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У статті розглядаються питання формування стратегії розвитку підприємств харчової промисловості,
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ВСТУП
На даному етапі розвитку склалося важке економі
чне становище для всього народного господарства Ук
раїни. Стрімка зміна економічної ситуації суттєво впли
нула на діяльність підприємств харчової промисловості,
які значно залежать від інших галузей.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в еко
номіці країни, супроводжуються серйозними проблема
ми і труднощами, які вимагають суттєвих змін і зрушень
в мікро та макросередовищі підприємств харчової про
мисловості. Однією з таких проблем є зниження купі
вельної спроможності населення, а тому й скорочення
споживання харчових продуктів.
Таким чином, особливої уваги заслуговує пробле
ма досягнення та забезпечення певного рівня конкурен
тоспроможності підприємств харчової промисловості в
умовах жорсткої конкурентної боротьби на нестабіль
ному ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми конкурентоспроможності
присвячено велику кількість монографій і статтей. Се
ред робіт іноземних науковців безперечний інтерес ста
новлять праці таких авторів, як: І. Ансофф, Ф. Вірсем,
Дж.Х. Джакот, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, Р. Мейсон,
М. Мескон, К.Р. Макконелл та інші. Серед вітчизняних
дослідників проблему конкуренції вивчали В.І. Герасим
чук, Ю.Ф. Ярошенко, Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська,
Л.І. Піддубна, А.П. Міщенко та ін.
У цих роботах розглянуті основні питання фор
мування конкурентоспроможності організацій і ре
зультатів їх діяльності, запропоновані різні підхо
ди та методи оцінювання конкурентоспроможності
підприємства й ефективності його функціонування.
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ПОСТНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження діяльності підприємств
харчової промисловості, аналіз їх конкурентоспромож
ності, а також виявлення шляхів її підвищення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Харчова промисловість є однією з провідних
структуроформуючих галузей не лише агропромис
лового комплексу, а й усього народного господарства
України. Питома вага цієї галузі в структурі вироб
ництва предметів споживання сягає 52,8%, у загаль
ному обсязі промислової продукції — 16,3%, а про
дукції агропромислового комплексу — 33,5% [1].
Отже, одним із головних завдань на шляху побудови
в Україні ефективної економічної системи є вирішен
ня питань забезпечення вітчизняного ринку високоя
кісними і конкурентоспроможними продуктами хар
чування.
Дослідження конкурентоспроможності підпри
ємств є дуже складним процесом. У першу чергу, це
пов'язано з різноманіттям визначень поняття "конку
рентоспроможність", а також з великою кількістю
факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середо
вища.
На конкурентоспроможність підприємств харчової
промисловості в цілому впливають такі фактори, як на
ука, технологія, капітал, інфраструктура, сировинна
база, інформація, кадровий потенціал та менеджмент.
У сучасних умовах високий рівень конкурентоспромож
ності харчових підприємств, їх продукції залежить від
наявності сировинної бази, вміння правильно організу
вати канали збуту своєї продукції, а також високого
рівня конкурентоспроможності персоналу, особливо
керівників, професіоналів і фахівців.
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Визначальним чинником забезпе
чення конкурентоспроможності будь
якої галузі є наявність конкурентних
переваг. Основними конкурентними пе
ревагами, якими прагнуть володіти
підприємства харчової промисловості,
є: ресурсні, технологічні, інноваційні,
глобальні та культурні конкурентні пе
реваги (рис. 1) [2].
Отже, підтримка високої конку
рентоспроможності означає, що всі ре
сурси підприємства використовуються
настільки продуктивно, що воно стає
більш прибутковим, ніж його головні
конкуренти. Це означає, що фірма зай
має стабільне місце на ринку та її про
дукція користується постійним попи
том.
Багато підприємств невірно трак
тують поняття "конкурентоспромож
ність", розглядаючи при аналізі конку
Рис. 1. Типи конкурентних переваг, якими прагнунь
рентоспроможності лише сукупність
володіти підприємства
показників якості товару. Однак, роз
Джерело: власна розробка на основі праці Дейнеко Л.В.[1].
г лянувши сві то вий досві д, мо жна
стверджувати, що конкурентоспроможність підприє грн., що складає 30,7 % від всієї реалізованої про
мства тільки на третину пов'язана з якістю товару. мислової продукції області. В структурі реалізова
Тому під конкурентоспроможністю доцільно було б ної продукції найбільшу частку займає виробництво
розглядати не певний показник, який має кількісний молочних продуктів, а найменшу — виробництво ба
вимір, а стратегію розвитку підприємства, яка містить рошна та круп (рис. 2). Індекс темпів росту обсягів
комплекс маркетингових заходів та прийомів менед виробництва у харчовій промисловості області ста
жменту.
новив 88,2 % порівняно з 2008 роком. Від початку
Одним із інструментів стратегічного управління, 2009 року темп падіння обсягів виробництва змен
який дозволяє побудувати стратегію підвищення кон шився на 15,9 % [4].
курентоспроможності підприємства, є SWOTаналіз.
Аналіз динаміки виробництва основних видів про
SWOTаналіз — це одна із найбільш важливих діагнос дукції харчової промисловості у 2009 році порівняно з
тичних процедур, що використовуються консультацій 2008 роком свідчить про збільшення обсягів виробниц
ними фірмами світу.
тва свинини свіжої чи охолодженої на 6,5 %; виробів
Процедура проведення SWOTаналізу в загально ковбасних — на 10,9 %; борошна — на 36 %; незначне
му вигляді зводиться до заповнення матриці, в якій збільшення обсягів виробництва крупи — на 1,4 %; ви
відображаються, а потім зіставляються сильні та слабкі робів кондитерських з цукру, включаючи білий шоко
сторони аналізованого підприємтва (галузі), а також лад без вмісту какао, — на 15,8 %; шоколаду — на 3,2 %;
можливості й загрози ринку. Завдяки отриманим ре напоїв безалкогольних — на 2,4 %. Разом з тим, відбу
зультатам можна визначити, які кроки можуть бути лося значне скорочення виробництва таких груп про
прийняті для розвитку підприємства, а також, які про дукції: яловичини і телятини свіжої — на 40,2 %; ялови
блеми необхідно терміново вирішити.
чини і телятини мороженої — на 53,8 %; молока оброб
Харчова промисловість Житомирської області по леного рідкого — на 7,9 %; масла вершкового — на 9,4
сідає провідне місце в структурі промисловості регіону. %; сирів жирних — на 43,5 %; виробів хлібобулочних —
Незважаючи на падіння обсягів виробництва продукції, на 2,7 %; цукру білого кристалічного — на 23,2 %; ви
галузь впевнено утримує лідерські позиції (32%) у струк робів макаронних — на 11,8 % [4]. Структуру реалізо
турі промислового виробництва області.
ваної продукції харчової промисловості приведено на
В області 90 великих та 140 малих приватних рис. 2.
підприємств харчової і переробної промисловості,
Статистичні показники діяльності підприємств хар
на яких працюють 16 тис. осіб. Щоденно до столу чової промисловості вказують на падіння обсягів вироб
мешканців Житомирщини надходить майже 200 ництва багатьох важливих продуктів, що призводить до
тонн хліба, понад 900 тонн молока та молочних про
дуктів, близько 100 тонн м'яса та м'ясних продуктів,
140—150 тонн цукерок та кондитерських виробів
[3].
На даний момент у Житомирській області стабіль
но розвиваються ВАТ "Житомирський маслозавод", ДП
"Молочний завод "Рейнфорд", ВАТ "НовоградВо
линський хлібзавод", Житомирський лікерогорілчаний
завод, ТОВ "Бердичівський пивзавод", ЗАТ "Жито
мирські ласощі" та інші. Продукція підприємств області
користується великим попитом у споживачів. За межа
ми Житомирської області доброю славою користують
ся торгові марки "Імперія", "Хуторок", "Пустунчик"
Житомирського маслозаводу; "Щодня" молочного за
воду "Рейнфорд"; "Золотава" Андрушівського масло
сирзаводу; "Руден" Черняхівського кондитерського
підприємства; "Омка" Овруцького молочного комбінатів
Рис. 2. Структура реалізованої продукції харчової
[3].
промисловості Житомирської області, 2009 р.
Підприємствами харчової промисловості у 2009
Джерело: статистична інформація відділу харчової та пере"
році випущено товарної продукції на суму 3,0 млрд робної промисловості Житомирської обласної адміністрації.
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— постійне використання
нововведень;
— пошук нових, більш
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
досконалих форм товару, що
ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦɢ
випускається;
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɫɟɡɨɧɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.
— випуск продукції такої
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɭ.
якості, яка відповідала б дер
жавним і світовим стандар
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.
там;
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
ɇɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ
— збут товарів у ті сег
ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɢɣ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. менти ринку, де найбільш ви
сокий попит та вимоги до
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɡɧɚɱɧɨʀ
якості;
ɦɚɽ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ,
— використання високо
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɰɭɤɪɨɜɿɣ, ɦ'ɹɫɧɿɣ, ɨɥɿɣɧɿɣ ɬɚ
якісної сировини та матері
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ.
ɡɟɪɧɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɹɯ.
алів;
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ
ɇɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ
— постійне навчання та
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
перепідготовка кадрів;
Ɂɚɜɨɣɨɜɚɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ɋɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
— проведення маркетин
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (32 %).
ɛɚɡɢ.
гових досліджень ринку з ме
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚ
тою встановлення потреб
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
споживачів;
— аналіз конкурентів для
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
Ɂɚɝɪɨɡɢ
виявлення своїх сильних та
ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
слабких сторін;
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
— підтримання контактів
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɩɨɤɭɩɰɿɜ.
з науководослідними орга
Ɍɿɫɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɚ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.
нізаціями та інвестування на
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ.
ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ укових розробок, спрямова
Ɂɪɭɱɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧɢ.
них на підвищення якості
ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɪɨɫɬɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. продукції.
ɦɟɪɟɠ.
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
Сформована стратегія
розвитку до зво лить під
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɂɦɿɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ
приємствам харчової про
ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɝɪɢɜɧɿ.
мисловості ефективно вико
Ȼɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ристовувати та формувати
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ.
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'ɽɦɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ. конкурентні переваги, які
дадуть можливість залучати
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ
інвестиційні кошти у дос
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ
татніх для підприємства об
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɡɨɧ.
сягах, що дасть змогу змен
шити вплив негативних фак
зменшення кінцевого прибутку, а також до зменшення торів на подальшу діяльність підприємств та підви
питомої ваги харчопереробних підприємств серед про щить рівень їх конкурентоспроможності.
мислових підприємств Житомирської області. Таким
чином, можна сказати, що ситуація у харчовій промис
ВИСНОВОК
ловості є досить нестабільною.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств
На основі проведеного SWOTаналізу були визначені харчової промисловості Житомирської області потребує
сильні та слабкі сторони діяльності підприємств харчо розробки стратегії розвитку та визначення основних
вої промисловості, а також можливості і загрози, пов'я цілей діяльності з урахуванням конкурентних переваг, су
зані з подальшою діяльністю цих підприємств (табл. 1). часних форм та методів конкурентної боротьби. Жито
Прискорення темпів розвитку харчових підприємств мирська область, володіючи важливими конкурентними
стримується через відсутність на переважній більшості перевагами (сприятливі природнокліматичні умови,
підприємств не тільки стратегічних, а й поточних планів зручне географічне розташування, кваліфікований пер
розвитку, що виключає існування стратегії розвитку та сонал тощо), має усі перспективи для досягнення висо
чітко визначених показників діяльності. На підприєм кого рівня конкурентоспроможності харчових під
ствах не здійснюється моніторинг та контроль за вико приємств.
нанням поставлених завдань, не виконується їх коригу
вання при зміні умов зовнішнього і внутрішнього сере
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Таблиця 1. SWOT:аналіз діяльності підприємств харчової промисловості
Житомирської області
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