ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Ефективним інструментом для двостороннього діалогу бізнесу і громадян з державою залишаються соціальні мережі. Україна
має зв'язок державних порталів із соціальними мережами і є однією з+поміж 21 країни Європи. Все+таки, реальна ефективність цього
сервісу в Україні є надто низькою і наявність такого сервісу не сприяє прогресу щодо діалогу бізнесу і громадян із державою. Викори+
стання соціальних мереж відчутне лише в розвинених регіонах: м. Київ, Львівській і Харківській областях, де сконцентрована більша
частина всіх інтернет+користувачів держави.
Не дивлячись на низькі оцінки бізнесу з ефективності застосування ІКТ у держсекторі, влада починає реалізовувати ініціативи, спря+
мовані на поліпшення цієї ситуації. В Україні досить давно функціонує єдиний портал державних послуг, через який користувач може
подати звернення в електронному вигляді, але після того, як звернення потрапляє до держустанови, його роздруковують, і документ уже
подорожує від одного кабінету чиновників до іншого у паперовому вигляді. Швидкість і принципи обробки його такі самі, як і в роботі з
паперовими документами, тому цей портал не отримав популярності ані серед представників бізнесу, ані серед населення.
Вважаючи рівень розходження у використанні ІКТ по регіонах, дії влади зосереджені на організації центрів адміністративних послуг —
"єдиного вікна", де в одному приміщенні через стаціонарні комп'ютерні термінали громадянин може звернутися до потрібної держструктури
із заявою на оформлення довідок, ліцензій, дозволів тощо. В країні подібні адміністративні центри вже діють практично в усіх великих
містах. Фінансування здійснюється з держбюджету на підставі доручення Президента влади у повному обсязі, з метою компенсування витрат
на реалізацію пілотних проектів. Такі центри обслуговують значну кількість споживачів при порівняно низьких витратах: менше 1 долара на
людину, що значно нижче, ніж стандартні проекти "е+влади", що мали на меті повну створення інфраструктури ІКТ та модернізацію електрон+
ного документообігу. Сьогодні у розвинених країнах активно використовується електронний документообіг і доступ громадян і бізнесу до
державних послуг через Інтернет із власного комп'ютера, а в Україні поки що все зводиться до створення центрів "єдиного вікна" (територ+
іально відокремленого від користувача і до первинної обробки звернень громадян).
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Український бізнес спостерігає зростання застосування ІКТ у своїй діяльності. Водночас бізнес надає істотно меншого значення ІКТ
у створенні нових бізнес — моделей, ігнорування яких призводить до відставання українських підприємств від зарубіжних. Реальний
недовготривалий ефект від впровадження проекту "е+влади" для України — це істотне зменшення витрат на утримання держапарату,
підвищення ефективності та якості функціонування державних інституцій, зменшення витрат бізнесу на взаємодію з державними устано+
вами. Автоматизація процесів у десятки разів збільшить швидкість, операційну і фінансову ефективність щодо взаємодії державних органів
між собою, з бізнесом і громадянами. Ефект може бути помітний уже впродовж першого року від початку реалізації державного проекту
з впровадження "е+влади".
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FORMING THE STRATEGY OF GROWING ECONOMIC POTENTIAL IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES:
THEORETICAL ASPECTS
Розглянуто й уточнено поняття "стратегія підприємства" у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Дос
ліджено етапи формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості.
Specified concept "strategy of enterprise" in foreign and domestic scientific literature is analyzed. It was investigated
the stages of forming the strategy of growing economic potential in food industry enterprise.
Ключові слова: стратегія підприємства, зростання економічного потенціалу, підприємства харчової промисловості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток будь+якого підприємства неможливий без вироблення стратегічних напрямів діяльності, які грунтуються на нововведеннях
і мають інноваційний характер. Стратегія розвитку підприємства включає використання науково+технічних досягнень у сфері організації
управління, техніки й технології та комплексний підхід до інноваційної діяльності. Формування стратегії розвиту підприємства дає змогу
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визначити як підприємство буде функціонувати на ринку та виробити модель поведінки з врахуванням умов підприємницького середови+
ща та економічного потенціалу підприємства, що включає в себе технічне оснащення, технологію, якість продукту, ціну, фінансування,
ресурси, персонал, характер змін, а також визначити мету діяльності та оцінити стратегічні переваги.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Вагомий внесок у становлення й розвитку стратегій зростання економічного потенціалу підприємств зробили такі зарубіжні
науковці: І. Ансофф, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, У. Шарп. Серед українських учених, які займались дослідженням розвит+
ку стратегії економічного піднесення слід відзначити: О. Амошу, В. Геєця, З. Варналія, Я. Жаліло, Б. Базилюка, П. Саблука.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Незважаючи на різноманітність існуючих досліджень щодо зазначеного вище поняття, все ж залишається відкритим питання деталізації
поняття "стратегія зростання економічного потенціалу підприємства". Необхідно дослідити сутність поняття "стратегія", встановити взаємозв'я+
зок між стратегією та економічним потенціалом і, на цій основі, визначити поняття "стратегія зростання економічного потенціалу підприємства".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасній практиці господарювання застосовується велика кількість стратегій підприємницької діяльності [1—15]. Звичайно їх гру+
пують, а потім характеризують за певними класифікаційними ознаками — економічною ситуацією і конкурентною позицією фірми, ступе+
нем охоплення ринку. За такими ознаками виокремлюють стратегічні альтернативи відповідної базової стратегії.
Стратегія зростання підприємств уперше детально була розроблена Ансоффом [1]. Їм же була побудована модель зростання фірми.
Вона складається з п'яти етапів: стадії планування, початкова стадії, стадії проникнення, прискореного зростання, перехідної стадії. (табл. 1).
Розробка стратегії передбачає визначення цілей і довгострокових перспектив розвитку на підприємстві; перетворення загальних
цілей на конкретні напрями здійснення інвестиційної діяльності; ефективну реалізацію розробленої стратегії з метою досягнення постав+
лених цілей і перспектив розвитку; аналіз ситуації на ринку, внесення коректив у довгострокові напрями інвестиційної діяльності, страте+
гію з урахуванням накопиченого досвіду, умов, що здійснюються, нових ідей і можливостей підприємств [7]. Особливими вимогами до
характеру та темпів розвитку підприємств харчової промисловості є:
— забезпечення відтворювального інноваційного циклу на підприємстві на новій технологічній основі;
— модернізація підприємств та підвищення конкурентоспроможності;
— побудова структурно+інноваційної моделі економічного зростання;
— пошук нових підходів у стратегії зростання економічного потенціалу підприємства;
— формування стратегії зростання економічного потенціалу.
Харчова промисловість є однією з найбільш важливих галузей промисловості в Україні з великим значенням для зайнятості і економіч+
ного утворення доданої вартості. Вона також відіграє центральну роль у переробці сільськогосподарської сировини і забезпечення населен+
ня продуктами харчування. В останні десятиліття в харчовій промисловості зустрічаються технічні та економічні зміни у виробництві та пере+
робці харчових продуктів, соціальному середовищі, ланцюгу логістичних процесів від виробництва сільськогосподарської продукції, оброб+
ки харчових продуктів до кінцевого розподілу споживачам. Інноваційною складовою стратегії зростання економічного потенціалу підпри+
ємств харчової промисловості може бути розробка нових продуктів харчування, нові наукові і технічні можливості в переробці продуктів
харчування, структурні зміни у галузі та торгівлі продуктами харчування. Всі ці інновації повинні впроваджуватися з врахуванням впливу
світової продовольчої кризи, соціально+демографічного розвитку, зростанням населення та змінами споживчої поведінки.
У рамках методології формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості, спираючись на
наукову літературу, потрібно дослідити, чи
є вони відповідними для харчової промис+
Таблиця 1. Характеристика стратегії зростання підприємств
ловості. Потрібно проаналізувати структу+
ʋ
ȿɬɚɩɢ ɦɨɞɟɥɿ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɬɚɩɿɜ
ру формування знань, інноваційну діяль+
ɩ/ɩ
ність підприємств, взаємодію між різними
1
ɋɬɚɞɿɹ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɹɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ
суб'єктами, існуюче політичне та правове
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɬɨɱɧɿ ɞɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
середовище, в якому існує харчова промис+
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ, ɚ ɣ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ловість України.
ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
Як свідчать результати дослідження ана+
2
ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ
Ɇɟɬɨɸ ɽ ɩɨɦɿɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ ɜɢɯɿɞ ɧɚ
ɫɬɚɞɿɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɣɦɚɽ ɩɢɥɶɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
лізу стану інноваційної діяльності підприємств
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ
харчової промисловості, подолання неспри+
ɬɚ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ, ɳɨɛ ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɣɧɹɬɢ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɭ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.
ятливих тенденцій соціально+економічного
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ.
розвитку стримується відсталістю технологі+
3
ɋɬɚɞɿɹ
ɋɬɚɞɿɹ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɡɭɫɢɥɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɝɥɢɛɲɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɪɢɧɨɤ
ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛ'ɽɦɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. əɤɳɨ
чної структури промислового виробництва,
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɰɿɽʀ
низьким рівнем виробничої бази, недостатнім
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ⱦɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ ɞɿʀ ɡ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ
державним фінансуванням. Фінансове забез+
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ,
печення інноваційної діяльності промислових
ɩɪɨɜɿɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ
підприємств здійснюється на рівні 75% за ра+
ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ.
хунок їх власних коштів, бюджетне фінансу+
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɽ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ
4
ɋɬɚɞɿɹ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɰɢɤɥɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɛɢɬɢɫɹ ɹɤɨɦɨɝɚ
вання складає лише 5%, а кредити банків та
ɞɨɜɲɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
кошти вітчизняних і іноземних інвесторів ста+
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ
новлять 20%.
ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɬɨɦɭ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ ɰɿɽʀ
Підприємства повинні створювати нові
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɲɟ ʀɯ ɜɢɹɜɢɬɢ.
форми науково+виробничої діяльності, які
5
ɉɟɪɟɯɿɞɧɚ
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ
можуть забезпечувати технологічні зміни та
ɫɬɚɞɿɹ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɨɜɢɣ ɰɢɤɥ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
реалізувати умови для прискорення іннова+
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɸ, ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ. ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ційних процесів, що повинно стати одним з
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
найважливіших напрямків стратегії зрос+
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
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ȿɬɚɩ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ

ȿɬɚɩ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ

ȿɬɚɩ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

тання економічного потенціалу підприємств харчової
Таблиця 2. Схема розробки та реалізації стратегії зростання
промисловості (табл. 2).
економічного потенціалу підприємств харчової промисловості
На основі аналізу існуючих наукових поглядів
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨʀ
ȿɬɚɩɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
можна запропонувати таку концептуальну схему роз+
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
робки та реалізації стратегії зростання економічного
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ
потенціалу підприємства харчової промисловості, що Ɇɟɬɚ
ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
містить такі основні етапи:
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
1. Визначення місії та системи стратегічних цілей. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɛɿɬ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɨɰɿɧɤɚ
2. Оцінка економічного потенціалу та підприєм+
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ницького середовища.
ȼɿɞɛɿɪ ɬɚ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
3. Визначення приоритетних напрямків розвитку ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨʀ ʀɯ
ɰɿɥɟɣ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɭ
ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɜɢɬɪɚɬ
підприємства.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɭ
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
4. Вибір стратегії швидкого зростання економіч+ Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ
ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɣ
ного потенціалу підприємства.
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɡ ɧɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ
5. Реалізація стратегії зростання економічного ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɬɚ
потенціалу підприємства.
ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɦɿɧɢ
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
6. Оцінка ефективності впровадження стратегії
зростання економічного потенціалу підприємства.
* Розроблено автором.
В сучасних умовах розвитку підприємств харчової
промисловості необхідна розробка нової моделі економічного зростання, що відображає можливості підприємств в інноваційному розвит+
ку. Саме цією моделлю може стати сформована стратегія зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості.
Етапи формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємства відображає рис.1.
На основі численних емпіричних досліджень європейських вчених з'ясувалось, що постачальники інноваційних технологій вносять
значний внесок в інноваційну діяльність підприємств харчової промисловості. Це проявляється шляхом придбання підприємствами харчо+
вої промисловості нового устаткування і техніки та використання нових інгредієнтів у виробництві харчових продуктів, які розроблені
інноваційними компаніями [16].
Сучасне глобальне підприємницьке середовище вимагає наступних інноваційних процесів: підвищення пріоритетної ролі спеціа+
лізації та кооперування виробництва наукомісткої продукції, високих технологій, нових видів матеріалів; суттєве випередження вироб+
ництва науково+технічних знань у зв'язку з
істотними змінами в міжнародному поділі
праці, торгівлі ліцензіями, ноу+хау та науко+
ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
вою інформацією.
Важливою складовою формування
стратегії зростання економічного потенціа+
лу підприємств харчової промисловості є уп+
равління змінами на підприємстві, що вклю+
чає: здійснення стратегічної діагностики, мо+
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
білізацію керівників підприємства на
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
підтримку змін, планування процесу змін, за+
побігання конфліктами між стратегічною і по+
точною діяльністю підприємства, прийняття
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
стратегічних рішень, управління інновацій+
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ним виробничим процесом, розробку та
впровадження стратегії інноваційного роз+
витку і формування сприятливої атмосфери
з цією метою, здійснення оперативної та
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
стратегічної системи управління, заохочення
успішної стратегічної діяльності.
На швидкість і ефективність здійснення
певних стратегій і їхніх альтернатив впливає
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
багато чинників. До визначальних варто
ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
віднести: по+перше, високу якість, технічний
рівень і конкурентоспроможність продукції
підприємства на світовому та вітчизняному
ринках; по+друге, належний розвиток торго+
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɉɪɨɝɧɨɡ
вельно+комерційної мережі та післяпродаж+
ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɟɬɚɩɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ного сервісу підприємства; по+третє, знижен+
ня рівня поточних витрат, розширення осо+
бистих контактів підприємця з партнерами,
здійснення дійової реклами; по+четверте,
розвиток зовнішньоекономічної діяльності,
започаткування спільного підприємництва
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ
ɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
тощо.
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Визначальним фактором в рішенні даної
задачі є стратегічні цілі діяльності підприєм+
ства. Аналіз передумов зростання під+
приємств у тріаді "ресурси — стратегічний
простір — мета зростання" дозволяє вияви+
ти можливості залучення необхідних ре+
Рис. 1. Етапи формування стратегії зростання економічного
сурсів для використання перспективних на+
прямків зростання.
потенціалу підприємства
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Незважаючи на певні спільні риси у теоретичній концепції стратегії розвитку підприємства в аналізованих працях, усім напрацюван(
ням притаманні відмінності. На думку автора, стратегія підприємств — це задекларований довгостроковий напрям розвитку підприєм(
ства, що включає цілі і шляхи їх досягнення. Зазначені контексти розробки стратегії зростання економічного потенціалу дозволяють
урахувати конкурентні та фінансові детермінанти зростання підприємства в нестабільному підприємницькому середовищі. Довершеність
запропонованої моделі розробки стратегії забезпечує введення ще одного контексту — вивчення впливу підприємницького середовища
на результати реалізації стратегії зростання економічного потенціалу підприємства.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ
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CLUSTERISATION AS A KEY DIRECTION OF INCREASING INNOVATION POTENTIAL OF A REGION
В статье рассматривается инновационная активность предприятия как основа повышения его конкурен
тоспособности. Исследуется феномен кластерных структур как наиболее эффективных для внедрения инно
вационной политики на предприятии. Анализируется роль государства в создании таких структур и эффек
тивности их функционирования.
In the article innovative activity is mentioned as the basis of the company's competitiveness. The fenomena of
cluster structures is determined as most effective structure for the implementation of innovation policy in the
company. Also the role of the state in creating such structures and their functioning is investigated.
Ключові слова: кластер, инновационная политика, межфирменная кооперация.
Key words: cluster, innovation policy, networks, intercompany collaboration.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах нестабільності та невизначеності економічного розвитку зростає усвідомлення необхідності інноваційної спрямованості
розвитку вітчизняної економіки, зростання її конкурентоспроможності. Однією з проблем підвищення конкурентоспроможності вітчиз(
няних підприємств є низький рівень їх інноваційної активності. Враховуючи той факт, що конкурентоспроможність є найбільш важливим
________________________________________
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