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ливим механізмом корпоративного контролю. За-

кріплюючи за учасниками це правомочність, зако-

нодавець створює цілий ряд гарантій його реаліза-

ції, але приділяє мало захисту інтересів корпорації. 

Практичне спостереження за процесом надання 

учасникам доступу до інформації про компанії до-

зволяє зробити висновок про необхідність вироб-

лення заходів щодо її захисту і не розголошенню. 

На наш погляд, слід ввести конкретні санкції за по-

рушення умови про конфіденційність і закріпити їх 

у установчих документах [9]. 

Слід звернути увагу на особливі способи захи-

сту корпоративних прав. Наприклад, інститут не-

прямого позову, який можна запозичити з англійсь-

кого корпоративного права, має на увазі подачу по-

зову однією особою на захист інтересів іншої без 

залучення останнього особи в процес. Ця особли-

вість обумовлена корпоративної зв'язком, що існує 

між учасниками і корпорацією. Особливістю кор-

поративного права Великобританії також є можли-

вість при певних обставинах давати суду повнова-

ження позбавити учасників корпорації їх головною 

привілеї - обмеженої відповідальності і зробити їх 

відповідальними за борги корпорації 7]. Це поси-

лить надійність компаній і фінансових ринків і сти-

мулювати довгострокові інвестицій. 

Основними напрямками реформування інсти-

туційних основ діяльності корпоративних форму-

вань в Україні має стати: законодавче визначення 

обов'язків директорів, надання аудиторам компанії 

можливості обмежити свою відповідальність одно-

часно з посиленням процесу аудиту як такого, роз-

ширені прав непрямих інвесторів в корпоративних 

формуваннях. Ці заходи сприятимуть формуванню 

громадянського суспільства, демократичних основ 

підприємницької діяльності в Україні. 
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Abstract 

Strategic planning of investments of entities is an important tool for ensuring the competitiveness and sus-

tainable development of enterprises in the agricultural sector. In the context of the volatility of market conditions 

of the environment, the riskiness of agriculture and crisis conditions in the Ukrainian economy, it becomes urgent 

to search for ways to improve the strategic planning of investments of entities in the agricultural sector. 

 The article explores the application of a systematic approach to strategic planning of investments as one of 

the ways to optimize the strategic planning investments in entities. In particular, the article highlights the concept 

of a system, a systematic approach, a systemic analysis and provides a scheme of a strategic planning system in 

entities. The scheme of the system of strategic planning of investment in business entities of the agricultural sector 

has been formed. 

  



German International Journal of Modern Science No4, 2021 37 

 

Анотація 

Стратегічне планування інвестування суб’єктів господарювання є важливим інструментом забезпе-

чення конкурентоспроможності і стійкого розвитку підприємств аграрного сектору. В умовах мінливості 

ринкових умов середовища, ризиковості сільського господарства та кризових явищ в економіці України 

актуальним стає пошук шляхів удосконалення стратегічного планування інвестування суб’єктів господа-

рювання аграрного сектору.  

В статті досліджено застосування системного підходу до стратегічного планування інвестування як 

одного з шляхів оптимізації стратегічного планування інвестування суб’єктів господарювання. Зокрема, в 

статті висвітлені поняття системи, системного підходу, системного аналізу та наведено схему системи 

стратегічного планування в суб’єктах господарювання. Сформовано схему системи стратегічного плану-

вання інвестування в суб’єктах господарювання агарного сектору. 

 

Keywords: system, system approach, system analysis, elements of a system. 
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Економічний розвиток сільського господарс-

тва в стратегічній перспективі потребує суттєвих 

інвестицій, особливо в малих та середніх сільсько-

господарських підприємствах і домогосподарств. 

Ведення сільського господарства здійснюється в 

умовах невизначеності та піддається впливу широ-

кого кола ризиків. Саме тому постає потреба в роз-

робці стратегії інвестиційної діяльності, яка б за-

безпечила передумови конкурентоспроможності 

підприємств. 

Проведений аналіз наукових доробок учених-

економістів довів, що майже усі дослідники виділя-

ють такі основні підходи до управління підприємс-

твами, як процесний, системний та ситуаційний. [1] 

Системний підхід дозволяє дослідити функці-

онування, розвиток, структуру цілого (об’єкта), 

встановити властивості його частин (елементів), 

простежити взаємодії і взаємозв’язки між ними. 

Відповідно до системного підходу ефективність ці-

лого залежить від ефективності усіх його частин, а 

не окремих частин із найліпшою ефективністю. [1] 

Доцільно передусім проаналізувати поняття 

«система» та «системний аналіз». Відповідно до 

Устименка А.О. та Малинки О.Я., «система — су-

купність елементів, які знаходяться у взаємних від-

носинах і зв'язках із середовищем, і утворюють пе-

вну цілісність, єдність». [2] Також автори наводять 

поняття над системи, більш загальна система, яка 

містить у собі підсистеми та підсистеми - елемент 

системи, який при докладному розгляді виявля-

ється системою. Будь-яка система складається з де-

кількох рівнів підсистем.  

Системний підхід передбачає використання як 

жорстких кількісних методів, так і логічних су-

джень, досвіду та інтуїції. Доцільно використову-

вати системний аналіз для дослідження будь-яких 

проблем, враховуючи не тільки ті фактори, вплив 

яких може бути виражено кількісно, а також фак-

тори, оцінені якісно. 

Системний підхід підвищує якість управлінсь-

ких рішень, визначає швидкість їх прийняття, 

сприяє координації виконання рішень, передбачає 

регулювання процесів, що управляються, у випадку 

відхилення значень отриманих показників розвитку 

від нормативних (запланованих). 

Системний тип мислення відносно управління 

діяльністю підприємства дозволяє поглиблено дос-

ліджувати зміни і невизначеності, функції і процеси 

(їх випадковість, імовірність настання, керова-

ність), моделювати розвиток діяльності підприємс-

тва за певних умов із вибором оптимальних варіан-

тів функціонування. 

Системне вирішення проблем підприємства, 

системний підхід до стратегічного управління пот-

ребує використання автоматизованих систем уп-

равління для прийняття дієвих і зважених управлін-

ських рішень, високо професіональних навичок в 

управлінні (організації, обліку, бюджетуванні, ана-

лізі, плануванні, прогнозуванні, контролюванні). 

У системному аналізі виділяють різні підходи 

до сутності категорії «система», під якою розумі-

ють: сукупність змінних, властивостей об’єкта; 

множину зв’язаних між собою елементів; частину 

об’єктивного матеріального світу; комплекс взає-

мопов’язаних елементів; об’єкт як сукупність еле-

ментів; сукупність елементів із взаємопов’язаними 

і взаємозалежними процесами і відносинами, які 

утворюють єдине ціле; сукупність елементів 

(об’єктів і процесів), що взаємодіють.[3] Серед по-

нять, які уточнюють сутність систем слід виділити 

такі: елемент, підсистема, структура, зв’язок, стан, 

поведінка, рівновага, стійкість, розвиток, мета, про-

тиріччя, навчання системи тощо. [4, 5] 

Системний підхід в плануванні діяльності під-

приємств за своєю суттю передбачає проведення 

комплексних досліджень, інтегральних оцінок 

щодо управління фінансово-економічною діяльні-

стю з різних сторін і, як зазначає Р.А. Фатхутдінов, 

він є методом виживання на ринку, філософією уп-

равління. [5] 
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Рисунок 1. Схема системи стратегічного планування підприємства. 

Джерело: Сформовано автором на основі [8] 

 

Відповідно до Грядунова Н.Г. та Пахлової 

О.В., система планування являє собою сукупність 

структурних елементів, які забезпечуються діяль-

ність з планування та результати цієї діяльності у 

вигляді розроблених планів та певного набору пла-

нових показників. [6]  

Система (грец. – „складене з частин”, „поєд-

нання”, від „поєдную, складаю”) – комплекс підси-

стем, елементів та компонентів і їм характерних 

властивостей, взаємодія між якими та середовищем 

зумовлює якісно або сутнісно нову інтегративну ці-

лісність. [7] 

До основних елементів системи стратегічного 

планування інвестування є: 

- об’єктом стратегічного планування інвес-

тування є інвестиції, які заплановані в потрібній 

мірі, місці й часі; 

- суб’єктом є певне коло посадових осіб, які 

належать до скоординованої системи управління 

підприємством та беруть участь в плануванні та уп-

равлінні інвестиціями. Результатом взаємодії 

суб’єкта і об’єкта управління є формування страте-

гій і тактик інвестиційної діяльності підприємства; 

- Метою стратегічного планування інвести-

ційної діяльності підприємства є забезпечення умов 

його успішного функціонування в конкурентному 

середовищ та створення конкурентних переваг за 

будь-яких економічних, політичних, соціальних та 

інших змін у його зовнішньому середовищі; 

- будь-яка організаційна система має буду-

ватись на визначальних принципах. Андрушків 

Б.М. та Кузьмін О.Є., визначають принцип як вихі-

дне положення економічної теорії, основне правило 

(керівний напрям) організації конкретної економіч-

ної діяльності.[9] Управління конкурентоспромож-

ністю підприємства здійснюється на основі прин-

ципів формування стійкої конкурентної позиції, за-

пропонованих авторами - комплексності, 

системності, динамічності, безперервності, оптима-

льності та конструктивності [10]; 

- в основі побудови системи стратегічного 

планування інвестиційної діяльності підприємства 

лежить інтегрований підхід до основних функцій 

управління: аналіз, планування, організація, моти-

вація, контроль, регулювання; 

- вхідні та вихідні дані для здійснення стра-

тегічного планування, зокрема для аналізу зовніш-

нього та внутрішнього середовища побудови про-

гнозів та планів діяльності, а також аналіз діяльно-

сті підприємства з метою виявлення здійснених 

помилок для недопущення їх майбутньому; 

- методи стратегічного планування; 

- інструменти стратегічного планування. 

Відповідно до принципів стратегічного плану-

вання, стратегічне планування здійснюється за уча-

сті максимальної кількості учасників. Дотримання 

даного принципу покликане забезпечити обґрунто-

ваність та досяжність поставлених цілей, прийняття 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення.  
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Рисунок 2. Організаційна схема стратегічного планування інвестування суб’єктів господарювання агра-

рного сектору 

Джерело: сформовано автором 

 

На схемі вище представлена авторська схема 

здійснення стратегічного планування інвестиційної 

діяльності підприємства. Відповідно до представ-

леної схеми організація стратегічного планування 

відбувається наступним чином: 

1) керівник підприємства доводить до пред-

ставників підрозділів місію та стратегічні цілі дія-

льності підприємства (позиція на ринку, обсяг ви-

робництва та продажів, обсяги прибутку); 

2) відділ стратегічного управління розвитку 

збирає вхідні дані від представників інших відділів 

в цілях розробки стратегії розвитку підприємства: 

2.1) відділ збуту надає потрібні та досяжні по-

казники продажів, в тому числі перепродажу; 

2.2) на основі потрібних показників продажів 

відділ операційної діяльності надає дані виробни-

чих можливостей підприємства та яким чином мо-

жна досягти потрібних обсягів виробництва при за-

даній собівартості (розширення виробничих потуж-

ностей/залучення підрядників), в тому числі дані 

щодо обсягу потрібних інвестицій; 

2.3) відділ кадрів надає дані щодо шляхів та 

можливості забезпечити стратегічні цілі кадрового 

забезпечення; 

2.4) на основі планових обсягів продажу/виро-

бництва фінансово-економічний відділ здійснює 

розрахунки потреби фінансуванні оборотного капі-

талу та капітальних інвестицій; 

3) працівниками відділу стратегічного управ-

ління та розвитку консолідуються та структуру-

ються зібрані дані та формується формалізована 

стратегія; 

4) сформований документ розглядається кері-

вництвом за участі представників підрозділів підп-

риємства. Також, на даній стадії призначаються від-

повідальні особи за виконання конкретних пунктів 

стратегії. За необхідності, на стадії розгляду в доку-

мент можуть вноситись певні коригування та допо-

внення; 

5) після розгляду та узгодження всіма учасни-

ками процесу документ приймається. Відділ стра-

тегічного управління та розвитку здійснює моніто-

ринг виконання стратегії. За умови суттєвої зміни 

умов навколишнього середовища чи цілей компанії 

здійснюється оновлення стратегії. 

Звичайний стратегічний план для сільськогос-

подарського підприємства має включати: 

- основні відомості про суб’єкт господарю-

вання; 

- місія та стратегічні цілі суб’єкта господарю-

вання; 

- сформована матриця PEST (або його модифі-

кацій) -аналізу з описом існуючих факторів в зовні-

шньому середовищі;  

- результати SWOT-аналізу з вказуванням си-

льних та слабких сторін компанії, інтерпретації мо-

жливостей та загроз зовнішнього середовища; 

- основні програми та бюджети реалізації стра-

тегічного плану; 

- система показників стратегічного плану, на 

основі якого можна оцінювати ступінь виконання 

плану. [11] 

В умовах нестабільності та висококонкурент-

ного середовища виникає необхідність у оптиміза-

ції стратегічного планування інвестування розви-

тку, зокрема за рахунок впровадження стратегіч-

ного підходу до організації процесу та 

Керівник підприємс-

тва 

Відділ стратегічного  

управління (розвитку) 

Стратегічне планування 

 1 

Відділ збуту 

Відділ операційної ді-

яльності 

Фінансово-економіч-

ний відділ 

Відділ кадрів 

2.2 

2.3 

2.4 
 

2.1 

1 3 

4 

5 

Інвестиційна 

стратегія 
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використання сучасних технік та інструментів стра-

тегічного планування інвестування в суб’єктах гос-

подарювання аграрного сектору.  
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