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ВСТУП 

В умовах динамічних змін зовнішнього середовища, глобалізації, 

загострення конкуренції, різкого підвищення значення маркетингової 

діяльності та ефективного використання ресурсів стратегія стає інструментом 

створення і підтримки домінування підприємства, яке базується на 

спеціалізації і здатності створювати цінність у певній галузі на вищому рівні, 

ніж це роблять конкуренти.  

Це положення особливо принципове для підприємств, які виготовляють 

харчові продукти. Впровадження на цих підприємствах стратегічного 

ринкового управління, яке дасть змогу успішно діяти в умовах збільшення 

кількості та різноманітності сегментів ринку харчових продуктів можна 

вважати необхідною умовою для забезпечення високого рівня їхньої 

конкурентоспроможності. 

Харчова промисловість є важливою складовою матеріального 

виробництва України. Її технічний стан, забезпечення сировинними, 

енергетичними та іншими ресурсами, а отже, стабільна робота її підприємств 

визначають продовольчу безпеку держави. Харчова промисловість за 

наявними виробничими потужностями, їхнім фізичним, технічним і 

технологічним станом, за рівнем розвитку інфраструктури істотно відстає від 

аналогічних галузей економічно розвинутих країн. Проблеми відтворення і 

раціонального використання потенціалу харчової промисловості в умовах 

розвитку ринкових відносин в Україні набувають надзвичайної актуальності. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних проблем 

стратегічного управління підприємством в умовах конкурентного ринку 

зробили вітчизняні та іноземні вчені, зокрема: Г.П. Азов, П. Борщевський, 

А.С. Бондаренко, В.Г. Герасимчук, О.П. Градов, Л. Дейнеко, С.О. Іщук, 

Г.І. Кіндрацька, О.Є. Кузьмін, Є.В. Крикавський, О.Г. Мельник, 

А.П. Наливайко, М.В. Одрехівський, О.О. Орлов, Й.М. Петрович, 

Я.Д. Плоткін, Л.І. Федулова, Н.І. Чухрай, В.Г. Шинкаренко, І. Ансофф, 



 

П.Ф. Друкер, М.Е. Портер, А. Стрікленд, А.А. Томпсон, Ж.-Ж. Ламбен та 

інші. В роботах цих вчених-економістів висвітлено підходи до побудови та 

обґрунтування стратегії підприємства, запропоновано різні погляди щодо 

сутності та оцінювання конкурентоспроможності підприємства, визначено 

проблеми та позитивні результати практики формування конкурентної 

стратегії вітчизняних підприємств, створено науково-теоретичну основу для 

поглиблення досліджень з проблем конкурентної стратегії підприємства 

взагалі і підприємства харчової промисловості зокрема.  

Незважаючи на значні досягнення в теорії стратегічного управління 

підприємством, є низка проблем, які залишаються предметом дискусій і 

обговорень вчених-економістів і потребують ґрунтовного дослідження. Так, 

необхідно уточнити тлумачення поняття конкурентоспроможності 

підприємства та вдосконалити методику оцінювання її рівня. Недостатньо 

дослідженими залишаються окремі підходи до обґрунтування та вибору 

цілей, критеріїв та способів їхнього досягнення відповідно до результатів 

моніторингу діяльності підприємства. У більшості наукових робіт 

вітчизняних та зарубіжних вчених використовується універсальний підхід до 

розроблення та реалізації конкурентної стратегії підприємства без 

урахування його галузевої специфіки. Необхідність теоретично обґрунтувати 

та методично забезпечити формування ефективної стратегії конкуренції 

промислових підприємств України з урахуванням галузевої специфіки 

їхнього розвитку зумовили актуальність вибору теми дослідження. 

Метою дослідження є розроблення теоретичних положень та 

методичних рекомендацій щодо вироблення та реалізації конкурентної 

стратегії підприємства харчової промисловості на підставі діагностики та 

оцінювання рівня його конкурентоспроможності. 

Згідно з визначеною метою в монографії були поставлені такі завдання: 

 встановити та структурувати специфічні чинники, які впливають на 

розроблення конкурентної стратегії підприємств харчової 

промисловості та проаналізувати стан і тенденції розвитку харчової 



 

промисловості в Україні; 

 уточнити поняття конкурентоспроможності підприємства харчової 

промисловості та визначити чинники її формування; 

 проаналізувати та систематизувати сучасні методи оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, обґрунтувати теоретичні 

засади та визначити прикладні аспекти оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості; 

 розробити методику визначення показників та оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості; 

 побудувати модель забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства харчової промисловості за допомогою оптимізації 

розподілу фінансових ресурсів підприємства між стратегічними 

напрямами його діяльності та через маркетингове обґрунтування 

сукупності напрямів діяльності; 

 розробити методичні рекомендації щодо забезпечення конкурентної 

стратегії підприємства харчової промисловості через добровільну 

сертифікацію систем якості. 

Методологічною основою виконаного дослідження стали класичні 

положення сучасної економічної теорії, теорії стратегічного управління та 

маркетингу, фінансового менеджменту, теорії конкурентної переваги. 

Дослідження особливостей розвитку харчової промисловості України та 

узагальнення теоретичних і методологічних аспектів конкурентної стратегії 

підприємства здійснювалось із застосування методів групування та 

економічного аналізу (для виявлення тенденцій та дослідження показників 

розвитку ринку харчових продуктів України – підр. 1.1); порівняльного та 

графічного аналізу, систематизації та узагальнення (для уточнення 

теоретичних і прикладних засад формування конкурентної стратегії 

підприємств харчової промисловості – розділ 1; класифікація методів 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства – підр. 1.2); експертних 

оцінок (при дослідженні практики формування конкурентної стратегії 



 

вітчизняних підприємств харчової промисловості – підр.1.3, для оцінювання 

показників якості харчових продуктів – підр. 2.2); аналізу і синтезу (для 

обґрунтування послідовності та етапів розроблення конкурентної стратегії 

підприємства – підр. 3.1); формалізації та економіко-математичного 

моделювання (для розроблення рекомендацій щодо визначення кількісного 

рівня конкурентоспроможності підприємства – підр. 2.2, формування моделі 

фінансового забезпечення конкурентної стратегії підприємства – підр. 3.2, 

розроблення моделі оптимізації програми аудиту якості – підр.3.3). 

Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-

правові акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, матеріали 

статистичної, бухгалтерської та оперативної звітності підприємств харчової 

промисловості, інформаційні матеріали, опубліковані у періодичних 

виданнях, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних 

авторів, Інтернет-джерела, результати власних досліджень. 

Основними науковими результатами монографії є теоретико-прикладні 

положення формування конкурентної стратегії підприємства, зокрема: 

 запропоновано методичні положення щодо оптимізації програми 

внутрішньої перевірки ступеня виконання встановлених нормативних 

вимог системи управління безпечністю харчових продуктів на основі 

побудови моделі мінімізації витрат підприємства; 

 удосконалено поняття „конкурентоспроможності підприємства”, яке, на 

відміну від відомих підходів, визначає його з позицій стратегічних 

напрямів діяльності підприємства, та уточнено зміст цього поняття для 

підприємств харчової промисловості на підставі диференційованого 

підходу з урахуванням галузевих особливостей; 

 розроблено методичні підходи до вдосконалення фінансового 

забезпечення формування та реалізації конкурентної стратегії 

підприємства харчової промисловості на основі використання показника 

сукупного маржинального прибутку та моделі збалансованого зростання 

підприємства; 



 

 удосконалено методичні рекомендації щодо визначення показника рівня 

конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості, 

відмінність якого полягає в урахуванні якісних та кількісних показників, 

стратегічних напрямів діяльності підприємства, що дає змогу підвищити 

достовірність та об’єктивність результатів такого оцінювання; 

 дістали подальшого розвитку прикладні засади розроблення та реалізації 

конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості на основі 

встановлення й аналізу особливостей розвитку вітчизняного ринку 

харчових продуктів; 

 розвинута класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства за допомогою розширення класифікаційних ознак (за 

характеристикою оцінювання конкурентоспроможності підприємства, 

принципом побудови показника та визначенням вагомості показників 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства, способом 

оцінювання, видами показників оцінювання, критерієм зміни в часі 

показників конкурентоспроможності підприємства), що створює 

передумови обґрунтованого вибору суб’єктом господарювання методу 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства харчової 

промисловості. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні 

методичних рекомендацій, які стосуються вдосконалення процесу 

розроблення та реалізації стратегії конкуренції підприємства харчової 

промисловості. Адекватне оцінювання рівня конкурентоспроможності 

підприємства сприятиме підвищенню ефективності формування стратегії, а 

обґрунтоване фінансове та маркетингове забезпечення допоможе досягти 

стратегічних цілей його діяльності. Практичні результати дослідження 

можуть застосовуватися на вітчизняних промислових підприємствах усіх 

видів власності та організаційно-правових форм. 

 


