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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійне підвищення конкуренції виробників про�

дукції сільського господарства, необхідність впрова�
дження новітніх методів виробництва продукції та управ�
ління підприємствами, збільшення вимог до якості менед�
жменту сільськогосподарських підприємств зумовлює
необхідність у використанні нових методологій в страте�
гічному менеджменті, за допомогою яких можливе про�
ведення повного та ефективного аналізу зовнішнього
середовища та максимальне нівелювання фактора невиз�
наченості при проведенні стратегічного менеджменту та
планування на підприємствах сільського господарства.
Дослідженням питання використання нових підходів у
стратегічному менеджменті підприємств сільського гос�
подарства займалися Бєлов Б.О., Борисова В.А., Вагнер
І.М., Гоголь І.А., Іванова В.В., Крисанов Д.Ф., Черненко
С.М. В своїх працях вчені обгрунтовують необхідність ви�
користання новітніх методів аналізу зовнішнього сере�
довища сільськогосподарських підприємств, застосуван�
ня нових підходів до оцінки стану підприємств, не�
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обхідність визначення зв'язку між факторами, що впли�
вають на діяльність підприємств. Застосування нових
підходів аналізу та оцінки стану підприємств у стратегіч�
ному менеджменті надає змогу проводити оцінку та дос�
лідження факторів, що впливають на діяльність
підприємств сільського господарства, та виявити слабкі
місця при проведенні змін на підприємстві, а також досл�
ідити сам інструмент аналізу, його ефективність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
При написанні роботи поставлена мета проаналізу�

вати перспективи розвитку методології стратегічного
менеджменту, а також визначити рівень впливу викори�
стання новітніх підходів для вивчення стану навколиш�
нього середовища сільськогосподарських підприємств
на ефективність стратегічного менеджменту сільсько�
господарських підприємств, дослідити основні напря�
ми розвитку та застосування методології аналізу стра�
тегічного менеджменту при формування стратегії роз�
витку підприємств сільського господарства.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведення стратегічного менеджменту  на

підприємствах сільського господарства у більшості
випадків ускладнюється невизначеністю тренду зов�
нішнього середовища с ільськогосподарського
підприємства [2]. В умовах конкурентної високого
рівня конкуренції виробників сільськогосподарської
продукції саме використання нових підходів до про�
ведення стратегічного менеджменту на підприємствах
сільського господарства надасть змогу проводити
ефективну стратегічному політику, яка буде направ�
лена на укріплення позицій підприємств сільського
господарства.

Використання нових підходів для проведення стра�
тегічного менеджменту на підприємствах сільського
господарства особливо актуальне при проведенні оцін�
ки факторів зовнішнього середовища підприємств
сільського господарства. Як відомо, досить поширеним
методом оцінки факторів зовнішнього середовища є
PEST�аналіз або SWOT�аналіз [1]. Застосування таких
видів аналізу надає змогу згрупувати всю інформацію
про стан зовнішнього оточення підприємства та рівень
впливу, який спричиняє кожен окремий фактор зовніш�
нього середовища. При цьому потрібно відмітити, що
застосування таких видів аналізу, в першу чергу, пов'я�

зане з суб'єктивною оцінкою, за до�
помогою якої проводиться оціню�
вання рівня впливу зовнішнього се�
редовища.

Потрібно відмітити, що, з точки
зору проведення самого аналізу,
використання бальної оцінки знач�
но спрощує процедуру досліджен�
ня середовища, але, з точки зору
об'єктивності аналізу, дані резуль�
тати відображатимуть точку зору
аналітика, що може вплинути на
кінцевий результат дослідження.
Тому для спрощення оцінювання

рівня впливу факторів зовнішнього середовища, на нашу
думку, необхідно застосовувати кореляційний аналіз
впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність
підприємств сільського господарства. Слід відмітити, що
проведення кореляційного аналізу впливу факторів зов�
нішнього середовища на діяльність підприємств
сільського господарства в більшості випадків усклад�
нене відсутністю можливості аналізу динаміки факторів.
Це пов'язано зі специфікою факторів зовнішнього се�
редовища, вплив яких може бути проаналізований тільки
за рахунок осмислення їх дії, без використання еконо�
міко�математичних методів (політика, технологічні фак�
тори). При цьому частина факторів, таких як соціальні,
економічні, можуть бути проаналізовані за допомогою
використання дослідження рядів динаміки [3].

Проведемо кореляційний аналіз економічних та соці�
альних факторів зовнішнього середовища на прикладі
діяльності СФГ "Мічуріна" Васильківського району Дніп�
ропетровської області.

У табл. 1 наведені результати статистичної вибірки
економічних факторів Дніпропетровської області.

Виходячи з вибірки основних показників динаміки
економічних факторів зовнішнього середовища, мож�
на зробити висновок, що вплив економічних факторів
зовнішнього середовища СФГ "Мічуріна" формує на�

прям розвитку сільськогоспо�
дарських підприємств. Слід
відзначити, що при досліджен�
ня показників динаміки економ�
ічних факторів та фінансового
результату СФГ "Мічуріна" спо�
стерігається пряма залежність
між рівнем індексу цін реалізації
продукції рослинництва. Тобто
при перевищенні рівня індексу
цін продукції рослинництва,
індексу цін виробників промис�
лової продукції спостерігається
збільшення рівня прибутковості
діяльності СФГ "Мічуріна". Для
більш детального аналізу такої
залежності проведемо кореля�
ційний аналіз залежності рівня
прибутку СФГ "Мічуріна" від ко�
ливання факторів економічних
факторів зовнішнього середови�
ща за допомогою інструментів
аналізу в середовищі MS Excel.

Таблиця 1. Зведена таблиця показників для проведення
кореляційного аналізу економічних показників

Дніпропетровської області та прибутку СФГ "Мічуріна" за період
2005 — 2009 рр.

 2005 2006 2007 2008 2009 
  , % 112,0 110,4 117,6 125,4 117,0 
    

, % 122,3 112,2 130,5 147,8 102,5 

    /  
, % 114,7 99,3 136,5 116,0 107,8 

    
, % 93,8 110,9 167,7 89,9 113,0 

    
, % 147,4 87,6 110,2 156,4 102,4 

, . .  100  /   -10,82 13,44 30,38 16,81 31,02 

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу залежності прибутку
СФГ "Мічуріна" від коливання економічних факторів зовнішнього

середовища
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У табл. 2 приведені результати
кореляційного дослідження залеж�
ності формування прибутку СФГ
"Мічуріна" від зміни економічних
факторів.

Згідно отриманих результатів
кореляційного дослідження можна
зробити висновок, що найбільший
вплив на формування прибутку СФГ
"Мічуріна" має зміна індексу цін ре�
алізації продукції рослинництва та
індексу споживчих цін. Це говорить
про те, що найбільшу питому вагу у
виробництві продукції сільського
господарства СФГ "Мічуріна" зай�
має виробництво продукції рослин�
ництва. При цьому індекс цін вироб�
ників промислової продукції та
індекс цін реалізації продукції тва�
ринництва мають обернений зв'я�
зок з прибутком підприємства, тоб�
то при збільшенні індексу цін спос�
терігається зменшення рівня при�
бутку підприємства.

Наступним етапом досліджен�
ня факторів зовнішнього середо�
вища є аналіз впливу факторів
зовнішнього середовища на формування прибутку
сільськогосподарських підприємств. Для цього вико�
ристаємо кореляційний аналіз впливу факторів соц�
іального середовища на формування прибутку
сільськогосподарського підприємства на прикладі СФГ
"Мічуріна".

У табл. 3 приведені інформація щодо динаміки по�
казників соціального середовища та прибутку підприє�
мства.

Згідно даних, приведених в табл. 3, спостерігаєть�
ся значне скорочення природного приросту в Дніпро�
петровській області. При цьому за останній рік спос�
терігається зростання шлюбів та зменшення розлу�
чень. На нашу думку, негативна тенденція до змен�
шення природного приросту в Дніпропетровській об�
ласті має прямий вплив на формування споживчого
попиту та, як наслідок, на формування прибутку
підприємств сільського господарства. Також ми вва�
жаємо, що зміна кількості шлюбів та розлучень має
вплив на формування стабільності попиту на продук�
цію сільського господарства та на формування при�
бутку підприємства. Для більш детального досліджен�
ня залежності соціальних факторів зовнішнього се�
редовища проведемо кореляційний аналіз в середо�
вищі MS Excel.

Результати кореляційного аналізу наведені в
табл. 4.

На основі отриманих результатів кореляційного
аналізу була встановлена пряма залежність між зрос�
танням природного приросту та збільшенням суми при�
бутку СФГ "Мічуріна", а також між зростанням прибут�
ку та збільшенням кількості шлюбів. Це можна пояс�
нити тим, що збільшення приросту населення спричи�
нятиме збільшення попиту на сільськогосподарську
продукції, а отже, збільшення суми виручки підприєм�

ства та зростанням цін на продукцію. Потрібно відміти�
ти, що при дослідженні зв'язку розлучень та динаміки
прибутку підприємства було встановлено, що
збільшення кількості розлучень матиме негативний
вплив на формування прибутку сільськогосподарсько�
го підприємства, тобто при збільшенні кількості роз�
лучень з досить високою ймовірністю (59,75%) буде
відбуватися зменшення суми прибутку. На нашу дум�
ку, така тенденція зумовлена, в першу чергу, зміною
попиту на продукцію сільського господарства, що по�
в'язане дестабілізацією продуктової корзини сімей,
можливою міграцією людей після розлучень, стресом
тощо.

Виходячи з проведеного дослідження зв'язку еко�
номічних та соціальних факторів зовнішнього середо�
вища, проведемо оцінювання впливу факторів зовніш�
нього середовища на діяльність сільськогосподарських
підприємств. Для цього побудуємо таблиці оцінювання
стану факторів оточення СФГ "Мічуріна", використову�
ючи показники основних факторів аналізу, за якими
проводиться дослідження з використання SWOT�ана�
лізу та PEST�аналізу.

Для проведення аналізу стану факторів зовніш�
нього середовища підприємства проведемо оціню�
вання стану факторів зовнішнього середовища
сільськогосподарських підприємств.  Потрібно
відмітити, що в умовах закритості інформації про
господарську діяльність підприємств сільського гос�
подарства якісний аналіз може бути проведений за
умов використання загальнодоступної інформації,
яка надається статистичним управлінням. Слід зау�
важити, що проведення оцінювання факторів зовні�
шнього середовища можливе за умови використан�
ня бально�рейтингової оцінки [4]. Дана система оці�
нювання побудована на оцінювання стану окремого

 2005 2006 2007 2008 2009 
  ( ) 

  1000   -13,6 -11,5 -11,1 -10,8 -8,5 

 ,   1000 
 5,0 5,3 6,7 4,8 5,2 

 ,   1000 
 3,1 3,0 3,1 2,7 2,3 

, .   1  /   -10,82 13,44 30,38 16,81 31,02 

Таблиця 3. Зведена таблиця показників соціальних змін у
Дніпропетровської області та динаміки прибутку СФГ "Мічуріна"
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0,0621 1   
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-0,8634 0,3970 1  

 0,8662 0,5117 -0,5975 1 

 Таблиця 4. Результати кореляційного аналізу залежності
прибутку СФГ "Мічуріна" від коливання економічних факторів

зовнішнього середовища
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фактора, який входить до зведених груп, класифі�
кація яких приведена в SWOT�аналізі та PEST�
аналізі.

У табл. 5 проведені результати бально�рейтингово�
го оцінювання основних економічних показників зовні�
шнього середовища Васильківського району, де розта�
шоване СФГ "Мічуріна".

Бальна оцінка Васильківського району проводи�
лася на основі вибірки показників економічного роз�
витку районів, з якими межує Васильківський район.
Такий підхід був використаний в умовах обмеженості
доступу до комерційної інформації сільськогоспо�
дарських підприємств району. При цьому, на нашу
думку, проведення оцінювання саме з використанням
зведених даних по районах надає можливість оціни�
ти масштаби можливих факторів зовнішнього сере�
довища.

Виходячи з отаманих результатів оцінювання, мож�
на зробити висновок Васильківський район посідає 5
місце за результатами основних показників економіч�
ного розвитку. Це говорить про досить низький рівень
економічної привабливості району та досить низький
рівень забезпечення життя населення. Потрібно відміти�
ти, що фактори економічного середовища (заробітна
плата, рівень безробіття) мають прямий вплив на ді�
яльність сільськогосподарських підприємств. Тобто
рівень середньої заробітної плати по району орієнти�
ром для підприємств сільського господарства в установ�
ленні середнього заробітку своїх працівників. При цьо�
му слід враховувати потенційну можливість до міграції
робочої сили під дією факторів забезпечення життя на�
селення. В даному випадку потрібно проводити зістав�
лення впливу факторів на працівників підприємств сіль�
ського господарства та досить чітко визначити межі
можливих змін на підприємствах для збереження спе�
ціалістів господарства.

Наступним етапом проведення аналізу зовнішнього

середовища є дослідження соціальних
факторів. Слід відзначити, що вплив
факторів соціального середовища має
опосередкований характер, проте
важливість аналізу стану соціальних
факторів оточення сільськогоспо�
дарських підприємств є досить важли�
вим, бо здебільшого саме стан фак�
торів соціального середовища є виз�
начальним при прийнятті працівника�
ми рішення щодо зміни місця роботи

чи навіть міграції [5].
При аналізі факторів соціального середовища не�

обхідно враховувати, що проведення кореляційного
аналізу залежності стану факторів соціального середо�
вища (підгрупи освіти) в більшості випадків не надасть
необхідного результату, адже в даному випадку підгру�
па факторів освіти здебільшого не змінює свого
кількісного стану.

У табл. 6 приведена оцінка стану факторів соціаль�
ного середовища підгрупи освіти населення.

Виходячи з отриманих результатів оцінювання, Ва�
сильківський район посів 2 місце у вибірці районів, що
говорить про досить високу рівень якості факторів осв�
іти населення. Це свідчить про те, що у населення райо�
ну є додаткові переваги щодо освіти та проведення куль�
турно�освітніх заходів, що надає додаткові переваги для
підприємств сільського господарства району при фор�
муванні політику найму працівників.

Наступним етапом дослідження стану соціальних
факторів є аналіз природного руху населення району,
оцінка рівня природного приросту та вибуття населен�
ня.

У табл. 7 приведені результати оцінки показників
природного руху населення Васильківського району.

Згідно отриманих результатів бального оцінюван�
ня показників стану природного руху Васильківський
район посів останнє п'яте місце. Це, в першу чергу, по�
в'язано з великою смертністю населення та не досить
високим показником народжуваності населення.

Досить високий рівень природного скорочення на�
селення Васильківського району має негативний вплив
на формування не тільки споживчого попиту, але й фор�
мування потенціалу трудового населення для підпри�
ємств сільського господарства.

На основі результатів проведеного оцінювання ос�
новних показників економічних та соціальних факторів
зовнішнього середовища, а також результатів кореля�

ційного дослідження
проведемо оцінювання
впливу факторів зовн�
ішнього середовища
на діяльність під�
приємств сільського
господарства на при�
кладі СФГ "Мічуріна"
Васильківського райо�
ну Дніпропетровської
області.

У табл. 8 приведені
результати оцінюван�
ня економічних та со�
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 32 5 1250,3 4 5 
 19 3 1239,0 5 4 

 18 2 3139,3 1 1 
 25 4 2850,5 2 3 

 64 6 1218,0 6 6
 10 1 1454,7 3 2 

Таблиця 5. Аналіз основних показники зайнятості населення
Дніпропетровської області в 2008 р.

Таблиця 6. Аналіз стану основних показників освіти та рівня культури
населення сільської місцевості Дніпропетровської області в 2008 р.
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 21,7 1 1004,7 1 54 1 20 4 8,0 1 1 
 16,2 5 531,1 6 40 5 17 6 8,8 6 5 

 17,7 4 783,5 5 43 4 21 3 8,7 5 4 
 19,7 3 811,2 4 53 2 18 5 8,6 4 3 

 15,3 6 868,6 3 50 3 29 1 8,3 2 2 
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ціальних факторів зовнішнього се�
редовища СФГ "Мічуріна".

Згідно проведеного оцінювання
впливу факторів зовнішнього сере�
довища (табл.8) найбільший нега�
тивний вплив на діяльність СФГ
"Мічуріна" мають фактори економ�
ічної сфери. Слід відмітити, що зро�
стання рівня інфляції має досить
опосередкований вплив на
діяльність СФГ "Мічуріна", проте
важливість такого впливу була
підтверджена розрахунком коефіц�
ієнта кореляції, який склав 0,4171.

Слід відзначити, що позитивні
тенденції до збільшення цін вироб�
ників сільськогосподарської про�
дукції мають позитивний вплив на
формування економічної діяльності
підприємств сільського господар�
ства. Необхідно відмітити, що ко�
ефіцієнт кореляції залежності при�
бутку від зміни індексу цін вироб�
ників с/г продукції, а також зміни
цін реалізації продукції рослинниц�
тва становив відповідно 0,2663 та
0,6069. Тому при звичайній оцінці
темпів зростання +1, оцінка була
підвищена на +1, бо вплив на ді�
яльність СФГ "Мічуріна" індексів цін досить значний.
Темпи зростання цін виробників промислової продукції
також мають досить високий рівень впливу, проте та�
кий вплив має опосередкований характер, тому даний
фактор був оцінений �1, а не �2.

Аналізуючи результати оцінювання факторів со�
ціального середовища, необхідно відзначити те, що най�
більший негативний вплив на діяльність СФГ "Мічуріна"
та усіх підприємств сільського господарства мають тем�
пи природного скорочення населення сіл. Потрібно
відзначити, що при початковому оцінюванні показників
природного руху населення нами даний показник мож�
на було оцінити �2, проте згідно результатів кореляцій�
ного аналізу саме зміна рівня природного приросту має
високий рівень впливу на формування прибутку СФГ
"Мічуріна", тому було прийняте рішення збільшити
рівень негативної оцінки даного показника до �3.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищесказане, потрібно зробити

висновок, що застосування поєднання кількісних та якіс�
них методів аналізу, таких як кореляційний аналіз та
оцінювання показників з використанням методики
SWOT�аналізу, надає змогу максимально об'єктивно
провести дослідження факторів зовнішнього середови�
ща, які впливають на діяльність підприємств сільського
господарства, та сформувати висновки для стратегіч�
ного аналізу. Згідно проведених розрахунків саме зас�
тосування кореляційного аналізу спрощує оцінку стану
факторів зовнішнього середовища, надає можливість
проводити ефективний стратегічний менеджмент та
формувати стратегію для підприємств сільського гос�
подарства. При проведенні такого дослідження, в пер�

шу чергу, необхідно враховувати характер показників,
які використовуються в дослідженні факторів зов�
нішнього середовища, адже в більшості випадків
кількісні показники елементів впливу зовнішнього се�
редовища не змінюються, тому проведення для даних
показників кореляційного аналізу не має сенсу. Засто�
сування на практиці комплексних методик з використан�
ням SWOT�аналізу та кореляційного дослідження до�
вело свою практичність та необхідність подальшого
розвитку такого підходу для проведення комплексного
оцінювання середовища підприємств сільського госпо�
дарства.
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 9,6 4 24,0 6 -14,4 6 5 

 8,8 5 22,6 2 -13,8 5 4 
 9,8 3 23,1 3 -13,3 3 2 

 9,8 3 23,3 4 -13,5 4 3 
 10,4 2 23,5 5 -13,1 2 2 

 11,7 1 22,0 1 -10,3 1 1 

Таблиця 7. Основні показники природного руху населення
Дніпропетровської області в 2008 р.

Таблиця 8. Результати оцінювання впливу економічних та
соціальних факторів на діяльність СФГ "Мічуріна"
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