ефективності залучення і використання фінансо
вих ресурсів аграрними підприємствами та забезпечен
ня їх ефективності на рівні держави присвячено ряд ста
тей та монографій. Проте аналіз робіт, опублікованих
за результатами наукових розробок в цьому напрямі,
доводить, що у вітчизняній науковій літературі бракує
системного дослідження окремих питань, присвячених
цій тематиці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення Стратегія підвищення
економічної ефективності залучення і використання
фінансових ресурсів аграрними підприємствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування стратегії підвищення ефективності
залучення та використання фінансових ресурсів аг
рарних підприємств повинна охоплювати такі етапи:
1. Визначення місії і цілей формування стратегії
аграрного підприємства. При цьому часто науковці
визнач ення місії і цілей формува ння стратегії
підприємства ставлять на другий етап розробки, хоча
ми вважаємо, що визначення цілей повинно переду
вати проведенню аналізу зовнішнього та внутрішнь
ого середовища, виявленню сильних та слабих
сторін, які визначають особливості його фінансової
діяльності, та проведенню комплексної оцінки під
приємства.
2. Розробка стратегії аграрного підприємства,
яка включає аналіз середовища (як зовнішнього, так
і внутрішнього); проведення SWOTаналізу, комп
лексного аналізу фінансового стану підприємства;
розробку цільових стратегічних нормативів фінансо
вої діяльності, які забезпечать його економічний
розвиток; прийняття основних стратегічних фінансо
вих рішень. Залежно від ступеня деталізації форму
вання фінансової стратегії науковці також розбива
ють цей етап на декілька окремих послідовних етапів.
3. Реалізація стратегії аграрного підприємства.
У процесі реалізації фінансової стратегії значного
поширення набула система методів управління стра
тегічними можливостями підприємства та система
методів управління реалізацією фінансової стратегії
в умовах реального часу. Одним з інструментів реа
лізації стратегії є розробка та впровадження збалан
сованої системи показників, яку розглядають як оц
іночну систему, систему стратегічного управління та
інструмент розповсюдження інформації.
4. Контроль реалізації фінансової стратегії та її
коригування.
Створення на підприємствах системи управління
ризиками, яка була би адекватною стану зовнішньої
і внутрішньої середи, обумовлює необхідність виз
начення принципів її побудови, які повинні зводити
ся до наступних положень: комплексний підхід до уп

равління. Необхідно розглядувати не кожен ризик
окремо, а їх сукупність, звертаючи особливу увагу
на взаємозв'язок різних видів як зовнішніх, так і
внутрішніх ризиків. Комплексний підхід повинен збе
рігатися на всіх етапах життєвого циклу підприєм
ства; виходячи з необхідності комплексного підхо
ду, необхідно використовувати показник, що харак
теризує сукупну дію всіх видів зовнішніх і внутрішніх
ризиків (рівень спільного ризику); введення на
підприємствах регулярної і обов'язкової процедури
ідентифікації, аналізу і контролю різних видів ри
зиків. Заходи щодо управління ризиками повинні
проводитися не періодично, у міру виникнення про
блем, а постійно, регулярно, і процедура управлін
ня ризиками має бути одній з функцій системи уп
равління підприємством; необхідність нормативно
методичного забезпечення системи управління ри
зиками підприємства, яке б відповідало не лише су
часному рівню розвитку ризикменеджменту, але і
зважаючи на галузеву специфіку діяльності підприє
мства; одноманітність і спадкоємність понять, кла
сифікацій і процедур управління ризиками. Ігнору
вання цього принципу ускладнює побудову системи
ефективного управління ризиками на підприємствах
навіть одній галузі.
Формування ефективної стратегії підвищення
економічної ефективності залучення та використан
ня фінансових ресурсів повинна грунтуватися на де
таль ном у а наліз і з ов нішнь ого се редовища та
внутрішніх можливостях аграрного підприємства, а
також враховувати прогноз майбутнього стану. Для
оцінки внутрішнього стану підприємства вважаємо
доцільним провести його аналіз за методом SWOT
аналізу, що грунтується на дослідженні зовнішньо
го і внутрішнього середовища аграрного підприєм
ства й визначити співвідношення між ними для фор
мування найбільш ефективного залучення та вико
ристання фінансових ресурсів. Прикладом для роз
рахунку SWOTаналізу оберемо аграрне підприєм
ство СТОВ "Енограй" Білозерського району Хер
сонської області, яке спеціалізується на вирощу
ванні плодовоягідної продукції (табл. 1) [5].
Виявлено, що до сильних сторін СТОВ "Енограй"
варто віднести нарощення технічного оснащення ви
робництва, досвід роботи, вищі за потенційних кон
курентів темпи зростання ефективності виробницт
ва, достатній обсяг необхідних фінансових ресурсів
на короткострокову перспективу, високі показники
ефективності виробництва, конкурентоздатна про
дукція. Серед слабких сторін зазначимо такі: слаб
кий фінансовий стан, внутрішні конфлікти персона
лу, зростання частки залучених фінансових ресурсів,
слаборозвинений маркетинг підприємства, висока
сезонність виробництва, відсутність страхового за
хисту фінансових ризиків, слабка інвестиційна полі
тика, невигідне місцеположення (віддаленість від
центрів збуту), залежність від природніх факторів,
низька вірогідність прогнозів, капіталомісткість га
лузі, відсутність переробки продукції.
До найбільш вагомих загроз СТОВ "Енограй" не
обхідно віднести такі: політикоекономічна не
стабільність, недостатня державна підтримка, вузь
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Таблиця 1. Матриця SWOT аналізу СТОВ "Енограй"
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
- ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ;
- ɜɢɳɿ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ;
- ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ

Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ;
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;
- ɡɦɿɧɚ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ;
- ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ;
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;
- ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɿɞɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
- ɩɟɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɦɢɬɬɹ,
ɭɩɚɤɨɜɤɚ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ);
- ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɚɛɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ

ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
- ɫɥɚɛɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ;
- ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;
- ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ;
- ɫɥɚɛɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ;
- ɧɟɜɢɝɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɿɜ
ɡɛɭɬɭ);
- ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ;
- ɧɢɡɶɤɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ;
- ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ;
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
- ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ;
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ;
- ɜɭɡɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɛɭɬɭ;
- ɧɢɡɶɤɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ;
- ɜɢɫɨɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
- ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɿɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ;
- ɰɿɧɨɜɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ;
- ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ;
- ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ

Джерело: складено автором за даними підприємства.

кий ринок збуту, низько кваліфікований персонал,
високий фінансовий ризик через низький асортимент
фінансових ресурсів, відсутність соціальних гарантій
працівників, нерозвинена логістика підприємства,
висока конкуренція на плодовоягідному ринку,
цінова нестабільність, не сформованість стратегії
діяльності підприємства на довгострокову перспек
тиву, повільне зростання й розвиток ринку.
Можливості аналізованого підприємства є такі:
розширення ринкової частки, підвищення кваліфі
кації персоналу, зміна орієнтирів збуту на експорт,
зростання рівня рентабельності, зменшення собівар
тості виробництва, розширення асортименту вироб
ництва сільськогосподарської продукції для задово
лення потреб споживачів, диверсифікація виробниц
тва плодовоягідної продукції, передпродажний
сервіс вирощеної продукції (миття, упаковка, сорту
вання тощо), вертикальна або горизонтальна інтег
рація виробництва, забезпечення фінансової безпе
ки.
Співвідношення можливостей й загроз СТОВ
"Енограй" із наявними сильними та слабкими сторо
нами дозволяють сформувати квадранти розшире
ної матриці SWOTаналізу, які формують певні поля,
які дозволяють наочно відобразити їх можливі спів
відношення (рис. 1).
Визначені кореляційні поєднання дозволяють ви
значити пріоритетні вектори при розробці стратегії,
яка може бути представлена за такими типами: квад
рант СіМ визначає напрями стратегії підтримки й роз
витку сильних сторін підприємства щодо реалізації
можливостей СТОВ "Енограй"; квадрант СіЗ харак
теризує стратегію подолання загроз шляхом засто
сування сильних сторін аграрного підприємства;
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квадрант СлМ — спрямовує дії аграрного підприєм
ства на реалізацію можливостей для вирішення його
слабких сторін; квадрант СлЗ — має на меті розроб
ку стратегію посилення внутрішнього потенціалу та
зниження ймовірних загроз.
Отриманні результати аналізу засвідчили, що
векторами в квадранті СіМ СТОВ "Енограй" є: зав
дяки досвіду роботи підприємства на даному сег
менті ринку можливе розширення ринкової частки;
високі показники ефективності виробництва забез
печують можливість зростання рівня рентабельності;
нарощення технічного оснащення виробництва
сприяє зниженню собівартості; конкурентоздатна
продукція сприяє можливості зміни орієнтирів збу
ту на експорт; наявність достатнього обсягу фінан
сових ресурсів сприяє розширенню наявного асор
тименту; високі темпи росту ефективності виробниц
тва сприяють наданню передпродажного сервісу ви
рощеної продукції; досвід роботи аграрного під
приємства, показники виробництва й конкурентоз
датна продукція сприяють диверсифікації та інтег
рації виробництва.
У квадранті СіЗ для реалізації стратегії підви
щення ефективності залучення та використання
фінансових ресурсів варто враховувати такі векто
ри: політикоекономічна нестабільність зовнішньо
го оточення перешкоджають темпам зростання
ефективності й нарощенню технічного оснащення
виробництва; недостатня державна підтримка нега
тивно впливає на інноваційний розвиток підприєм
ства; вузький ринок збуту стримує нарощенню техн
ічного оснащення виробництва; низько кваліфікова
ний персонал здатний знизити темпи зростання
ефективності виробництва; високий фінансовий ри

Інвестиції: практика та досвід № 19/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɌɈȼ «ȿɧɨɝɪɚɣ»

Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɋɌɈȼ «ȿɧɨɝɪɚɣ»

Ɂɚɝɪɨɡɢ ɋɌɈȼ «ȿɧɨɝɪɚɣ»

Ʉɜɚɞɪɚɧɬ ɋɿɆ:
1. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ
ɞɚɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ.
2. ȼɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ.
3. ɇɚɪɨɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ.
4. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ.
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɧɚɹɜɧɨɝɨ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ.
6. ȼɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɸ
ɩɟɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
7. Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

1. ɉɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɬɟɦɩɚɦ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɧɚɪɨɳɟɧɧɸ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
2. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
3. ȼɭɡɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɛɭɬɭ ɫɬɪɢɦɭɽ ɧɚɪɨɳɟɧɧɸ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
4. ɇɢɡɶɤɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɞɚɬɧɢɣ
ɡɧɢɡɢɬɢ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
5. ȼɢɫɨɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ ɱɟɪɟɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɣ ɡɧɢɡɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
6. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɢɡɢɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ʉɜɚɞɪɚɧɬ ɋɥɁ:

Ʉɜɚɞɪɚɧɬ ɋɥɆ:

ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɌɈȼ «ȿɧɨɝɪɚɣ»

Ʉɜɚɞɪɚɧɬ ɋɿɁ:

1. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.
2. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ
ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɧɢɡɹɬɶ ɣɨɝɨ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ.
4. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ
ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
5. ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ
ɩɨɤɪɚɳɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
6. Ɂɦɿɧɚ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɤɨɲɬɢ ɣ
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
7. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ.
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ.
9. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

1. ɋɥɚɛɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɽ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɜɢɫɨɤɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɨɹɝɿɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.
2. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ.
3. ɋɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɽ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɧɟɹɤɿɫɧɨʀ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ.
4. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢ
ɰɿɧɨɜɿɣ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ.
5. ȼɢɫɨɤɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɩɥɨɞɨɜɨɹɝɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
6. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɧɢɡɶɤɢɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
7. ɋɥɚɛɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ,
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɝɨ ɧɢɡɶɤɢɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
8. ɇɟɜɢɝɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ.
9. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɰɿɧɨɜɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ.
10. ɇɢɡɶɤɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Рис. 1. Розширена матриця SWOT аналізу СТОВ "Енограй"
Джерело: складено автором за даними підприємства.

зик через використання малого асортименту фі
нансових ресурсів спроможній знизити обсяг наяв
них фінансових ресурсів; відсутність соціальних га
рантій та низько кваліфікований персонал можуть
знизить конкурентоздатність продукції.
Квадрант СлМ СТОВ "Енограй" визначає такі на
прями: розширення ринкової частки сприятиме
зміцненню слабкого фінансового стану; підвищен
ня кваліфікації персоналу дозволить вирішити
внутрішні конфлікти персоналу; інтеграція та дивер
сифікація виробництва сприятимуть налагодженню
переробці вирощеної продукції та знизять його се
зонність; зростання рентабельності та зниження со
бівартості виробництва дозволять знизити частку за

лучених фінансових ресурсів; надання послуг перед
продажного сервісу покращить якість маркетингу
підприємства; зміна орієнтирів збуту на експорт доз
волить залучити інвестиційні кошти й покращити
інвестиційну політику підприємства; зниження со
бівартості виробництва дозволить зменшити капіта
ломісткість; забе зпечення фінансової безпеки
сприяє вирішенню питання відсутності страхового
захисту фінансових ризиків; розширення асортимен
ту вирощеної продукції покращить фінансовий стан
й маркетинг підприємства.
Результат розширеної матриці SWOTаналізу
СТОВ "Енограй" у квадранті СлЗ характеризує такі
вектори як: слабкий фінансовий стан є перешкодою
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ȻɅɈɄ 1: ȼɧɭɬɪɿɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ:
- ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɢ ɬɚ ɰɿɥɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ;
- ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ȻɅɈɄ 2: Ɍɪɟɧɞɜɨɬɱɢɧɝ ɪɢɧɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɚɝɪɚɪɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ:
- ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɤɪɚʀɧɢ;
- ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɝɿɨɧɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɨɰɿɧɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
- ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ;
- ɚɧɚɥɿɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɪɟɧɞɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ

ȻɅɈɄ 3: Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ:
- ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɟɧɞɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ʀɯ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

Рис. 2. Блок схема трендвотчингу аграрних підприємств
Складено автором.

протидії високій конкуренції на плодовоягідному
ринку; внутрішні конфлікти персоналу призводять до
погіршення їх кваліфікації; слаборозвинений марке
тинг є причиною неякісної логістики; зростання час
тки залучених фінансових ресурсів перешкоджає
стабільному розвитку при ціновій нестабільності; ви
сока сезонність виробництва впливає на повільне
зростання й розвиток ринку плодовоягідної про
дукції; зростання частки залучених фінансових ре
сурсів призводить до високого фінансового ризику,
який викликаний низьким асортиментом фінансових
ресурсів; слабка інвестиційна політика впливає на ви
никнення високого фінансового ризику, спричине
ного низьким асортиментом фінансових ресурсів;
невигідне місцеположення спричинює відсутність
можливості розширення ринку збуту; залежність від
природніх факторів призводить до цінової неста
більності; низька вірогідність прогнозів викликає не
сформованість стратегії підприємства.
Використовуючи отриманні данні SWOTаналізу,
а також грунтуючись на місії аграрного підприєм
ства, необхідно сформувати стратегію підвищення
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економічної ефективності залучення та використан
ня фінансових ресурсів, яка може передбачати дек
ілька моделей, що зале жить від внутрішніх та
зовнішніх чинників. Місією даної стратегії є забез
печення аграрного підприємства необхідними фінан
совими ресурсами та їх ефективне використання.
Для реалізації поставленої місії стратегії підвищен
ня ефективності залучення та використання фінан
сових ресурсів аграрних підприємств необхідно дот
римуватися поставлених цілей, серед яких:
1) формування фінансових ресурсів і централі
зоване стратегічне керівництво ними;
2) виявлення вирішальних напрямів та зосереджен
ня зусиль на їх виконанні, маневреності у використанні
резервів фінансовим керівництвом підприємства;
3) ранжування та поетапне досягнення мети;
4) відповідність фінансових дій економічному
стану та матеріальним можливостям конкретного
підприємства;
5) об'єктивний облік фінансовоекономічного
становища та реального фінансового стану підприє
мства за рік, квартал, місяць;

Інвестиції: практика та досвід № 19/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɬɨɳɨ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ
ɪɢɧɨɤ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ

- ɫɰɟɧɚɪɿɣ
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ

ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɥɚɫɧɢɯ,
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ,
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɬɨɳɨ)

Ɇɿɫɿɹ ɬɚ ɰɿɥɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ

- ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɝɪɚɪɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ;
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Рис. 3. Структурно логічна схема стратегії підвищення економічної ефективності
залучення та використання фінансових ресурсів
Розроблено автором.

6) створення та підготовку стратегічних резервів;
7) облік економічних і фінансових можливостей
самого підприємства та його конкурентів;
8) визначення головної загрози з боку конку
рентів, мобілізацію сил на її усунення та вмілий вибір
напрямів фінансових дій;
9) маневрування й боротьбу за ініціативу для до
сягнення вирішальної переваги над конкурентами.
Передумовою ефективної стратегії є детальний
аналіз зовнішнього та внутрішнього оточення. Ґрун
туючись на результатах SWOTаналізу необхідно
враховувати, що сучасний розвиток аграрного рин
ку на сьогодні є динамічним, а тому варто при фор
мування стратегії підвищення ефективності залучен
ня та використання фінансових ресурсів досліджу
вати існуючі тенденції. Перспективним інструментом
аналізу тенденцій аграрного ринку є трендвотчинг —
методика аналізу існуючих тенденцій конкурентно
го середовища. Дана методика дозволяє визначити
перспективні напрями розвитку потреб споживачів.
Саме у своєчасному реагуванні на зміну ринкової ко
н'юнктури полягає забезпечення найвищих конку
рентних переваг, які забезпечують зростання при
бутковості діяльності, що є передумовою ефектив
ного залучення та використання фінансових ресурсів
аграрними підприємствами. Вважаємо, що трендвот
чинг повинен бути покладений в основу стратегії

підвищення ефективності залучення та використан
ня фінансових ресурсів аграрними підприємствами.
Сучасний та якісний аналіз аграрних підприємств
повинен грунтуватися на детальній оцінці існуючих
тенденцій, а тому необхідно адаптувати існуючий ме
ханізм трендвотчингу відповідно до особливостей
сільськогосподарського виробництва. Аграрному
підприємству для підвищення ефективності залучен
ня та використання фінансових ресурсів необхідно
провести трендвотринг, який умовно варто поділити
на три блоки, а саме:
Блок 1: внутрішнє середовище аграрного підпри
ємства: аналіз мети та цілей функціонування; діаг
ностика сучасного фінансового стану підприємства;
встановлення можливих стратегічних напрямів по
кращення процесу залучення фінансових ресурсів;
систематизація резервів підвищення ефективності
використання фінансових ресурсів; виявлення тен
денції розвитку аграрного підприємства.
Блок 2: трендвотчинг ринку, в якому функціонує
аграрне підприємство: аналіз сучасного стану та виз
начення тенденцій розвитку аграрного ринку краї
ни; діагностика природнокліматичних можливостей
регіону функціонування підприємства; оцінка міжна
родних тенденцій сільськогосподарського вироб
ництва; отримання інформації; ранжування тен
денцій аграрного ринку; аналіз альтернативних дже
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рел фінансових ресурсів; трансформація міжнарод
ного досвіду залучення та використання фінансових
ресурсів у фінансову діяльність аграрного підприє
мства; систематизація трендів аграрного ринку.
Блок 3: формування орієнтирів залучення та ви
користання фінансових ресурсів: планування залу
чення та використання фінансових ресурсів; оцінка
можливості реалізації існуючих трендів сільськогос
подарського виробництва; складання плану реалі
зації трендів аграрного ринку із подальшим аналі
зом їх ефективності; систематичних стратегічний та
операційний контролінг залучення та використання
фінансових ресурсів (рис. 2).
Відповідно до результатів розширеної матриці
SWOTаналізу та проведеного трендвотчингу аграр
ним підприємствам необхідно здійснити вибір між
можливими альтернативними стратегіями підвищен
ня економічної ефективності залучення та викорис
тання фінансових ресурсів. При розробці стратегії
підвищення економічної ефективності залучення та
використання фінансових ресурсів аграрних підпри
ємств необхідно враховувати можливі типові сце
нарії, за якими можуть розвиватися підприємства
відповідно до існуючого життєвого циклу та фінан
сового стану. Типовими сценаріями варто назвати
сценарій лідерства, виживання, стабілізації, виходу
на зовнішній ринок, фінансової безпеки, диверсиф
ікації виробництва тощо.
Отримавши дані SWOTаналізу трендвотчингу аг
рарним підприємствам необхідно визначити, якому
сценарію слідувати в залежності від особистих пріо
ритетів. Розробку стратегії підвищення економічної
ефективності залучення та використання фінансових
ресурсі варто здійснювати на основі структурноло
гічної схеми, яка забезпечить найбільш оптимальний
процес фінансової діяльності аграрного підприєм
ства (рис. 3).
Грунтуючись на розробленій структурнологічній
схемі стратегії підвищення ефективності залучення та
використання фінансових ресурсів вважаємо доціль
ним рекомендувати СТОВ "Енограй" сформувати
власну стратегію, грунтуючись на сценарії фінансо
вої безпеки, що передбачає реалізацію квадранта
СлМ розширеної матриці SWOTаналізу, а саме: роз
ширення ринкової частки сприятиме зміцненню слаб
кого фінансового стану; підвищення кваліфікації пер
соналу дозволить вирішити внутрішні конфлікти пер
соналу; інтеграція та диверсифікація виробництва
сприятимуть налагодженню переробці вирощеної
продукції та знизять його сезонність; зростання рен
табельності та зниження собівартості виробництва
дозволять знизити частку залучених фінансових ре
сурсів; надання послуг передпродажного сервісу по
кращить якість маркетингу підприємства; зміна оріє
нтирів збуту на експорт дозволить залучити інвес
тиційні кошти й покращити інвестиційну політику
підприємства; зниження собівартості виробництва
дозволить зменшити капіталомісткість; забезпечення
фінансової безпеки сприяє вирішенню питання відсут
ності страхового захисту фінансових ризиків; розши
рення асортименту вирощеної продукції покращить
фінансовий стан й маркетинг підприємства.
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Отже, стратегія підвищення ефективності залу
чення та використання фінансових ресурсів аграр
ними підприємствами повинна включати детальний
аналіз методами SWOTаналізу з використанням
запропонованої блоксхеми трендвотчингу, що доз
волить висвітлити можливий шлях розвитку аграр
ного підприємства відповідно до обраного ним сце
нарію.
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