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Світовий досвід переконує, що успіху досягають ті країни,які знайшли 

власні стратегії розвитку. Ефективна реалізація державних програм 

стратегічного розвитку залежить від соціально-політичних особливостей 

кожної країни, від географічних і кліматичних умов, від сучасного стану 

економічного розвитку та рівня життя населення Щодо способів організації 

аграрного розвитку, то тут кожна вітчизняна модель стає унікальною. Вона 

повинна враховувати традиції народу, його ментальність, культуру, історичний 

досвід і весь комплекс умов даного часу й даної місцевості. Українська модель 

– це коопероване виробництво на певній сільській території, яке належить його 

працівникам і сільській громаді в цілому. 
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В сучасному світі важливе місце займає формування проектів, що мають 

переважно інвестиційний характер. Адже для того, щоб провести необхідні 

дослідження, розробити певні пропозиції та впровадити їх на практиці, потрібні 

кошти. 

Формування та реалізація проектних пропозицій сприяє створенню 

якісно нових видів продукції та послуг, будівництву сучасної інфраструктури, 

впровадженню новітніх видів та методів управління тощо. 

Для того, щоб проект в кінцевому результаті був ефективним, необхідно 

аналізувати і його середовище, насамперед зовнішні (макроекономічні) 

фактори впливу. 

На рис. 1 представлено результати макроекономічних факторів, які 

впливають на реалізацію проекту. 

З представлених даних видно, що протягом 2016 року перші позиції 

займають такі фактори, як корупція (14,0 %), політична нестабільність (13,2 %), 
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інфляція (11,9 %) та доступ до фінансування (11,2 %). Високі результати даних 

факторів свідчать про їхній негативний влив на формування так званої цінності 

проекту. 

 

 
Рис. 1. Результати макроекономічних факторів впливу на ефективність 

реалізації проекту протягом 2016 року, % 

Примітка: сформовано автором на основі джерела [1, с. 16]. 

 

Водночас, низькі значення факторів, а саме: здатності до інновацій 

(1,6 %), валютного регулювання (4,5 %), податкового законодавства (6,8 %) та 

податкових ставок (7,3 %), також свідчать про наявність перешкод для 

реалізації проекту. 

Як відомо з практики, не існує такої ситуації, щоб усі фактори мали 

тільки негативний, або тільки позитивний вплив на ефективність реалізації 

проекту. Для того, щоб мінімізувати негативний вплив макроекономічних 

факторів на реалізацію проекту, необхідно спрогнозувати його сильні сторони. 

Поетапний процес формування та реалізації проекту із врахуванням 

оцінки його середовища відображено на рис. 2. 

Оскільки негативного впливу факторів макросередовища на 

функціонування майбутнього проекту неможливо уникнути, потрібно його 

мінімізувати. Для цього, перш за все, доцільним є проведення оцінки рівня 

успішності реалізації проекту та здійснення діагностики майбутніх результатів 

від реалізації проекту. 

Варто пам’ятати, що розробка та реалізація проекту взаємопов’язує в собі 

велику сукупність структурних елементів, зокрема: витрати, вигоди, учасників, 

середовище функціонування, ризики, цінності тощо. Для того, щоб ця система 

ефективно функціонувала, та в кінцевому підсумку отримала позитивний 

результат, необхідно чітко проаналізувати та спрогнозувати саме ті вигоди, які 

сприятимуть досягненню основної мети та цілей проекту. 
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Рис. 2. Загальний поетапний процес формування та реалізації проекту 

із врахуванням оцінки його середовища 

Примітка: розроблено автором самостійно. 
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Конкурентоспроможність аграрної продукції залежить від великої 

кількості факторів, що можна поділити на декілька напрямів. Одними з них ми 

виділяємо фактори, що є специфічними для поняття конкурентоспроможності 

будь-якої галузі, в тому числі і сільського господарства. Вплив таких факторів 

майже не можливо обрахувати в цифровому значенні, проте відкидати як 

несуттєві не можна, а обов’язково враховувати їх можливий вплив на кінцевий 

результат. 

Зупинимось на такому факторові як випадковість. Випадкові події, що 

впливають на розвиток конкурентоспроможності, мають мало спільного з 

умовами розвитку галузі сільського господарства і впливати на них не можуть 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&

