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ВСТУП 

Проблеми ефективності системи стратегічного менеджменту підприємств, ви
значення її складових і співвідносності з іншими економічними чинниками 

та умовами їх функціонування завжди посідали чільне місце у фундаментальних 
працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Глобалізація економічних відносин, за
гострення умов конкуренції на більшості ринків товарів та послуг ставлять перед 
суб’єктами господарської діяльності нові вимоги до рівня обґрунтованості їх стра
тегій. З розвитком інформаційних технологій змінюється сутність, а також роль та 
значення окремих складових системи стратегій підприємства. З початку 1990х років 
минулого століття з’являються думки, які свідчать про появу нової концепції страте
гічного менеджменту організацій, згідно з якою маркетинговий підхід є домінуючий, 
а ефективні стратегії позиціювання – визначальною умовою результативності діяль
ності підприємства загалом. У сучасних умовах їх роль невпинно зростає, по суті 
концептуальні основи їх формування набувають системоутворюючих ознак у про
цесах стратегічного розвитку підприємств. 

Попри сказане, в сучасній науковій літературі залишаються істотні розбіжності 
в поглядах вчених щодо сутності та складових елементів стратегій позиціювання, їх 
взаємозв’язок та вплив на результативність стратегій вищого порядку підприємства. 
Ця обставина створює також необхідність адаптації вже наявних або розробки нових 
підходів формування та реалізації стратегій позиціювання з урахуванням специфіч
них умов функціонування підприємств за галузевою належністю. Потреба комплек
сного та системного обґрунтування методологічних і науковометодичних підходів 
щодо формування та реалізації власних стратегій позиціювання існує й для аграрних 
підприємств, оскільки до цих пір у такому контексті ця проблема не вирішувалась.  

У практичному аспекті забезпечення ефективного позиціювання продукції ві
тчизняних аграрних підприємств на світовому та вітчизняному ринках має особли
ве значення для України, та особливої актуальності воно набуло після підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС, відповідно до якої передбачається створення поглибленої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі з країнами спільноти. Попри низку преференцій 
для вітчизняного аграрного сектору щодо поліпшення умов доступу до європейських 
ринків у перші роки, Угода передбачає чимало взаємних зобов’язань щодо знижен
ня митних тарифів. Окрім того, Україна має протягом десятилітнього періоду здій
снити імплементацію значної частини законодавчого доробку ЄС у сфері регулюван
ня бізнесу. Тобто, економіка України стає більш відкритою, а вітчизняних аграрних 
підприємств очікують серйозні зміни умов функціонування. 

Лібералізація умов торгівлі після вступу України до СОТ спричинила низку муль
типлікативних реакцій на більшість ринків агропродовольчих товарів. Динамічність 
ринкових трансформацій була настільки високою, що значна частина аграрних під
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приємств не змогла вчасно до них адаптуватись. Як результат, на світовому ринку 
зернових вітчизняні аграрії посідають лідерські позиції, натомість окремі види тва
ринницької продукції, зокрема яловичина як сировина для виробництва продуктів 
харчування, стали неконкурентоспроможними навіть на внутрішньому ринку. 

В умовах посилення євроінтеграції перед Україною постає питання: наскільки пе
симістичними є прогнози щодо розвитку окремих підгалузей аграрного сектору, де 
вітчизняні виробники втрачають свої позиції, і які підходи в позиціюванні сільсько
господарської продукції необхідно застосувати аграрним підприємствам в успішних 
сегментах, щоб зберегти ринкову частку або поліпшити ситуацію в майбутньому? На 
нашу думку, таким прогнозам має передувати комплексне та системне дослідження 
сутності та причиннонаслідкових взаємозв’язків чинників, які впливають на форму
вання ринкових позиції аграрних підприємств. Наукових розробок, де застосовуєть
ся такий підхід, на сьогодні є недостатньо, що й обумовило вибір теми та напрямків 
дослідження. 

Автор висловлює найщирішу подяку за підтримку, критичні зауваження, а най
головніше, безцінні поради академікові В. Г. Андрійчуку. Слова щирої подяки – 
колекти ву кафедри агропромислових формувань КНЕУ, зокрема її завідувачу, 
професо рові С. І. Дем’яненку, професорам кафедри О. О. Єранкіну, В. М. Нелепу та 
М. Й. Хо рунжому, чиї поради та зауваження дозволили значно поліпшити моно
графію в процесі підготовки її до друку. Видання цієї монографії не відбулося б без 
підтримки та сприяння ректора Національного університету «Острозька академія», 
Героя України, професора І. Д. Пасічника, без розуміння та моральної підтримки ко
лективу економічного факультету університету, зокрема з боку заступників декана, 
кандидатів економічних наук О. Р. Кривицької та Ю. В. Шулик, за які автор також 
висловлює щиру вдячність. 
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