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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Критерієм оцінки прийнятих управлінських рішень

є ефективність. Якщо два сценарії діяльності передба-
чають однакові витрати, перевагу, як правило, віддають
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Проаналізовано ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в

умовах ринкових відносин.

Висвітлено проблеми ефективної діяльності інноваційних підприємств харчової промисло-

вості. Встановлено, що економічний ефект — це кількісний показник, який враховує у вартісно-

му виразі усі результати та витрати, а також рівень впливу якісних видів інноваційних ефектів,

одержаних від здійснення інноваційної діяльності. На прикладі ринку дитячого харчування до-

ведено, що економічний ефект від інноваційної діяльності можуть створювати не лише дослід-

ники, науковці і виробники, а й споживачі продукції.

Обгрунтовано методичні підходи, що надають можливості для підвищення ефективності

підприємницької діяльності підприємств. Визначено ефективність інноваційної діяльності

підприємств харчової промисловості та перспективи розвитку нішевого ринку дитячого харчу-

вання. Один з методичних підходів, що відкриває можливості для підвищення ефективності

підприємницької діяльності, — це диверсифікація, у межах якої виділено декілька сценаріїв.

Зокрема орієнтація виробництва харчової продукції на нішеві продовольчі ринки дає можливість

виробнику отримувати чималий економічний ефект.

The article analyses the efficiency of innovative activity under the conditions of food industry

market.

The paper covers the investigation into the problems efficiency of food industry innovative activity.

It has been established that the economic effect a quantitative indicator that considers in value all

the results and costs and the level of influence of high-quality innovative effects resulting from the

implementation of innovation. For example, baby food market it has been proved that the economic

effect of innovation activities can create not only researchers, scientists and entrepreneurs, but

also the consumers.

It has been proved methodological approaches that provide possibilities to for increasing efficiency

entrepreneurial activity. It has been defined efficiency of innovation activities food industry and

development prospects of baby food markets niches. One of the methodological approaches that

provides opportunities to increase business efficiency   this diversification, within which allocated a

number of scenarios. In particular, the orientation of the production of food products for niche food

markets makes it possible the producer to receive a considerable economic effect.
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тому, який має кращі результати. Водночас, як одна з
найбільш популярних категорій, "ефективність" рідко
обговорюється як наукова проблема. Окремі, найбільш
популярні при вивченні результатів господарської діяль-
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ності, показники ефективності презентуються без ме-
тодологічних пояснень та з'ясування сутності категорії
"ефективність" за певних ринкових умов.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ключова роль категорії "ефективність" в еко-
номічній науці і практиці обумовлює підвищену увагу до
осмислення проблем її обгрунтування. Про інтерес до
цієї проблеми свідчать роботи вітчизняних і зарубіжних
авторів: А. Бугуцького [1], С. Брю [4], Г. Галсворта [8],
Д. Дірлава [2], С. Ілляшенка [3], Д. Кравенса [9], К. Мак-
конела [4], Д. Скота Сінка [7], та ін. Однак давно сфор-
моване поняття часто не вирішує проблем ефективності
складних систем.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати методичні підходи, що

відкривають можливості для підвищення ефективності
підприємницької діяльності підприємств; визначити
ефективність інноваційної діяльності підприємств хар-
чової промисловості та перспективи розвитку її нішевих
ринків.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства, що займаються інноваційною діяль-
ністю можуть бути ефективними, якщо вони здатні до-
сягати запланованих господарських цілей, спрямованих
на те, щоб усі організаційні рішення та дії відповідали
критеріям, встановленим зовнішнім середовищем. Це
фокусування підприємства на постійний пошук нових
можливостей у створенні нових видів продукції, інвес-
тицій, на пристосування свого внутрішнього середови-
ща до зовнішніх обставин і умов діяльності в майбутнь-
ому.

Практично всі способи і методи оцінки ефективності
інноваційної діяльності, які широко описані в еконо-
мічній літературі, базуються на співвідношенні ефектів
і витрат. Однак кінцевий результат може досягатися
різними шляхами. До основних джерел економічного
ефекту відносять: збільшення обсягів виробництва;
підвищення якості продукції; зростання продуктивності
праці; зменшення витрат ресурсів; вивільнення основ-
них і допоміжних робітників; зменшення капітальних
вкладень у виробничу систему; скорочення витрат на

утримання обладнання і виробничих площ; зниження
витрат на управління технологічними процесами тощо
[1—4; 6; 7].

Інноваційний розвиток суб'єктів підприємницької
діяльності, як і розвиток взагалі, відбувається на основі
реалізації існуючих і потенційних ринкових можливос-
тей. Так, один з методичних підходів, що відкриває мож-
ливості для підвищення ефективності підприємницької
діяльності — це диверсифікація, у межах якої можна
виділити такі сценарії:

— виробництво і виведення на ринки або сегменти
ринків різноманітні модифікації традиційних товарів або
нових товарів замість традиційних. Цей підхід дозволяє
при зміні кон'юнктури споживчого попиту отримувати
прибуток за рахунок більшої кількості різних товарів,
повніше використовуючи можливості підприємства [3,
с. 26—32];

— виробництво несхожих за призначенням і сфе-
рами застосування товарів, у тому числі не пов'язаних з
попереднім видом діяльності, і реалізація їх на різних
ринках. Це зовсім інший вид диверсифікації. Незважа-
ючи на значні труднощі, пов'язані з освоєнням вироб-
ництва видозмінених виробів, правильний підбір номен-
клатури може забезпечити стабільність доходу і звести
до мінімуму ризик не отримання прибутку, хоча вироб-
ництво кожного окремого товару пов'язано з чималим
ризиком;

— орієнтація у виробничо-збутовій діяльності на
ніші ринку, тобто невелику його частку з чітко окрес-
леною специфікою запитів споживачів [6, c. 194]. Ніша
ринку, як правило, є частиною ринку, що лишилася
поза увагою конкурентів. Зазвичай розміри ніші неве-
ликі, і це не дозволяє забезпечити прибуткову
діяльність на ній декількох конкурентів. Як наслідок,
можлива жорстка конкурентна боротьба. У цьому ви-
падку буде ефективною переорієнтація на іншу нішу.
Отже, пошук ніші і переорієнтація виробництва мають
здійснюватися безперервно. Невеликі розміри ніші
ринку, як правило, перешкоджають орієнтації на них
великих підприємств;

— застосування вищезазначених сценаріїв у різно-
манітних поєднаннях.

Ефективність інноваційної діяльності підприємств
харчової промисловості в умовах ринкових відносин не-
розривно пов'язана з наявністю конкурентного середо-
вища як стимулятора інновацій. Її характеризує систе-

Таблиця 1. Ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

Загальні обсяги витрат підприємств на інноваційну діяльність, млн грн. 608,9 933,06 1566,3 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн. 33,7 42,4 36,16 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в харчовій промисловості, млрд грн., у тому 

числі: 
4,7 5,5 4,6 

частка продукції, що була новою для ринку, % від обсягу реалізованої продукції харчової 
промисловості 

18,6 27,3 33,9 

частка продукції, що була новою тільки для підприємства, % від обсягу реалізованої 
продукції харчової промисловості 

81,4 72,7 66,1 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України, млрд грн. 1,14 1,48 0,642 

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції, % 

13,95 12,97 12,72 

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі України в загальному обсязі 
реалізованої інноваційної продукції, % 

3,38 3,49 1,78 

Ефективність вкладень в інноваційну продукцію, грн. на 1 грн. витрат 7,72 5,89 2,94 

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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ма показників, які показують за рахунок чого було до-
сягнуто економічного ефекту (табл. 1).

Результати розрахунків показують (табл. 1), що на
1 грн. витрат вкладених в інноваційну продукцію у 2012
році було отримано 2,94 грн. економічного ефекту, що
на 62% менше, ніж у 2010 році. Очевидно, що це зумов-
лено зростанням більше ніж у 1,5 рази загальних об-
сягів витрат підприємств на інноваційну діяльність. По-
зитивно вплинуло на ефективність збільшення часки
продукції, яка була новою для ринку (з 18,6 у 2010 р. до
33,9% у 2012 р.). Однак обсяг реалізованої інновацій-
ної продукції в харчовій промисловості у 2012 р. не до-
сяг рівня 2010 р. і складав 4,6 млрд грн. Зменшилася
також частка реалізованої інноваційної продукції хар-
чової промисловості в загальному обсязі реалізованої
продукції (з 13,95 до 12,72%), у тому числі за межі Ук-
раїни (з 3,38 до 1,78%). Таким чином, більшість показ-
ників ефективності демонструють погіршення стану
інноваційної діяльності на підприємствах харчової про-
мисловості і відповідно зниження економічного ефек-
ту.

Отже, економічний ефект   це кількісний показник,
який враховує у вартісному виразі усі результати та вит-
рати, а також рівень впливу якісних видів інноваційних
ефектів, одержаних від здійснення інноваційної діяль-
ності. Економічний ефект може характеризуватися су-
мою отримуваного прибутку від таких напрямів іннова-
ційної діяльності: процесу реалізації інноваційної про-
дукції; впровадження якісно нового технологічного про-
цесу в дію; підвищення ефективності використання ви-
робничих потужностей; впровадження у господарську
діяльність підприємства винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій
тощо. Економічний ефект від інноваційної діяльності
можуть створювати не лише дослідники, науковці і ви-
робники, а й споживачі продукції. Найкраще це видно

на прикладі продуктових інновацій, сутність яких по-
лягає у створенні якісно нового виду продукції чи по-
слуги з метою задоволення відповідного виду попиту
споживачів, при цьому спостерігається так званий муль-
типлікативний інноваційний ефект (ефект примножен-
ня).

Як приклад підвищення ефективності підприєм-
ницької діяльності за рахунок диверсифікації, розгля-
немо нішевий ринок дитячого харчування в Україні, що
має потужний потенціал виробництва продукції, нової
для внутрішнього та зовнішнього ринку. Так, виробниц-
тво традиційних кисломолочних продуктів для дітей в
Україні збільшилося вдвічі   з 2,8 тис. тонн у 2011 р. до
4,6 тис. тонн у 2012 р., кисломолочних сирків   з 1,3 до
2,3 тис. тонн відповідно. Обсяг виробництва молока ди-

тячого обробленого тримається на стабільному рівні
10,3 10,8 тис. тонн (рис. 1).

Як бачимо, тенденції розвитку вітчизняного рин-
ку молочного дитячого харчування загалом позитивні.
Водночас, в останні два-три роки українські вироб-
ники продуктів харчування почали розширювати свій
асортимент товарами з назвою "Дитячий" або "Для
дітей". Причому дитячі продукти стали з'являтися в
не орієнтованих на вік споживачів категоріях товарів.
Наприклад, у 2010 р. ПАТ "Київський маргариновий
завод" (ТМ" Олком"; на ринку з 1998 р.; кількість зай-
нятих 450 осіб) почав виробляти соняшникову олію
марки "Д" для дитячого та дієтичного харчування.
Твердий сир "Дитячий" і "Дитяче" вершкове масло у
позаминулому році стала випускати корпорація "Клуб
сиру" (належить компанії Monteforte Holding Limited;
м. Київ; виробляє молочні продукти; об'єднує 9
підприємств; на ринку з 2003 р.; кількість зайнятих
близько 1 тис. осіб). А в квітні 2013 кетчупом "Ніжний
для дітей" розширило свою лінійку томатної продукції
ПрАТ "Чумак" (Херсонська обл.; виробляє продукти
харчування; на ринку з 1996 р.; кількість зайнятих
близько 1 тис. осіб; оборот в 2012 р. — близько 70
млн дол. США). Крім того, компанія налагодила ви-
пуск макаронів "Для дітей" трьох видів (рибки, вед-
медики і тваринки) [5].

На переконання виробників, продукти, призначені
для дітей, відповідають стандартам здорового харчу-
вання і порівняно з "дорослими" аналогами мають в
основному поліпшений склад, вищу якість і більшу
кількість корисних властивостей. Такі продукти харчу-
вання, як правило, трохи дорожче недитячих аналогів з
причини більш високої собівартості та витрат на просу-
вання.

Діяльність виробників, які розширюють асорти-
мент дитячими продуктами, можливо, в чомусь і
відрізняється, але в цілому однозначно спрямована на
збільшення аудиторії споживачів, і, зрозуміло, не лише
за рахунок дітей, а й їх батьків. Так, ПрАТ "Чумак" ви-
пустив кетчуп для дітей, що за інформацією виробників
має особливі смакові характеристики — не містить
крохмалю і надмірної кількості спецій. Батьки охоче
купуватимуть для своїх дітей продукцію, яка не зав-
дасть їм шкоди.

Власники ПАТ "Київський маргариновий завод",
випускаючи соняшникову олію для дитячого харчу-
вання, керувалися головним чином відсутністю на

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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Рис. 1. Виробництво деяких видів дитячого

харчування, тис. т

Таблиця 2. Вікові групи постійного населення

України, млн осіб

Рік 
Всього, 

млн осіб 

0–17 років, 

млн осіб 

% від 

загального 

18 років 

і старші, 
млн осіб 

% від 

загального 

1990 51,6 13,5 26,2 38,3 74,2 

2000 49,1 11,1 22,6 38,0 77,4 

2010 45,8 8,1 17,7 37,7 82,3 

2013 45,4 8,0 17,6 37,4 82,4 

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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ринку такого продукту. До цього ряду нішевої про-
дукції можна віднести також морозиво "Дитяче ба-
жання" компанії "Рудь", яка однією з перших в Ук-
раїні задіяла дитячу тематику в пошуку новинок. Так,
морозиво, що має імідж дитячого продукту, залюбки
вживають і дорослі. Тому ця новинка дитячого хар-
чування принесла чималі обсяги реалізації компанії-
виробнику.

Ніша дитячих товарів надзвичайно перспективна з
точки зору виробничого, фінансового, маркетингового
потенціалу. Цей сегмент, безумовно, буде зростати, й
не лише завдяки розвитку ключового дитячого асорти-
менту, а й розширенню "дорослих" категорій. Зокрема
ця ніша вигідна для сімей з середнім рівнем доходу.
Водночас, прогнозувати розмір цього сегмента досить
складно. Наша статистика не має чітких даних про
розмір середнього класу в країні. Згідно з опитування-
ми до цього сегмента себе відносять не більше 10%
населення. Відповідно до офіційної статистики в Україні
8 млн дітей   віком до 18 років (табл. 2). Якщо припусти-
ти, що 20% дитячої аудиторії стануть споживачами, то
потенціал ринку дитячої молочної продукції складе 1,6
млн осіб.

Більшість експертів і виробників схиляються до дум-
ки, що розширення виробництва дитячих харчових про-
дуктів не просто маркетинговий хід, а формування ок-
ремої ринкової ніші, що має чималі перспективи підви-
щення ефективності. Вже зараз ємність цієї ніші стано-
вить близько 500 млн грн і в найближчі роки, завдяки
появі нових дитячих харчових продуктів, може збільши-
тися вдвічі.

ВИСНОВКИ
У межах запропонованих сценаріїв інноваційного

розвитку підприємств харчової промисловості можливі
різноманітні підходи до виявлення і розвитку ринко-
вих можливостей підприємств, які доцільно застосо-
вувати в умовах трансформації економіки України.
Зокрема перспективним є підхід, коли виробничо-збу-
това діяльність підприємства орієнтується на безперер-
вний пошук і освоєння ніш ринку. За умови зниження
доходів, підприємство може залишити освоєну нішу і
переключитися на іншу, за виключенням випадків, коли
підприємство займає явно лідируючі позиції на ніше-
вих ринках або ж, коли простежується тенденція пе-
реростання ніши у новий ринок. Такий підхід придат-
ний не лише для великих, а й для малих та середніх
підприємств, більшість яких присутня на продовольчо-
му ринку.

Організація виробництва і впровадження на ринку
інноваційної харчової продукції, призначеної для задо-
волення існуючих потреб, але іншим способом, ніж тра-
диційні товари, як правило, потребує чималих витрат,
однак і економічний ефект може бути більшим, ніж у
попередніх варіантах. Застосовуючи пропоновані сце-
нарії важливо відшукати розумний компроміс між сту-
пенем новизни і прихильністю населення до традицій-
них товарів.

Перспективою подальших розвідок у даному на-
прямі є дослідження ефективності впровадження іншої
інноваційної продукції на продовольчих ринках Украї-
ни та світу.
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