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Костирко Л. А., Соломатіна Т. В. Концептуальні засади стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб’єктів 
господарювання аграрного сектора економіки

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного 
сектора економіки. Проаналізовано сучасний стан підходів до стратегічного управління, його загальні та специфічні особливості за рівнями. Об-
ґрунтовано актуальність формування та реалізації концепції стратегічного розвитку, адаптованої до особливостей суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки, за видами: програмно-цільова, антикризова, вартісна, відповідно до яких визначаються таргети (цільові орієнти-
ри) розвитку. Запропоновано визначення стратегічного управління як процесу забезпечення балансу між стратегічними цілями підприємства 
та його стратегічним потенціалом шляхом розробки та реалізації відповідних стратегій. В основу концептуальних засад стратегічного розви-
тку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки покладено теорію динамічних компетенцій підприємства, 
базисними категоріями якої є: нові знання, стратегічне мислення, стратегічне бачення, стратегічна логіка, стратегічні рішення. Доведено, що 
в рамках запропонованої концепції стратегія розвитку суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки має розроблятися з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища: зовнішньоекономічного, техніко-економічного, соціокультурного, політико-правового, еколого-демографічного. 
Основними видами стратегій стратегічного розвитку визначено: підтримку стабільності, зростання, скорочення (кількісні стратегії), покра-
щення (якісні стратегії), структурні зміни (структурні стратегії).
Ключові слова: концептуальні засади, стратегічний розвиток, фінансовий потенціал, суб’єкти господарювання.
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Костырко Л. А., Соломатина Т. В. Концептуальные основы стратегического развития финансового потенциала субъектов хозяйствования 

аграрного сектора экономики
Целью статьи является обоснование концептуальных основ стратегического развития финансового потенциала субъектов хозяйствования 
аграрного сектора экономики. Проанализировано современное состояние подходов к стратегическому управлению, его общие и специфические 
особенности по уровням. Обоснована актуальность формирования и реализации концепции стратегического развития, адаптированной к осо-
бенностям субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики, по видам: программно-целевая, антикризисная, ценностно-ориентирован-
ная, по которым определяются таргеты (целевые ориентиры) развития. Предложено определение стратегического управления как процесса 
обеспечения баланса между стратегическими целями предприятия и его стратегическим потенциалом путем разработки и реализации соот-
ветствующих стратегий. В концептуальную основу стратегического развития финансового потенциала субъектов хозяйствования аграрно-
го сектора экономики положена теория динамических компетенций предприятия, базисными категориями которой являются: новые знания, 
стратегическое мышление, стратегическое видение, стратегическая логика, стратегические решения. Доказано, что в рамках предложенной 
концепции стратегия развития субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики должна разрабатываться с учетом влияния внеш-
ней среды: внешнеэкономической, технико-экономической, социокультурной, политико-правовой, эколого-демографической. Основными видами 
стратегий стратегического развития определены: поддержание стабильности, роста, сокращения (количественные стратегии), улучшения 
(качественные стратегии), структурные изменения (структурные стратегии).
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Kostyrko L. A., Solomatina T. V. Conceptual Foundations for Strategic Development of the Financial Potential of Economic Entities in the Agrarian Sector
The article is aimed at substantiating the conceptual foundations of strategic development of the financial potential of the economic entities in the agrarian 
sector of the economy. The current status of approaches to strategic management, its general and specific features is analyzed by levels. The relevance of the 
formation and implementation of the conception of strategic development, adapted to the peculiarities of the agrarian sector of the economy, is substantiated 
by the following types: program-target, anti-crisis, value-oriented, defining the targets of development. It is proposed to define strategic management as a 
process of ensuring balance between the strategic objectives of enterprise and its strategic potential by developing and implementing appropriate strategies. 
The conceptual foundations of strategic development of the financial potential of agrarian sector of the economy are based on the theory of dynamic compe-
tences of enterprise, the basic categories of which are: new knowledge, strategic thinking, strategic vision, strategic logic, strategic decisions. It is proved that 
within the framework of the proposed conception, the strategy for the development of the economic entities in the agrarian sector of the economy should be 
elaborated taking into account the influence of the external environment: foreign economic, technical-economic, socio-cultural, political-legal, environmental-
demographic. The main types of strategies in the strategic development are: maintaining stability, growth, reduction (quantitative strategies), improvements 
(qualitative strategies), structural changes (structural strategies).
Keywords: conceptual foundations, strategic development, financial potential, economic entities.
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Панівною парадигмою сучасного світу є сталий 
розвиток, який має загальні риси та специфіч-
ні прояви на різних рівнях управління. Стра-

тегічний розвиток галузей національної економіки та 
суб’єктів господарювання ґрунтується на визначенні 
довгострокових орієнтирів, адаптації до мінливих 
умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Про-
блематика виявлення наявного фінансового потенці-
алу та оцінка його відповідності потребам стратегіч-
ного розвитку є актуальною для аграрного сектора 
економіки. Ситуація ускладнюється структурними 
зрушеннями та наявністю суттєвих якісних змін у на-
ціональній економіці в умовах активного просування 
України на шляху до євроінтеграції. 

Питання стратегічного управління суб’єктами 
господарювання знаходяться в центрі уваги багатьох 
учених. Так, Баюра Д. О., Петрук В. В. зазначають, що 
в економічній літературі нині сформульовано багато 
понять стратегії та стратегічного управління, які по-
требують уточнення залежно від потреб економічно-
го аналізу [1]. У статті Черленяк І. І., Гаврилко П. П.,  
Лалакулич М. Ю. аналізуються аспекти застосовнос-
ті концептів та підходів стратегічного управління 
суб’єктами господарювання в умовах трансформа-
ційної економіки [12]. Високо оцінюючи науковий 
доробок зазначених авторів, слід визнати брак сис-
темного підходу до вирішення проблем стратегічного 
розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господа-
рювання аграрного сектора економіки. 

Метою статті є обґрунтування концептуальних 
засад стратегічного розвитку фінансового потенціалу 
суб’єктів господарювання аграрного сектора еконо-
міки.

Теорія стратегічного управління пройшла три-
валий шлях еволюції. Свистович М. Б. зазна-
чає, що стратегічне планування перебуває 

під впливом різних сторонніх факторів політичного, 
ментального, культурного спрямування, вплив яких 
описаний рядом теоретичних шкіл [9]. Стратегічне 
управління є категорією економіки та менеджменту, 
яка має загальні риси, базові засади та принципи, що 
стосуються всіх рівнів управління: наднаціонального, 
національного, регіонального, галузевого, мікрорів-
ня. Проте специфічні риси зазначених рівнів управ-
ління істотно впливають на організацію та механіз-
ми стратегічного управління. Ступінь імплементації 
його принципів у практику управління окремими 
галузями національної економіки суттєво різниться. 
Традиційно більшу увагу стратегічному управлінню 
приділяли великі промислові корпорації. Після під-
писання угоди про Асоціацію з ЄС зростає роль стра-
тегій розвитку як інструменту управління макроеко-
номічними процесами. Відповідно до ст. 344 сторони 
домовилися використовувати «методи економічного 
прогнозування і опрацювання документів стратегіч-
ної політики з метою посилення можливостей Укра-
їни у формуванні політики, яка відповідатиме прин-
ципам і практиці ЄС» [11].

Автором Біляр A. I. [2] запропоновано концеп-
туальні засади розбудови облікового сегмента стра-
тегічного управління власністю та модель їх реалі-
зації, яка розв’язує проблему залучення фінансових 
ресурсів і посилення економічної безпеки підприєм-
ства та аграрної галузі в цілому в умовах дії Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 
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Починаючи з 2014 р. у результаті структурно-
го розвитку національної економіки зросла роль її 
аграрного сектора у формуванні валового внутріш-
нього продукту (ВВП), посилився його вплив на 
стимулювання відтворювальних процесів у інших 
галузях національного господарства. Однією з пере-
думов ефективної реалізації плану заходів на шляху 
до євроінтеграції є впровадження стратегічних засад 
в управління суб’єктами господарювання аграрного 
сектора економіки. 

Стратегічне управління – це вплив керуючої 
підсистеми (суб’єкта управління) на об’єкт 
управління, що ґрунтується на принципах ра-

ціонального використання потенціалу підприємства, 
поєднання форм, методів та засобів, які забезпечують 
досягнення визначеної стратегічної мети, а також 
розв’язання можливих протиріч економічного розви-
тку в умовах мінливого зовнішнього середовища [3]. 

У загальному вигляді процес формування стра-
тегії складається з трьох етапів: 
 підготовчий етап (цілеполагання, оцінка рин-

кових можливостей і ресурсів організації, ви-
значення альтернативних варіантів досягнен-
ня цілей); 

 аналітичний етап (виокремлення ризиків та їх 
ієрархії, інтегральне оцінювання); 

 заключний етап (вибір найкращого варіанта 
дій, підготовка стратегічних планів, програм, 
бюджетів). 

Цілі є моделлю майбутнього результату та ма-
ють бути конкретними, досяжними та вимірюва-
ними. Показниками стратегічної мети є кількісні 
характеристики якісної цілі, які описують бажаний 
стан системи у визначені моменти часу [8]. Цільові 
показники поділяються на показники рівня (еконо-
мічні показники – рівень ефективності, соціальні по-
казники – індекс розвитку людини, інформаційні по-
казники – коефіцієнт інформаційного навантаження) 
та накопичувальні показники (обсяги виробництва та 
реалізації продукції, фінансові результати тощо). На-
копичувальні показники є підставою для розрахунку 
показників рівня. 

За сферою суспільних відносин виділяють такі 
види зовнішнього середовища підприємства: 
 зовнішньоекономічне (ступінь інтеграції у 

міжнародний поділ праці, рівень розвитку зо-
внішньої торгівлі); 

 техніко-економічне (рівень розвитку економі-
ки та науково-технічного прогресу);

 соціокультурне (рівень та якість життя насе-
лення, розвиток громадянського суспільства, 
його довіра до влади);

 політико-правове (стабільність державної по-
літики, рівень корупції, досконалість законо-
давства);

 еколого-демографічне (природно-кліматичні 
умови, динаміка населення, рівень його квалі-
фікації, розміщенням природних ресурсів та 
виробничих сил). 

Якщо зовнішнє середовище є стабільним, то є 
підстави для використання широкого арсеналу мето-
дів та інструментів довгострокового планування. 

Оцінюючи вплив зовнішнього середовища на 
формування механізмів стратегічного управ-
ління суб’єктами господарювання аграрно-

го сектора економіки, слід зазначити таке. Зовніш-
ньоекономічне середовище є визначальним щодо 
розвитку експортоорієнтованих галузей сільського 
господарства (вирощування зернових і олійних куль-
тур), а також тих галузей, які виробляють продукцію 
сільського господарства та продукти харчування, 
що імпортуються. Техніко-економічне середовище 
суб’єктів господарювання аграрного сектора еконо-
міки є слабким, оскільки рівень розвитку їх іннова-
ційної діяльності та впровадження новітніх техноло-
гічних укладів значно відстає від промисловості. Со-
ціокультурне середовище функціонування суб’єктів 
господарювання аграрного сектора економіки тісно 
пов’язано з необхідністю розвитку сільських терито-
рій, покращенням рівня та якості життя сільського 
населення, розбудовою територіальних громад. Озна-
ки політико-правового середовища пов’язані з недо-
статньою узгодженістю державної аграрної та фінан-
сової політики, корупційними ризиками при розпо-
ділі та використанні бюджетної підтримки суб’єктів 
господарювання аграрного сектора економіки. Зна-
чний вплив на формування та розвиток їх фінансо-
вого потенціалу має еколого-демографічне середови-
ще, оскільки ефективність сільськогосподарського 
виробництва визначається природно-кліматичними 
умовами, сезонними факторами. Сільському госпо-
дарству притаманна висока частка низько-кваліфі-
кованої праці, ручних робіт, недостатня механізація 
виробничих процесів, особливо в тваринництві.

Стан зовнішнього середовища суттєво впливає 
на стратегічний розвиток суб’єктів господарювання. 
Значущими є: глибина трансформацій і динамізм зо-
внішнього середовища як ознака передбачуваності 
його майбутніх змін, внутрішня організаційна струк-
тура та її здатність адаптуватися до стратегічних 
змін, наявність стратегічної ідеології та відповідних 
ній прикладних засобів досягнення стратегічних ці-
лей розвитку підприємства [10]. З огляду на динамізм 
зовнішнього середовища та його вплив на діяльність 
підприємства виділяють такі його види: стабільне; 
таке, що формується; нестабільне; турбулентне. 

Розглянутим вище видам зовнішнього середо-
вища суб’єктів господарювання аграрного сектора 
економіки можна надати різні оцінки за ознакою ди-
намізму. В умовах європейської інтеграції, реформи 
місцевого самоврядування, бюджетної децентраліза-
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ції зовнішньоекономічне та соціокультурне середо-
вище суб’єктів господарювання аграрного сектора 
економіки можна визнати таким, що формується. 
Техніко-економічне та демографічне середовище, на 
жаль, слід визнати стабільним, але низьким за рівнем 
розвитку. Політико-правове й екологічне середови-
ще в аграрному секторі економіки є нестабільним, 
а останнє в умовах природних катаклізмів (посуха, 
зливи, град тощо) може бути турбулентним. 

Стан внутрішнього середовища суб’єктів гос-
подарювання аграрного сектора економіки визнача-
ється їх організаційно-правовою формою, організа-
цією та технологією виробництва, бізнес-процесами.  
У сільському господарстві поширеними є такі фор-
ми власності: колективна, кооперативна, приватна, 
індивідуальна, а підприємства суттєво різняться за 
спеціалізацією (рослинництво, тваринництво, комбі-
новане виробництво), розміром (великі агрохолдин-
ги, середні за розміром товариства з обмеженою від-
повідальністю, дрібні приватні, фермерські, особисті 
селянські господарства). 

Під потенціалом розвитку підприємства розу-
міють можливість забезпечення додаткових вигід за 
рахунок змін кількісних і якісних характеристик, об-
межену впливом зовнішніх і внутрішніх факторів [6]. 
Окремі організаційно-правові форми господарюван-
ня в аграрному секторі економіки мають різну вну-
трішню стійкість до загроз зовнішнього середовища. 
Тому кількісні та якісні оцінки їх потенціалів є значно 
диференційованими. 

Невід’ємною складовою управління стратегіч-
ним розвитком суб’єкта господарювання є: 
стратегічне прогнозування, стратегічне пла-

нування та наявність стратегії як певної програми 
дій і досягнення цілей за умови ефективного вико-
ристання стратегічного потенціалу в умовах ризику 
та невизначеності. В основі стратегічного управління 
в аграрному секторі економіки лежить стратегічне 
планування, яке має ієрархічну будову та здійснюєть-
ся за такими рівнями: галузеве, міжгосподарське, гос-
подарське, внутрішньогосподарське, територіальне. 
Функції галузевого стратегічного планування реалі-
зує Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, територіального – органи місцевого само-
врядування та сільськогосподарські підприємства, 
що мають філіальну структуру. Міжгосподарське 
стратегічне планування розвивають агрохолдинги, 
що функціонують за принципом вертикальної та го-
ризонтальної інтеграції. На рівні дрібних організа-
ційно-правових форм господарювання в сільсько-
му господарстві проявляються поодинокі елементи 
стратегічного планування. 

Залежно від переважаючих методів стратегічне 
управління може носити програмно-цільовий, анти-
кризовий, вартісно-орієнтований характер. Програм-
но-цільове стратегічне управління реалізують сіль-

ськогосподарські підприємства – розпорядники бю-
джетних коштів, які отримують державну підтримку 
та мають звітувати про ефективність їх використання. 
Механізми антикризового стратегічного управління 
рекомендовані суб’єктам господарювання аграрного 
сектора економіки, які мають від’ємні фінансові ре-
зультати, нестійкий поточний та/або прогнозований 
фінансовий стан. Антикризові стратегії можуть пе-
редбачати реорганізацію, реструктуризацію сільсько-
господарських підприємств, упровадження організа-
ційно-технологічних новацій тощо. Значні перспекти-
ви поширення має вартісно-орієнтоване стратегічне 
управління, особливо для агрохолдингових структур, 
які вийшли на зарубіжні фондові ринки.

Стратегія розвитку підприємства є основою 
його функціонування, покликаною забезпечити ко-
ординацію окремих напрямів діяльності, послідовне 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на 
усунення наслідків негативного впливу чинників вну-
трішнього та зовнішнього середовища [4].

Стратегія розвитку підприємства – це про-
грама дій, орієнтованих на реалізацію місії 
та досягнення його основних цілей у проце-

сі трансформацій, результатом яких є: адаптація до 
змін зовнішнього середовища, кількісні зміни та/або 
виникнення якісно нового економічного стану під-
приємства. Стратегія розвитку має забезпечувати 
адаптованість і спрямованість дій підприємства в се-
редовищі, що розвивається, у нестабільному та тур-
булентному середовищі. 

Основними підвидами стратегій розвитку є: під-
тримка стабільності, зростання, скорочення (кількісні 
стратегії), покращення (якісні стратегії), структурні 
зміни (структурні стратегії). Акцентуємо увагу на по-
милковості ототожнення стратегій розвитку лише 
з кількісним зростанням, оскільки кероване скоро-
чення є неминучім у випадку зміни позиціювання на 
ринку або виходу з ринку, прийняття рішення про 
міжгалузевий чи міжрегіональний перелив капіталу. 
Враховуючи стан внутрішнього та зовнішнього серед-
овища суб’єктів господарювання аграрного сектора 
економіки, для них актуальними є не тільки кількісні 
стратегії зростання (збільшення обсягів виробництва 
та реалізації, прибутку, експорту продукції), але й якіс-
ні (оновлення техніко-технологічного потенціалу на 
інноваційній основі, забезпечення безпеки та якості 
харчових продуктів і сільськогосподарської продукції 
відповідно до міжнародних стандартів, зростання рів-
ня життя та індексу людського сільського населення), 
а також структурні (збільшення частки виробництва 
продукції з високою доданою вартістю, органічної 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчу-
вання, поступове скорочення частки експорту сиро-
винної продукції сільського господарства).

Загальна стратегія розвитку підприємства тісно 
переплітається з товарною, фінансовою, конкурент-
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ною, функціональною стратегіями. Товарні стратегії 
суб’єктів господарювання аграрного сектора економі-
ки значно диференційовані, оскільки продукція тва-
ринництва та рослинництва є різноманітною. Загаль-
ним для більшості аграрних підприємств, особливо 
де галузі рослинництва комбінуються з галузями тва-
ринництва, є значні відмінності між обсягами валової 
та товарної продукції, оскільки частина валового ви-
пуску використовується для проміжного споживання. 

Конкурентне середовище аграрного ринку є 
достатньо слабким, оскільки ділова активність на 
аграрних біржах є низькою, основна частина сіль-
ськогосподарської продукції реалізується не на ор-
ганізованих товарних ринках, а через посередницькі 
структури, в яких осідає значна частина доданої вар-
тості. Тому конкурентні стратегії значно впливають 
на формування фінансового потенціалу суб’єктів гос-
подарювання аграрного сектора економіки, оскільки 
їх недостатній розвиток суттєво викривлює фінан-
сову результативність діяльності сільськогосподар-
ських товаровиробників. 

Функціональні стратегії визначають стратегіч-
ну орієнтацію окремих підсистем управління під-
приємством (маркетингу, виробництва, управління 
персоналом, екологічної і соціальної сфер). З пози-
цій сталого розвитку для суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки надзвичайно важливи-
ми є екологічні стратегії, пов’язані з упровадженням 
екологобезпечного виробництва, збереженням і по-
кращенням родючості ґрунтів, їх захистом від ерозії, 
вивітрювання ґрунтів тощо. Соціальні стратегії ви-
значають орієнтири розвитку сільської місцевості, її 
інфраструктури, забезпечення зайнятості сільського 
населення тощо. 

В умовах мінливого зовнішнього середовища 
конкурентоспроможність підприємства забез-
печуватимуть адаптивні механізми та виперед-

жаючий характер стратегічних дій [7]. На сучасному 
етапі панівним теоретичним підґрунтям стратегіч-
ного управління є концепція динамічних здібностей 
(компетенцій) підприємства, коли акценти зміщу-
ються з довгострокового планування на стратегічне 
позиціонування. 

Динамічні компетенції підприємства є сукуп-
ністю управлінських здатностей і дій, які забезпе-
чують ефективний стратегічний розвиток на основі 
використання нових знань, навичок, передового до-
свіду, розробки та реалізації бізнес-стратегій, форму-
вання нових моделей поведінки на ринку тощо. Ди-
намічні компетенції підприємства є нематеріальною 
компонентною стратегічного розвитку, похідною 
від стратегічних завдань (досягнення стратегічних 
конкурентних переваг, їх стійкість), організаційної 
структури, бізнес-процесів, мотиваційної складової 
(установка стимулів, формування позитивного мис-
лення й поведінки, стимулювання відданості й ба-
жання) [5]. 

Таким чином, концептуальні засади стратегіч-
ного розвитку фінансового потенціалу суб’єктів гос-
подарювання аграрного сектора економіки наведено 
на рис. 1.

Із позицій концепції динамічних здібностей 
(компетенцій) стратегічний потенціал підприємства 
пропонується визначити як перспективне об’єднання 
матеріальних, трудових, інформаційних, фінансових 
ресурсів і можливостей, а також нематеріальних ком-
понент, використання яких характеризуються спіль-
ною метою. Стратегічне управління можна визначити 
як процес забезпечення балансу між стратегічними ці-
лями підприємства та його стратегічним потенціалом 
шляхом розробки та реалізації відповідних стратегій.

Проявом динамічних компетенцій підпри-
ємства є: нові знання, стратегічне мислен-
ня, стратегічне бачення, стратегічна логіка, 

стратегічні рішення. Динамічні компетенції підпри-
ємства є синтезом індивідуальних компетенцій спів-
робітників і власників (базуються на когнітивних  
і психологічних якостях фізичних осіб) і колективних 
компетенцій органів управління підприємством як 
юридичної особи. 

Під таргетами суб’єкта господарювання розу-
міють цільові орієнтири їх стратегічного розвитку, які 
уточнюють залежно від його типу: у рамках програмно-
цільового розвитку це може бути досягнення конкрет-
них результатів за рахунок бюджетних коштів на основі 
їх цільового й ефективного використання, у рамках ан-
тикризового управління – досягнення беззбиткової ді-
яльності, у рамках вартісно-орієнтованого – зростання 
вартості.

ВИСНОВКИ
Основний результат статті полягає в обґрунту-

ванні концептуальних засад стратегічного розвитку 
фінансового потенціалу суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки. Їх основою є теорія 
динамічних здібностей (компетенцій) суб’єктів гос-
подарювання, яка використовується для зміцнен-
ня їх фінансової конкурентоспроможності. Таргети 
уточнюють залежно від типу стратегічного розвит-
ку (програмно-цільового, антикризового, вартісно- 
орієнтованого). Метою стратегічного розвитку є 
забезпечення балансу між стратегічними цілями 
підприємства та його стратегічним потенціалом. 
У рамках запропонованої концепції стратегія роз-
витку суб’єктів господарювання аграрного секто-
ра економіки розробляється з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища: зовнішньоекономічного, 
техніко-економічного, соціокультурного, політико-
правового, еколого-демографічного. Основними ви-
дами стратегій стратегічного розвитку є: підтримка 
стабільності, зростання, скорочення (кількісні стра-
тегії), покращення (якісні стратегії), структурні зміни 
(структурні стратегії).                   
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Стратегічний розвиток фінансового потенціалу суб’єктів
господарювання аграрного сектора економіки  

Основний
інструмент  

стратегічне позиціювання підприємства на ринку на основі
довгострокового прогнозування та планування

 
  

Зовнішнє
середовище  

зовнішньоекономічне, техніко-економічне, соціокультурне, 
політико-правове, еколого-демографічне

Тип  програмно-цільовий, антикризовий, вартісно-орієнтований  

Види 
стратегій 

підтримка стабільності, зростання, скорочення (кількісні стратегії), 
покращення (якісні стратегії), структурні зміни (структурні стратегії)

 

Теоретична
концепція  

  

Мета  

Таргет  зміцнення фінансової конкурентоспроможності  

баланс між стратегічними цілями підприємства та його
стратегічним потенціалом  

динамічні здібності (компетенції) суб’єктів господарювання

Рис. 1. Концептуальні засади стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання  
аграрного сектора економіки

Джерело: авторська розробка.
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