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Досліджено сутність,  наукові й теоретико-методологічні засади інформаційно-
аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку підприємств малого та 
середнього бізнесу агропродовольчого сектору України. Визначено фактори впливу на 
результати діяльності зазначених господарюючих суб’єктів. Проаналізовано  рівень їх  
конкурентоспроможності на ринках агропродовольчої продукції залежно від якості 
інформації, що використовується під час формування довготривалих програм розвитку. 
Визначено критичний перелік індикаторів, що характеризують діяльність підприємств 
та які мають слугувати інформаційною базою для прийняття управлінських рішень при 
опрацюванні бізнес-стратегій. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку  
рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
формування стратегій розвитку малих та середніх підприємств агропродовольчого 
сектору. 
 
The essence, scientific and theoretical and methodological principles of informational and 
analytical support for formation of development strategies of small and medium enterprises of 
the agro-food sector of Ukraine are investigated. The factors of influence on the results of 
activity of these economic entities are determined. The level of their competitiveness in agro-
food products markets is analyzed, depending on the quality of information used during the 
formation of long-term development programs. The critical list of indicators describing the 
activity of enterprises and which should serve as an information base for making managerial 
decisions in elaboration of business strategies is determined. On the basis of the conducted 
research, a number of recommendations were proposed, aimed at improving the information and 
analytical support for the formation of strategies for the development of small and medium-sized 
enterprises in the agro-food sector. 
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формування стратегій розвитку; малий та середній бізнес. 
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Постановка проблеми. Реалізація підприємницької ініціативи в умовах інституційної 

невизначеності, тривалої економічної стагнації та недобросовісних конкурентних практик, потребує 
використання нестандартних рішень та креативних підходів під час формування стратегічних, тактичних та 
оперативних бізнес-планів. Особливо актуальною ця теза є для підприємств агропродовольчого сектору, 
більшість із яких відносяться до категорії малих або середніх за кількістю занятих в них осіб, розмірами 
земельних ділянок, що знаходяться у власності, чи в оренді, а також за обсягами реалізації продукції. Цей 
сегмент бізнесу характеризується високим рівнем впливу психологічних суб’єктивних особливостей 
підприємця, залежить від його віри у життєздатність власної справи та якісного інформаційно-аналітичне 
забезпечення, особливо при формуванні стратегій розвитку на тривалу перспективу. 

Аналіз останніх публікацій. Проблемам, пов’язаним з формуванням стратегій розвитку 
підприємств малого та середнього бізнесу і аграрного сектору в цілому, його функцій і місця на світовому 
агропродовольчому ринку, в умовах зони вільної торгівлі з Євросоюзом, присвячені наукові праці багатьох 
вчених-економістів. Найбільш відомими є роботи Андрійчука В.Г., Вітвіцького В.В., Кропивка М.Ф., 
Лупенка Ю.О., Маліка М.Й., Месель-Веселяка В.Я., Пріб К.А. та інші. Проте ситуація на внутрішньому і 
зовнішньому агропродовольчому ринках постійно змінюється, що потребує більш-менш надійних 
стабілізуючих чинників. Одним з них є інформаційно-аналітичне забезпечення формування стратегій 
розвитку підприємств малого і середнього бізнесу агропродовольчого сектору. 

Метою статті є дослідження стану інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій 
розвитку підприємств малого та середнього бізнесу агропродовольчого сектору й формулювання 
методичних рекомендацій, спрямованих на його поліпшення. 

Основні результати дослідження. Аналізуючи фактори успіху малого і середнього 
підприємництва, можна відзначити, що вплив суб’єктивних чинників, таких як досвід, знання, віра у власну 
справу та комерційний потенціал підприємницької ідеї визначають успіх того чи іншого бізнес-проекту. 
Дослідження ефективності стратегій розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, окрім приведених 
чинників, актуалізує необхідність формування та удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
стратегій розвитку цих підприємств. Метою якого є систематизація джерел інформації, створення 
відповідних підходів та конкретного інструментарію для аналізу затребуваних баз даних.  

Відомості про діяльність підприємства є підґрунтям для прийняття стратегічних управлінських 
рішень щодо його розвитку. Оскільки ці рішення приймаються на етапі реалізації уже раніше прийнятих 
планів, то їх можна розглядати як удосконалення останніх. Тому нами розглядаються способи 
удосконалення інформаційного забезпечення формування і прийняття стратегічних управлінських рішень 
щодо перспектив розвитку підприємств малого і середнього бізнесу агропродовольчого сектору. Вагомість 
визначення цього поняття обґрунтовується тим, що підприємство має володіти не тільки необхідною й 
актуальною інформацією, а й сучасними методами її аналізу та прогнозування на її основі перспектив 
розвитку [4, c. 32]. 

Діяльність підприємств малого і середнього бізнесу, як правило, реалізується через сформовані 
стереотипи поведінки менеджменту на двох ринках: ринку готової продукції та ринку ресурсів. Дослідження 
характеру взаємодії із клієнтами та постачальниками формує передумови для відстеження динаміки 
ключових індикаторів та їх прогнозування. Це дає змогу удосконалювати раніше прийнятті стратегічні 
управлінські рішення. Власне, саме через удосконалення стратегічних управлінських рішень втілюються 
наявні ретроспективні параметри діяльності підприємства. До індикаторів, які можуть відстежуватись, як 
показники діяльності підприємства на двох визначених раніше ринках, слід віднести: 

− обсяг реалізації конкретного товару; 
− обсяг реалізації для одного клієнта; 
− обсяг реалізації конкретного товару конкретному споживачу. 
Аналогічно досліджуються значення ціни реалізації товару як для окремого товару/послуги, так і 

для певного клієнта. Ці дані абстрагуються з метою паралельного аналізу сегментів ринку за структурою 
споживачів та обсягами продукції, яка ними була придбана. Ця інформація створює основу для обрахування 
низки важливих показників: а) прогнозування динаміки обсягу реалізації та цін у майбутньому; б) 
дослідження суб’єктивних уподобань клієнтів з точки зору – попиту на той чи інший товар; в) визначення, 
який у пропонованому асортименті та сегменті ринку товар є більш затребуваним, а на який попит іде на 
спад; г) прийняття рішення, від продажу якого товару/послуги варто відмовитись за ради максимізації 
прибутку; д) визначення, від співпраці з якими клієнтами варто відмовитись з метою стабільного 
функціонування. 

Проведення цього аналізу реалізується із врахуванням обігових коштів, які надійшли на 
підприємство. Це робиться з метою відстеження не надійних клієнтів. Тому такий аналіз можна здійснювати 
на основі, як доходів підприємства, так і на основі ритмічності надходжень платежів за певний період часу. 
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Для відстеження поведінки підприємства на ринку ресурсів, необхідним є дослідження таких 
індикаторів: 

− ціна на одиницю конкретного ресурсу від конкретного постачальника; 
− середня ціна на ресурси для конкретного постачальника; 
Вивчення динаміки зазначених показників можна здійснювати на основі застосування відповідного 

програмного забезпечення. До нього відносять MS Office, MathCad, MathLab, STATISTICA, комплекс 
програм 1С (офіційно заборонений з 2017 р., як продукт Російської Федерації), комплект програм MeDoc 
тощо. Перелічені засоби програмного забезпечення дають змогу збирати та аналізувати потрібну 
інформацію. Наші спостереження показують, що вітчизняні малі підприємці, якщо й користуються цим 
програмним забезпеченням, то часто не аналізують динаміку приведених вище показників. Це призводить 
до того, що вони не мають повного уявлення про рівень власної спеціалізації та щодо потенціалу гнучкості 
на ринках ресурсів і готової продукції. Це є причиною прийняття неоптимальних рішень у моделюванні 
майбутніх продаж та ухвалення помилкових рішень щодо раціональної структури товарів і послуг, які ними 
виробляються або реалізуються. Недосконалість національних засобів електронної звітності являється 
однією із причин скорочення підприємницької активності в агропродовольчому секторі. Іншою причиною є 
відсутність достатньої кількості професійних кадрів у фіскальній сфері, у державних і місцевих 
регуляторних органах та низький рівень фінансової й економічної грамотності економічно активного 
населення країни. 

З іншого боку, через брак якісного інформаційно-аналітичного забезпечення малі підприємці 
нерідко впевнені у свої правоті стосовно методів аналізу та моделювання перспектив власного розвитку, 
оскільки для них сучасні технічні засоби для опрацювання даних є часто недоступними та незрозумілими. 
Це зумовлено, у тому числі  застарілою системою освіти, що орієнтує молодь на засвоєння застарілих знань, 
а не орієнтує на пошук необхідної інформації та її застосуванні на практиці. Тому дається взнаки обмежене 
розуміння ролі і місця інновацій, ринкових механізмів саморегулювання, функціонування бізнесу в 
недосконалому конкурентному середовищі та низький рівень соціальної відповідальності. Будь-які 
пропозиції щодо удосконалення справи частиною підприємців сприймається як намагання заплутати їх та 
ускладнити ведення бізнесу. Маємо визнати, що частково це підтверджується і є справедливим з огляду на  
політику дерегуляції бізнесу, методи проведення податкової та інших реформ в Україні [5, c. 99]. 

Моделювання поведінки малого і середнього бізнесу на ринках ресурсів та готової продукції є 
складним процесом, який вимагає врахування багатьох чинників та відстеження великої кількості системно 
поєднаних показників. Лише послідовний (за певним алгоритмом) їх аналіз може сформувати біль менш 
адекватне уявлення про те, яким має бути розподіл і комбінування наявних ресурсів підприємства 
(інтелектуальних, людських, матеріальних, фінансових, темпоральних тощо) між товарами (послугами), 
ринками, клієнтами та постачальниками [1, c. 206]. Це дає підстави відобразити простір можливих рішень 
щодо оптимізації потоків вартості в умовах ведення малого і середнього бізнесу на чотирьох-вимірній 
площині (рис. 1). Підприємець обирає обсяги та структуру взаємодії із клієнтами та постачальниками. Схема 
ілюструє загальний характер напрямів збору інформації, яка є важливою для формування успішних 
довгострокових стратегій розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. Підприємець формує 
оптимальну структуру товарів і послуг, на яких йому варто сконцентруватись, визначає клієнтську базу, 
відсіюючи тих споживачів, які невчасно сплачують рахунки за поставлений товар, або нарощування обсягів 
товарообороту з якими збільшують ризики для бізнесу. Дослідження та системний аналіз цих процесів є 
інформаційним підґрунтям для прийняття правильної стратегії поведінки на ринку готової продукції. Крім 
цього, підприємство враховує звітні дані про взаємодію з постачальниками, шляхом визначення 
оптимальної структури постачальників та ресурсів, а також відсіювання тих постачальників, посилення 
співпраці з якими може негативно впливати на бізнес. Йдеться про ненадійних партнерів, які не ритмічно 
постачають ресурси, або які не відповідають стандартам якості. 
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Рис. 1. Напрями рішень, які приймаються підприємствами малого і середнього бізнесу на основі 
застосування інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку 

Джерело: побудовано автором 
 
На основі рис. 1, можна встановити загальну структуру інформаційних ресурсів та засобів 

необхідних для збору і аналізу даних. Так, джерелами інформації про діяльність підприємства слід вважати: 
фінансову звітність та оперативний облік. Засоби для її збереження слід розділити на дві групи: традиційні 
та цифрові. До традиційних відноситься документарне відстеження результатів діяльність підприємства 
протягом певного періоду часу. До цифрових засобів можна віднести усі наявні різновиди обчислювальної 
техніки, яка дає змогу зберігати, аналізувати та прогнозувати показники діяльності підприємства. Це можуть 
бути персональні комп’ютери, ноутбуки, планшетні комп’ютери, смартфони тощо. Вибір засобів залежить 
від особливостей бізнесу та загальної культури підприємця, а також від його фінансових можливостей. 

Використання інформаційного середовища зумовлює систематизацію відомостей про поведінку 
підприємства на ринку ресурсів та готової продукції. Для детального пояснення цього твердження, 
розглянемо ринок ресурсів. Підприємство для стабільного функціонування має володіти надійними 
джерелами вчасного постачання ресурсів необхідного обсягу і якості. Це актуалізує питання чи можливою є 
оптимізації структури ресурсів, якщо не всі вони є альтернативними, деякі з них є унікальними або 
комплементуючими. Це дає підстави вважати, що оптимізація можлива тільки для альтернативних ресурсів 
та для окремих постачальників, які постачають ресурси одного виду. В іншому випадку, прийняття рішення 
про продовження закупівель певного ресурсу може прийматись підприємцем без використання складних 
аналітичних прийомів. Достатнім є огляд ринкових цін та якості пропонованих на ринку ресурсів [3, c. 9]. 

Альтернативність ресурсів, які використовуються під час виробництва продукції на малих і середніх 
підприємствах є поширеним явищем. Це зумовлено специфікою бізнесу. Постачальниками малих 
підприємців часто можуть бути суб’єкти малого бізнесу, які в не повній мірі задовольняють потребу 
підприємства у певних ресурсах або поставки яких відбуваються з відхиленнями в часі і щодо якості. Тоді є 
підстави дослідити якість ресурсів та те, чи вчасно вони постачаються з метою формування детальних 
часових рядів, які дають змогу визначити рівень ризику при роботі з одним із постачальників [7, c. 35]. На 
основі цього можливим є розрахунок оптимальної структури обсягів співпраці із постачальниками. Спосіб 
проведення цього аналізу представлений нижче. 
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Альтернативність та комплементарність ресурсів не являються єдиною особливістю, відстеження 
якої є необхідним для інформаційного забезпечення формування стратегії розвитку малого та середнього 
бізнесу. Наступною вагомою рисою специфіки ринків на яких працюють малі та середні підприємства може 
бути сезонність агропродовольчих товарів та послуг, які виробляються або реалізуються ними. Вплив 
сезонності на динаміку попиту простежується не тільки для малих і середніх підприємств, а й для великого 
бізнесу. Врахування цього чинника при визначенні обсягу ресурсів, які необхідно закупити в умовах 
необхідності збереження високого рівня гнучкості й економії обігових коштів, змушує малий і середній 
бізнес точніше прогнозувати обсяг ресурсів, який необхідний для збереження ринкових позицій. 

Тривалість періоду прогнозування потреби в ресурсах для забезпечення безперебійного 
функціонування підприємства, встановлюється якомога коротшим, оскільки чим ближчим є майбутнє, що 
прогнозується, тим точнішим є прогноз. Це актуалізує необхідність стимулювання постачальників 
працювати за системою вчасних поставок, що і може розглядатись як один із критеріїв оптимізації потоків 
вартості малому або середнього підприємства. Скорочення терміну за якого можна відмовитися від 
постачальника ресурсів є вагомою гарантією успіху, оскільки створює умови для зменшення обсягів запасів, 
звільнення обігових коштів та прискорення торговельного обороту.  

Варто зазначити, що винахідливість малих підприємців, які часто є справжніми майстрами своєї 
справи, є підставою припускати можливість перетворення альтернативних ресурсів у комплементарні. 
Прикладом цього може служити використання інструментів з ремонту побутової техніки не за прямим 
призначенням, що часто спостерігається у сфері послуг. Фантазія підприємців, які створюють унікальний та 
рідкісний товар є необмеженою, тому дотримуватись чіткого розмежування між комплементарними 
альтернативними та ресурсами не завжди є обґрунтованим. 

Висновки. Доведено, що процес інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій 
розвитку підприємств малого і середнього бізнесу агропродовольчого сектору має відбуватись із 
урахуванням того, що ресурси, які закуповує підприємство можуть носити альтернативний або 
комплементуючий характер. Це вимагає певного структурування управлінської інформації, а саме даних про 
результати співпраці з постачальниками,  і представлення її у формі матриці, яка враховує їх надійність, 
динаміку та флуктуації цін, якість ресурсів, вчасність та повноту поставок.  

Ці відомості, представлені у матричній формі дозволять застосувати існуючий математичний 
інструментарій для апроксимації даних, розрахунку інтегральних показників, встановлення оптимальної 
структури ресурсного забезпечення, вибору постачальників та оптимізації їх структури за критерієм 
надійності, вчасності та повноти засобів виробицтва, які вони постачають. 

 
Література. 
1. Андрійчук В.Г. Ефективність  діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : 

монографія – К.: КНЕУ, – 2005. – 206 с. 
2. Вітвіцький В.В. Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств / В.В. 

Вітвіцький, І.М. Беженар // Економіка АПК. – 2016. – №7. – С. 26 – 34.  
3. Кропивко М.Ф. Стратегічне бачення аграрного устрою України  / М.Ф. Кропивко //  Економіка 

АПК. – 2017. – №4. – С. 5 – 16.  
4. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи / Ю.О. 

Лупенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. – 2015. Вип. 2 (2). – 
С. 30 – 34. 

5. Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 
2016. – №6. – С. 97 – 103. 

6. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальний розмір сільськогосподарських формувань промислового типу 
в Україні // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 13 – 20. 

7. Пріб К.А. Природа та механізм опору змінам в організації / К.А. Пріб // Ринок праці та зайнятості 
населення. 2014. – №3. – С. 34 – 39. 

 
References. 
1. Andrijchuk, V.H. (2005), Efektyvnist'  diial'nosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz 

[Efficiency of activity of agrarian enterprises: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine. 
2. Vitvits'kyj, V.V. and Bezhenar, I.M. (2016),  “ Theoretical aspects of determining the productivity of 

agrarian enterprises ”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 26 – 34.  
3. Kropyvko, M.F. (2017), “ Strategic Vision of Agrarian System of Ukraine ”, Ekonomika APK, vol. 4, 

pp. 5 – 16.  
4. Lupenko, Y.O. (2015), “Development of the agrarian sector of Ukraine's economy: forecasts and 

perspectives”, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 2 (2), pp. 30 – 
34. 

5. Malik, M.J. (2016), “Entrepreneurship and development of rural territories”, Ekonomika APK, vol. 6, pp. 
97 – 103. 



6 

 

6. Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2008), “The optimal size of agricultural formations of industrial type in 
Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 13 – 20. 

7. Prib, K.A. (2014), “Nature and mechanism of resistance to changes in the organization”, Rynok pratsi ta 
zajniatosti naselennia, vol. 3, pp. 34 – 39. 

 
Стаття надійшла до редакції 20.09.2018 р. 

 


