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КОНцЕПТУАЛьНиЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННя  
СТРАТЕГІї УПРАВЛІННя РОЗВиТКОМ РиСІВНицТВА В УКРАїНІ

Морозов Р.В., Морозова О.Г. Концептуальний підхід до розроблення стратегії управління розви-
тком рисівництва в Україні. у статті розроблено концептуальний підхід до формування і реалізації стра-
тегії управління розвитком галузі рисівництва в україні. на основі теоретичних узагальнень, здійсненних 
у дослідженні, вдосконалено сутність поняття «стратегія управління розвитком галузі рисівництва». запро-
поновано послідовність формування і реалізації стратегії управління розвитком галузі рисівництва. визна-
чено механізми і процедури реалізації стратегії управління розвитком  рисівництва. сформовано структуру 
стратегії розвитку галузі. запропоновано концептуальний підхід до розроблення стратегії управління роз-
витком галузі рисівництва, що базується на визначенні стратегічних цілей, передбачає, відповідно до дер-
жавної економічної програми розвитку галузі, розроблення регіональних програм розвитку рисівництва, 
а також удосконалення системи управління їх виконанням.

Ключові слова: стратегія, рисівництво, розвиток, стратегічне управління.
Морозов Р.В., Морозова О.Г. Концептуальный подход к разработке стратегии управления разви-

тием рисоводства в Украине. в статье разработан концептуальный подход относительно формирования 
и реализации стратегии управления развитием отрасли рисоводства в украине. на основе теоретических 
обобщений, проведенных в исследовании, сформулирована сущность понятия «стратегия управления раз-
витием отрасли рисоводства». сформирована последовательность формирования и реализации стратегии 
управления развитием отрасли рисоводства. определены механизмы и процедуры реализации стратегии 
управления развитием рисоводства. разработана структура стратегии развития отрасли. Предложен концеп-
туальный подход к разработке стратегии управления развитием отрасли рисоводства, который основывается 
на определении стратегических целей, предполагает, в соответствии с государственной экономической про-
граммой развития отрасли, разработку региональных программ развития рисоводства, а также совершен-
ствование системы управления их выполнением.

Ключевые слова: стратегия, рисоводство, развитие, стратегическое управление.
Morozov Roman, Morozova Olha. Conceptual approach to developing a strategy for managing the 

develop ment of rice production in Ukraine. The article develops a conceptual approach to the formation and 
implementation of a strategy for managing the development of the rice industry in ukraine. on the basis of theoreti-
cal generalizations carried out in the research, the essence of the concept of "strategy for the development of the 
field of rice cultivation" has been improved. The strategy for managing the development of the rice industry is the 
direction of economic sector policy, designed for the long term and aimed at preserving and increasing the economic 
potential of the industry, solving the ecological, economic and social tasks of the areas of rice production and creat-
ing favorable conditions for increasing incomes of the rice farms and rural population. The strategic objectives that 
characterize the importance of the management process are: increase of sown areas and gross rice production in 
accordance with existing rice irrigation systems to ensure the population of ukraine high-quality rice of domestic 
production and gradual increase of exports of rice; increasing the competitiveness of domestic rice production in the 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. рисівництво є невід’ємним складником 
зернової галузі у Південно-степовому регіоні україни 
та має перспективи зростання як обсягів, так й ефек-
тивності виробництва. вирощування рису в умовах 
Причорномор’я відіграє важливу роль як чинник ефек-
тивного використання малопродуктивних, вторинно 
засолених, осолонцьованих і підтоплених земель, 
підвищення їх родючості й поліпшення еколого-мелі-
оративного стану та одержання на них у рисових 
сівозмінах високих урожаїв рису й супутніх сільсько-
господарських культур. за сучасних умов зрівноваже-
ний розвиток галузі рисівництва як процес стабільного 
динамічного економічного зростання, що має супрово-
джуватися адекватними соціальними перетвореннями 
та сприяти збереженню навколишнього природного 
середовища і раціональному використанню природно-
ресурсного потенціалу традиційної території рисо-
сіяння україни, потребує коригуючо-регулюючого 
впливу, який необхідно забезпечувати шляхом фор-
мування системи стратегічного управління розвитком 
галузі рисівництва.

Практичне значення одержаних результатів полягає 
у тому, що основні положення дослідження можуть 
використовуватися органами державного управління 
на галузевому і регіональному рівнях для формування 
й реалізації стратегії розвитку галузі рисівництва на 
довгострокову перспективу. Їх узагальнення, дове-
дення до стану практичних рекомендацій сприяє під-
вищенню рівня техніко-економічних показників ефек-
тивності діяльності галузі рисівництва в україні.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. тео-
ретико-методологічним, методичним та практичним 
аспектам управління аграрним сектором економіки 
присвятили свої праці П. саблук, в. Юрчишин, М. кро-
пивко, Ю. лупенко, М. Малік, в. Месель-веселяк, 
в. Малес та ін. різноманітні концептуальні підходи 
до стратегічного управління висвітлено в працях бага-
тьох зарубіжних учених-економістів. у контексті теорії 
стратегічного управління важливим є доробок класи-
ків економічної теорії: і. ансоффа [1], б. карлофа [4], 
М. Мескона [5], М. Портера [7; 8] та інших дослідників.

водночас, незважаючи на вагомість даної проблема-
тики й посилену увагу до неї багатьох провідних дослід-

ників, окремі її аспекти залишаються недостатньо 
вивченими. актуальність теми зумовлена необхідністю 
опрацювання концептуального підходу до розроблення 
стратегії управління розвитком галузі рисівництва.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
дослідження є розроблення методичних підходів і прак-
тичних рекомендацій до формування і реалізації страте-
гії управління розвитком галузі рисівництва в україні. 
досягнення поставленої мети базувалося на викорис-
танні діалектичного методу пізнання та системного 
підходу до вивчення досліджуваних явищ і процесів. 
теоретичною базою були фундаментальні положення 
сучасної економічної теорії, теорії управління, праці 
провідних вітчизняних і зарубіжних учених.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. траєкторія економічного розвитку галузі 
рисівництва передбачає поступове звуження сфери дії 
чи подолання сфoрмованої у попередні роки системи 
ризиків, обмежень і загроз; підвищення продуктивності 
галузі; раціональне використання зрошувальної води, 
земельних та інших ресурсів; активне рoзгортання 
інноваційно-інвестиційної діяльності; удосконалення 
системи управління розвитком галузі рисівництва; роз-
виток нових прогресивних форм господарювання та 
інтеграції виробництва для розширення сфери продук-
тивної зайнятості сільського населення території рисо-
сіяння в україні.

разом із тим питання щодо вирішення економіч-
них, екологічних і соціальних проблем у рисівництві 
є ускладненими або навіть неможливими без запро-
вадження управлінської системи, яка б адекватно від-
повідала сучасним виробничо-економічним відноси-
нам. у цьому аспекті очевидна потреба у розробленні 
стратегії управління розвитком галузі рисівництва. 
зауважимо, що ці питання не залишаються поза ува-
гою науковців, зокрема, як відзначає л.М. Грановська, 
«… актуальною є необхідність розроблення багатьох 
програм, концепцій і стратегій оновлення, реконструк-
ції і розвитку галузі рисівництва…» [3, с. 37].

Метою реалізації стратегії управління розвитком 
галузі рисівництва є досягнення стратегічних цілей 
галузевого розвитку на середньостроковий (4-6 років) 
та довгостроковий (10-15 років) періоди з урахуванням 
загальнодержавних пріоритетів, оцінки місцевих кон-
курентних переваг, обмежень і загроз перспективного 
розвитку сільських територій зони рисосіяння україни.

domestic and foreign markets; reduction of the level of technogenic loading on the reclaimed land of rice irrigation 
systems; provision of employment of the rural population of the territory of ukrainian rice production. The paper 
proposes a sequence of formation and implementation of a strategy for managing the development of the field of 
rice cultivation. The mechanisms and procedures for implementation of the strategy for managing the development 
of rice production have been determined. The structure of the industry development strategy has been formed. 
The conceptual approach to the development of a strategy for the development of the branch of rice industry, based 
on the definition of strategic goals, is proposed, the development of regional programs for the development of rice 
production, as well as the improvement of the management system for their implementation, are envisaged in ac-
cordance with the state economic program of development of the sector. The practical value of the results obtained 
is that the main provisions of the study can be used by the public administration at the sectoral and regional levels 
in order to formulate and implement a strategy for the development of the rice industry for a long-term perspective. 
Their generalization, bringing the practical recommendations into practice, contributes to raising the level of techni-
cal and economic indicators of the efficiency of the rice industry in ukraine.

Key words: strategy, rice growing, development, strategic management.
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концептуальну основу розроблення стратегії 
управління розвитком галузі рисівництва становити-
муть ідеї сталого розвитку щодо нормалізації проце-
сів відтворення природно-ресурсного, виробничого 
і науково-технічного потенціалу території рисосіяння 
з поступовим переходом на якісно нову модель транс-
формаційних процесів розвитку галузі рисівництва 
з максимально можливою на даному етапі мобіліза-
цією внутрішніх резервів сільських територій.

термін «стратегія», яким точно визначено дане нау-
кове поняття, має різні дефініції, а саме: «…визначення 
основних довгострокових цілей та завдань підприєм-
ства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необ-
хідних для досягнення поставлених цілей» [9, с. 379]; 
«… визначена програма дій, розроблена вищим 
керівництвом для ефективного функціонування під-
приємства. вона визначає основні цілі та шляхи їх 
досягнення таким чином, що організація отримує 
єдиний вектор руху» [6, с. 169]; «…якісно визначена, 
узагальнена модель довгострокових дій організації, 
що їй необхідно здійснити для досягнення поставле-
них цілей за допомогою розподілу і координації своїх 
ресурсів» [2, с. 366-367]; «…загальний, усебічний план 
досягнення цілей» [6, с. 413].

з огляду на різні визначення терміна «стратегія», 
зазначимо, що використання термінологічного прин-
ципу як одного із загальнонаукових принципів дослі-
дження передбачає не тільки вивчення позначуваних 
термінами понять, а й установлення взaємозв’язку між 
ними з подальшим відображенням їх місця в понятій-
ному апараті теорії.

уважаємо, що на сучасному етапі розвитку галузі 
рисівництва переважають ознаки стратегії нарощування 
та частково стратегії запозичення. слід зазначити, що 
стратегія не може бути визначеною раз і назавжди, вона 
повинна бути достатньо гнучкою, постійно перегляда-
тися та трансформуватися. Послідовність формування 
і реалізації стратегії управління розвитком галузі рисів-
ництва визначена у схемі, показаній на рис. 1.

для реалізації стратегічних цілей розвитку галузі 
необхідно реалізувати запропоновані механізми і про-
цедури реалізації стратегії управління розвитком галузі 
рисівництва (рис. 2).

визначення механізмів реалізації стратегії про-
водиться з урахуванням того, що їх склад та зміст 
обґрунтовуються завданнями створення організацій-
них, фінансово-економічних, інформаційних, норма-
тивно-правових та інших передумов для реалізації 

Експертиза стратегії

Законодавчі і нормативно-правові 
акти Верховної Ради України, 

Президента України, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, 

Національної академії аграрних наук 
України, органів місцевого 

самоврядування

Документи Міжнародної 
конференції Організації Об'єднаних 
Націй із навколишнього середовища 
і розвитку (Програма дій «Порядок 

денний на XXI століття»), інші 
міжнародні нормативні акти

Підстави для розроблення стратегії

Розгляд та затвердження стратегії

Реалізація стратегії 
(механізми та процедури реалізації 

стратегії, інструменти реалізації стратегії)

Моніторинг реалізації 
стратегії та періодичне 
коригування стратегії

Вибір типу стратегії управління розвитком галузі рисівництва

Стратегія
перенесення

Стратегія
запозичення

Стратегія
нарощування

використання 
зарубіжного 

науково-
технічного 
потенціалу

освоєння виробництва 
високотехнологічної галузевої 

продукції на основі зарубіжного 
досвіду шляхом використання 

власної робочої сили та наявного 
науково-технічного потенціалу

використання 
власного 
науково-

технічного 
потенціалу

Складання (розроблення) стратегії

Рис. 1. Послідовність формування і реалізації стратегії управління розвитком галузі рисівництва
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основних принципів зрівноваженого розвитку галузі 
рисівництва.

до переліку процедур реалізації стратегії вхо-
дять послідовність та зміст відповідних дій суб’єктів 
управління аграрним сектором щодо: розроблення та 
запровадження відповідних програм і угод галузевого 
розвитку; підготовки відповідно до законодавства про-
позицій стосовно державних прогнозів і програм еко-
номічного і соціального розвитку; визначення крите-
ріїв та запровадження моніторингу реалізації стратегії; 
періодичного коригування стратегії; створення у галузі 
різних типів об’єднань на договірних засадах; форму-
вання механізмів державно-приватного партнерства 
в рисівництві.

разом із тим стратегія управління розвитком галузі 
рисівництва є основою для розроблення галузевих 
програм та регіональних програм розвитку вітчизня-
ного рисівництва. структуру стратегії розвитку галузі 
рисівництва наведено в табл. 1.

стратегічні цілі, що характеризують важливість 
процесу управління в галузі рисівництва, такі: збіль-
шення посівних площ і валового виробництва рису 
згідно з наявними рисовими зрошувальними систе-
мами для забезпечення населення україни високоя-
кісним рисом вітчизняного виробництва та поступове 
нарощування обсягів експорту рису; підвищення кон-
курентоспроможності продукції вітчизняного рисів-

Рис. 2. Механізми і процедури реалізації стратегії управління розвитком галузі рисівництва

ництва на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
зменшення рівня техногенного навантаження на мелі-
оровані землі рисових зрошувальних систем; забезпе-
чення зайнятості сільського населення території рисо-
сіяння україни.

стратегічні цілі розвитку рисівництва мають дося-
гатися за умов використання синергетичного ефекту 
внаслідок поєднання, інтеграції і взаємопосилення 
діяльності державних і приватних партнерів, досяг-
нення якого має стати принциповим підходом до стра-
тегічного управління розвитком галузі рисівництва як 
складно організованої системи.

на основі теоретичних узагальнень, здійсненних 
у дослідженні, удосконалено сутність поняття «страте-
гія управління розвитком галузі рисівництва». стратегія 
управління розвитком галузі рисівництва – напрям еконо-
мічної галузевої політики, розрахований на тривалу пер-
спективу і спрямований на збереження та примноження 
економічного потенціалу галузі, вирішення еколого-еко-
номічних і соціальних завдань територій рисосіяння та 
створення сприятливих умов для збільшення доходів 
рисівницьких господарств і сільського населення.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. запропоно-
вано концептуальний підхід до розроблення стратегії 
управління розвитком галузі рисівництва, що базу-
ється на визначенні стратегічних цілей, передбачає 

Механізми і процедури реалізації стратегії

Реалізація стратегії управління розвитком галузі рисівництва

Механізми реалізації 
стратегії

Процедури реалізації стратегії

До переліку процедур входять послідовність 
та зміст відповідних дій суб’єктів управління 

аграрним сектором щодо:Організаційний

розроблення та запровадження відповідних 
програм і угод галузевого розвитку

підготовки відповідно до законодавства 
пропозицій стосовно державних 

прогнозів і програм економічного і 
соціального розвитку

Нормативно-правове забезпечення реалізації стратегії – пропозиції про внесення змін 
до існуючих або про розроблення нових нормативно-правових актів

створення у галузі різних типів 
об'єднань на договірних засадах

Фінансово-
економічний

Інформаційно-
аналітичний

визначення критеріїв та запровадження 
моніторингу реалізації стратегії

періодичного коригування стратегії
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таблиця 1
Структура стратегії управління розвитком галузі рисівництва

Склад стратегії Зміст стратегії
вступ у вступі повинні бути обґрунтовані мета та підстави для розроблення стратегії

описово-
аналітична 

частина

детально викладений із географічними, історичними, демографічними, економічними, соціаль-
ними характеристиками документ, у якому здійснено аналіз та оцінку фактичного стану розвитку 
галузі рисівництва

бачення 
майбутнього

бачення майбутнього – це новий елемент довгострокового стратегічного планування розвитку 
галузі рисівництва. термін «стратегічне бачення» окреслює різнобічний оптимістичний погляд на 
розвиток галузі в майбутньому й є основою тих завдань, виконання яких буде визначено стратегіч-
ним планом

Характеристика 
конкурентних 

переваг та 
обмежень 

перспективного 
розвитку

Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку рисівництва, роз-
роблення стратегічного плану галузевого розвитку здійснюються шляхом використання методу 
SwoT-аналізу. на основі факторної оцінки переваг та обмежень проводиться комплексна оцінка 
розвитку рисівництва і виявляються найбільш обмежуючі чинники, які визначають параметри раці-
онального галузевого розвитку

стратегічні 
цілі та поетапні 

плани дій

сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та опера-
тивних цілей із детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців, джерел 
фінансування. стратегічні цілі мають бути представлені як серія операційних цілей, які визнача-
ють більш конкретні завдання, що згодом можуть бути розкладені на програми дій. щодо кож-
ної з визначених операційних цілей необхідно подати: обґрунтування вибору цілі та пріоритетних 
напрямів, які передбачаються для її досягнення; визначення необхідних ресурсів; обґрунтування 
тривалості досягнення; визначення головних учасників реалізації; розрахунок загальної вартості та 
можливі джерела фінансування; рекомендовані інструменти і процедури реалізації; систему індика-
торів (критеріїв) досягнення цілі

Механізми 
реалізації 
стратегії

визначення механізмів реалізації стратегії проводиться з урахуванням того, що їх склад та зміст 
обґрунтовуються завданнями створення організаційних, фінансово-економічних, інформаційних, 
нормативно-правових та інших передумов для реалізації основних принципів зрівноваженого роз-
витку галузі рисівництва

авторський 
колектив список учасників розроблення стратегії з посиланням на розділ, який вони розробляли

додатки стратегічний баланс (SwoT-аналіз). карта операційних дій досягнення стратегічних цілей. Про-
грама реалізації проектів та завдань за окремими стратегічними цілями. сценарій стратегії

відповідно до державної економічної програми розви-
тку галузі розроблення регіональних програм розвитку 
рисівництва, а також удосконалення системи управ-
ління їх виконанням.

стратегічні цілі, що характеризують важливість 
процесу управління, такі: збільшення посівних площ 
і валового виробництва рису згідно з наявними рисо-
вими зрошувальними системами для забезпечення 
населення україни високоякісним рисом вітчизняного 
виробництва та поступове нарощування обсягів екс-
порту рису; підвищення конкурентоспроможності про-

дукції вітчизняного рисівництва на внутрішньому та 
зовнішньому ринках; зменшення рівня техногенного 
навантаження на меліоровані землі рисових зрошу-
вальних систем; забезпечення зайнятості сільського 
населення території рисосіяння україни. досягнення 
цих стратегічних цілей вимагає від органів держав-
ного, громадського та господарського управління реа-
лізації заходів щодо розвитку інтеграційних процесів 
для підвищення конкурентоспроможності, інновацій-
ної та соціальної спрямованості діяльності підпри-
ємств і господарств галузі.
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