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Методичнi аспекти формування економiчноi стратегП

пiдприt:мств АПК

у сmаmm; Guсвimлеlli nро6ле.МIi, nов'ЯЗQlIi з 61lКОРlJсmШIIIЯМ сmра

mеziчного niдходу до уnрав.lliння на пiдnрUС-\Iсmвах АПк, якi ФУlIкцiо~

lIують 110 риlIКУ соково{ продуюtii~ Дослiджеuо стаи caimoвozo риlIА.У

сnо:Ж'uвання безалкогольнuх HQnoilJ. I7роаналiзовоuо iсmОРUЧffi етаnи

розвuтку сmраmегiчноi' дiяльносmi но рiвlf; niдnрuс.мсmв в HaUliu кра;'

1/1. Показаlю ОСII0611; ПРШIЦUnU еконо.\t;Чllоi" cтpaтezii niдпрuсмств·

вuробнuкiв сокова;" nродукцii та розроблено алгорunuн n формування.

/п the article аге e/ucidated the probIems dealing willl u.se strategic

approach 10 munugemelll аl the ellterprises 0/ agroilldustrial complex,
specifically 0/ juice branch. IlI\lesrigated the cOГlditioll 0/ the world 50ft

drinks consumprio1i market. The hisrorical stages 0/ straregic acri"iry de

veloping ас rJJe ешегргisеs о/оиг соиnсгу аге analised. 8asic principles 0/
ecollomic strategy аС the ешегргisеs 0/ juice branch аге showed. Devel

oped tJte algorithm 0/ its /orming.

Неде.IЬКО IPIIIIII: георп...·ВНя - виклада'l кэ

фе.<Ц)И еКОIIОМIКИ i меIlС/lЖ.\lеlnY МДГУ. Ко

IJO на}'КО8ИХ iHTCpeci8 - стратсriЧl1C УПpaailIН

НJI, економiЧIIИn аliЭЛiз rocгюдарськоУ дiяль.

иocтi пi,Ц'nРl1с.\lСТВ.
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в сучасних ~ювах JU1Я вироБШ1чо"i сфеРИ хара

KrepHa така Сli1уацiя, коли РОЗВИТОt\ зовнiШllЬОro

середовища передбаЧИТI1 неМОЖl1ИВО, те~1П11 i PaдJl

KanbHicТb змiн переверwyють здатнiсть органiзацiй

адекватно оцiнювати ситуаuiю, Це обумовлю€ не

обхiднiСТ6 виt\ористання 1\Iстодiв СlратегiчtЮro

управлiння, що передбачае монiторшiГ та аналiз

факторiв MiKpO- та макросередовища, встановлсння

та кориryвання стратеriчних uiлей, шляхiв i мето

дiв IХ досягнення, Незважаючи на важливе значе~l

ия стратегiчного управ.пiння, вiтчизнянi пiдприемс

тва АПК практично не ВIIКОрИСТОВуюТЬ його iH·
С1'р)'меllтарiй у своi"й дiялыюстi.

За ocтaНJIi роки сформувався повноцiНIIIIЙ,

jlинамiчннй та насиченнi'i ринок COKOBo"i продукuii
ВiТЧИЗlIянi ВlfроБЮ1к~t, O,,-рiм РОЗробки нових про

дyктiB, розвивають 8..1acнy СИРОВI1ШIУ базу, спр"я

ючи ти'" самим ВIIКОрИстаннJO nOTeHuia.ny сiльсько

roсподарського виробниuтва, а особливо вирощу

ванню ruЮД080-0вочево"i продукцii', яка займас зна·

чну частку в обсязi аграрного виробництва,

Нова еКОНО:\1iчна реальнiсть, з якою стикають

ся пiДПР~lемства - виробники cOKi8, обумовлюе

npактикою прю{циnово HOBi пiдходи до органiзаui"i

yciE"i господарсько"i дiялыюстi. ВажrlИве Micue серед

них посiдають стратегiчнi концеПllii' розвитку Вира

БНllчо"j Сltстеми, Проте осоБШ1Вicno поточного МО

~lеlП)' В Y,,-раТнi € те, шо cтapi управлiнськi техно

.'юП"i вже не Ilрацюють, а сучаснi пiдходи i методи
ше неможливо повнiсlЮ В~1КОРИСТОВувати в переxi

lИИХ економiчних та полiтичних умовах. Це обу

мовлено декiлькома обставинами: специфiкою рин

"''У COKiB, iнформаuiйною iнфраструК1)'рОЮ, а також

наявнiсnо пiдготовлених KaдpiB.

Окреме Micue серед лрогресивних пiдходiв до

управлillНЯ посiдае стратегiчне ГU1анувания, Проте

його методи не використовуються на праю'ицi у

ПО8нiй Mipi, головннм чином, через неДОстатню

IЮзrюбленiеть метоДИЧНИХ acneKriR щодо управлiн

ия стратегiЕЮ на пiДпрИЕмствi.

Отже, метою даноro дослiдження Е розробка

ОСIIОВIIИХ ко~tпонентiв KO~IГU1eKCY метоДИЧНIIХ niJl
ходiв ДО фор,tyвaння C1jJaTeri·' пiдприсжтв. Це

ДОЗВОЛИТЬ, на дум.ку автора, пiдвИЩlmi ефеКflШ

Hicть tX РОЗВIIТКУ та функцiонування на риНJ..'У.

Дnя цього В рао\1Ках дослiдження вирiшуються

наС1)'пнi задачi:

визначити cYТHiCTb стратегiчного управлiн

ия та оцiнити вiтчизняний ДOC8iд його вн·

користання;

узагальнити iснуючi пiдходи до стратегiч~

нога управлiння;
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дати характеристику особливостям ринку

безалкогольних напо"iв;

розробити принципи та етапи формуван·

ня економiчно", cTpaTeri", пiДПрИЕ:МСТВ СОКО

80" пiдгалузi"

Автор зуmtНЯСТься лише на деяких аспектах

впроваджеlНlЯ cтpaтeri~IHoгo управлiння в пра,,'Тику

пiл.приеметn дано"! гanузi, шо мають важливе зна

чення з огляду на специфiку ринку, поточний етап

розвитку вiтчitЗняно'i економiки.

CYTHiCТb стратегiчного

упраВ:Jiння та вiТЧll3НЯНIIЙ

ДOCBiд йОГО використаНIlЯ

У виевiтленнi C)THocтi стратеriчнога управлiн

ия спочатку розглянемо узагальнене вазначения,

яке в UL10\fY вичерпно вiдображае контекст noнятгя

cтpaтeгii Далi зyn~lнемось на розroрнyriй моделi,

Iсиус декiлька вюначень C1jJaтeri·j [1; 4; 7]. На
нашу думку, категорiя етратегП llaйбiльш повно

ВI1.ЗначаЕ:ТЬСЯ "."як встановлена на доеТЗПIЬО трива

лий перiод еукупнiеть, напрямкш, прiоритетiв, opi€:
нтирiв, сфер, заеобiв i правил дiяльностi, що забез

печ:ують зростання i високу кон:курентоспрамож

HiCТb пiДПрИЕМСТВ, змiцнюють поз~щii' на риику,

пiдвищують здатнiсть до виживання в конкретнiй

ситуаш"" [6].
У розширеному виклaдi класнчною модеJl.ilЮ

стратегiчного управлiння Е йога 5 послiДОВН~IХ за

вдань (компонентis), запропонованi А" ТО:\fПсоном

(табл.1).

для РОЗyt.liН~IЯ сyrиocтi стратегiчноro управ

лiння доuiльно звернуги yвary на причини, що обу

мовили йоГО виникнення.

Зарубiжний досвiд Teopi'i i практики менеджме·

нту свiдчить, що перехiд Biд поточного внутрiфiр

мового манування до довгострокового (cтpaтe~

гiчного) в ,,-ра"iизх з ринковою екоиомiкою викликз

IIНЙ прискоренням TeMniB науково-технiчного i
еОЦlа..'lьно-економiчного РОЗ8~ПКУ, посиленням еле

ментiв неВitЗначенocтi i непередбаченостi у зовнiш

HLX ВIДНОСIIНЗХ,

ПрИЮlади ВIIКОРIIСТЗННЯ стратегiчного пiдxоду

до управлiння дiловими органiзаuiями почали про

слiдковуватись ще в 2O-30-Ti раки МllНУЛОro столiт~

,-Я, 8лаене саме понятгя cтpaтeгi"i увiйшло в тepMi

нологiю управлiння тiльки в 50-Ti роки, КОЛl1 змiст

тз швидкiсть peaIЩii' компанiй i фiрм на panТOBi

змiии зовнiшнього РИНКО80ГО середовища набули

важливого значення.

ДOCBiд стратегiчно'l дiяльноетi пiДПрИЕМСТВ в

Yкpa"iHj мае свою iсторiю, Узагальнюючи виснов-
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ки, зробленi в результатi icroричного дослiдження,

щодо особливостей С11'атегiчно"iдiяльностi [4], слiд
вiдмiппи наступне:

• робота з прийняття i реалiзаЦl1 етратегiч

них рiшень зэсновувалась на викориетан

Hi принципiВ програмного цiльа80ГО niAxo
ду: 8станавленнi цiлей розвитку системи,

розробцi еэрiэнтiв 'IX досягнення i подаль
шому формуваннi цiльавих програм;

сприйняпя програм етратеriчного плану

вання на ПiДПрИЕметвах було складним,

ЩО пояснюсться протирiччям мiж теорiсю

етратегiчного менеджменту, яка OpiCHТYC

на необхiднiеrь адаптацП органiзацi'i до

мiнливих 30внiшнiх умов, i жоретокаю ад

мiнiетративною регламентацiсю дiяльнос

ri пiДПрИЕметваэ боку держави;

як комплексна програма розвитку пiдпри

смства, так i цiЛЬОВi програми того часу

мали внутрiшню, функц;ональну спрямо

BaHicTb, були Opi&HTOBaH; на покращення

поточно'i дiяльностi пiдпри&мства,

Реальне формування cтpaтeгii' укра'IНСЬЮIХ пiд

приеметв, але еже на новiй OCHOBi, ЩО мае бiльш

зовнiшню, а не внутрiшню спрямованiеть, почало·

ся тiльки е серединi 1990-х РОКIВ l1iсля lIадаНIIЯ

пiдnри€:мстеам реально!' самостiйностi, реформу

вання влаеностi, yrpимання iнфляцii За радянських

часiв лише невелике коло пiдприемств займалося

розробкою стратегiчних рiшень, В цiлому ж голо

вну yBary керiвни.ки пiдnриеметв придiлялl1 зада

чам оперативного управлiння.

Сьогоднiшнiй етап роз витку харш(геризуеться

нестабiльним З0Вн..iшнiм еередовищем, посиленням

KOHKypeHцi"l на внyrpiш.ньому нацiональному рин

ку, заrocтpeння:.м боротьби за споживача, за канали

збyry. За цих умов еажливи.м iHcтpyMeHТOM конку

рентно"l боротьби стае правильно визначена страте

гiя пiдnрИЕМСТва, що маЕ зовнiшюo спрямованiсть,

Тому спостерiгаcrься пiдвищення зацiкавленостi

керiвникiв пiдпРИЕМСТВ рiзних. сфер дiяльностi пи

таннями стратеriчного розвитку.

Пу6лiкацi[ ocтaннix рокш з лроблем С11'атегiч

НОГО управлiння [9] торкаються, головним ЧIIНОМ,

HayKoBi працi

Ш1ше О ....'РСМих його аспектiв: диверсифiкацi"l, iнтer·

pauii', освопrnя нових ри.нкiв, На практицi керiвни

ки багатьох пiДПРИОfСТВ продовжують дiяти на

OCHOBi iHl)'i:цiY, не використовуючи фоР~lальнi ме

TOД~1 довгострокового fU1анувзння. Типовим ЯВ~1

щем ДJlЯ бi.lьшостi пiдприемств УкраУни €: практич
на вiдсугнiсть чiтко сформульованих ULlей чн вiд

cyrHiCТb коmpoлю за Ух внконаННЯ)1.

YKpa·111CbKi пiДnРИЕМС113а, що ПРОЙil.L1И почат

ковнй стап засвосння методiв стратеriчноro ГUIзну

вання, отримали позитивни.й досвiд, який полягаЕ у

насryпноro.f)':

по-перше, зада& напрямок для дiяльноетi

пiдпри&мства i дозволя& йому краще розу

мiти структуру маркетингово'l дiяльноетi;

по-друге, забезпечу& кожному пiдроздiлу

на пiДПРИЕ:мствi чiткi цiлi, пов'язанi iз зага

льними задачами пiдпри&метва;

• по-трет&, стимулюе координацiю зуеиль

рiзних функцiональних напрямкiв;

• по-четверте, етворюе основу для ефекти

вного розлодiлу pecypciB [3].

Аналiз вiтчизняного досвiду cтpaTeriLIHoro rшз

нування дозволя€ вiдокремити метаДИ, використан

ня яких на пiдпри€мствах спостерiгасться чаcтiше.

Кожен 3 цих Meтoдiв зкценryс yвary на розв'язаннi

певноro кола задач стратегiчного управлiння,

Найбiльш РОЗПО8сюлженим дпя обll'УН1)'ВЗННЯ

вибору етратегiчноi· альтернативи (. метод cueHapi
"(В, Якшо ui cцeHapii' враховують С1Упi~IЬ ризику,

вruшв i П1СК 3 боку завнiшнього i внутрiшньоro

сереДО8ИЩа, шннocтi вищоro керiвництва, ВОНИ

дiйсно можуть стати корисними при виборi тici"

альтернативи, яка найкр3ще сприятиме досягнен

ию цiлей органiзаШ"(.

Дnя оuiнки поточноi" сюуацiI пiдПрИОfства

~Iайчаcтiше використовусться портфельн.иЙ анa.rIiз,

започаткован~tй на передбаченн.j, що портфель пiд·

ПрИЕМства ма(. буги збалансоваиим, тобто потрiбно

забезпечиrn прави.льне сполучения пiдроздiлiв qи

продукш"l з rocподарськими ОДИИИUЯ:МI1, що володi

ють Н3lU1ишком капiталу. Таким ЧИНО~1, мeroю

Таблицяl

П'ЯТЬ задач етратегiчного управлiння за А. Томлеоном

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5

8изначення сфери Постановка стратегiч- Формулювання стратегП Реалiзацiя страте- Оцiнка результатiв дiяльностi

дiяльностi i формулю- них цiлей i задач для Ух для досягнення намiче- гiчного плану i змiни стратегiчного плану чи

вання стратегiчних досягнення них цinей i резулыатiв Me10Aie йога реалiзацГi

установок дiяльностi

8изначення nOB1OpHo Перегляд при необхiд- Переформулювання Переробка при Повернення до задач 1, 2, 3
при Jiеобхiдностi Hocтi при неоБХiдностi необхiдностi чи 4 при необхiдностi
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портфельного аНaJIiзу € оцiнка вiдноено"] привабли

Bocтi ринкiв i конкурентоспроможностi пiдпри€мс

тва на кожному 3 них, Метод засновано на викори

стаи.нi двомiрних матриць, за допомоroю яких

oкpeMi господарськi пiдроздiли чи продукцiя мо

жyrь порiвнюватися на OCHOBi темпiв продажу,

вiдносно конкурентно', позицii', стадi', житп:вого

ЦИКЛУ, долi ринку та привабливостi галузi. Обмс

жсннями портфельного аналiзу слiд визнати: труд

нощi визначення ринково-товарних cerMeHTiB, про

позlЩii' щодо використання стандартних Сll'атегiй,

що може нести В1рату деяких можливостей,

Для аналiзу серсДовиша вживасться метод

SWOT, що € широко визнаним у CBiTi i Дозволя€

провести спiльне 8ивчення зовнiшнього i внутрiш
нього середовища, Методологiя SWOT детально

описана ТомпсOlЮМ i С1Т'iкландом [7] та доповнена

запропоиованими матрицями можливостей, матри

ЦЯМИ загроз та методом складання профiлю середо

8ища, що дозволя€ оцiнити вiдносну значущiсть

для органiзаui'i окремих факторiв середовища.

Коли потрiбний аналiз стратегiчних про6лем

пiдпри€мств, використовусться 1нструментарiй

теорП iгop. TaKi тематичнi роздiли, як стратегiчна

поведiнка, конкуренцiя, ризик i неозначенiсть, С

ключовими в тeopii' irop i безпосередньо пов'язанi з

управлiнськими задачами,

Слiд вiдмiтити, що icнують певнi межi застосу

вання Teopii' iгop: коли пiдпри€мствз мають рiзнi

уяви про гру, в якiй воии беруть участь, ЧИ коли

вони недостатньо проiнформованi один про iншо

го, Теорiю irop важко заcrосовувати при безлiчi

СИ1уаuiй рiвноваги; коли ситуацiя прийняпя стра

тегiчних рiшенъ дуже складна, то irpoки не завжди

можyrь обрати кращi для себе варiанти,

3 метою виявлення ступеня використання еле

MeHTin 'екоиомiчио"i стратегН автором було про веде

НО соцiологiчне дослiдження за такими напрямка

ми: здiйснеllllЯ nepeopi€lIтaui'i на маркетинг; ви

вчення KOHKypeHTiB; прiоритетнс вивч:сння зовнiш

нього оточення; розробка cтpaTerii' розвитку пiд

присмства як необхiдна У1\.юва зниження неозначе

HOCTi та ризику; трансформаuiя органiзацiйно'i

СТРУК1УРИ пiдприсмства; використання окремих

елементiв стратеliчноro управ.лiння. Необхiдна

itlформацiя отримана шляхом опитування кершни

KiB рiзних piBHiB та спецiалiстiв.

Результати дослiдження Дозволили сформулю

вати наС1)'пнi висновки: на пiдпри€метвах лiдерсь

ко', групи чiтко сФормульоваиа мiсiя та окрем; фун

кцiональнi цiлi дiяльностi; аналiз внутрiшнъого

середовюца проводитьея в основному У 8иробни-
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чому та Фiнансовому напрямках (зонах); аналiз

З08нiшнього середовища дуже поверхневий через

вiдсутнiсть clleuiaJlbHO налаштованоi' iнформацiй

но'" системи; до того ж HeMa€ чiтко'i уяви про пози

uiю пiДПрИЕ:мства на ринку та повио'i коммексно!

характеристики конкуреитiв; 1Т'Юlсформацiя орга

нiзаuiЙНО"i струюури проводиться постiйно, i ви

КJ1HKaHO це, перш за все, розвитком пiдпри€мства,

ал:е ще досить далеко до ОПТИМaJIьноi', конкретно'],

адекватно'l внугрiшнiм та зовнiшнiм фаJo."Торам; з

iHcтpyMeHTiB маркетинry найбiльшого застосував

ня отримало розповсюдження продукцii' (створення

сучасноi' дистрибуцiйноi' мережi), але зовсiм одно

бiчним € вивчення споживача, полiтика цiHOyтBO

рения (OpicHToBaHa пише на piBeHb ВИ11>ат); чiтко'i

обгрунтовано', економiчно'l стратепУ розвитку пiд

при€мства на тривалу перспективу HeMa€.
Як видно, стан стратегiчноro Ilланування на

ll1Дпри€метвах характеризуcrься BiAcyтH1C11O систе

MHOCTi та фрагментарнiстю, що значно знижу€ ефе и

ктивнiсть реалiзацii' фун:кцiй стратегiчного управ

лiння, Тому необхiдно визначити ключовi пози.цi'l

формувзння стратеп'i пiдnpи€мства, якi 6 врахову·

вали Cyrr€Bi для виконання ui€l функцi'i аспекти,

серед яких - особливостi стану розвитку економiки

та спеuифiка ринку сокш.

Таким чином, для створення скономiчно', стра

тeri'i сучасноro пiДПрИЕ:метва, оБГ1Jунryвання меха

нiзму й реалiзацi'i можна застосовувати весь метои

дологiчиий апарат, ЩО iCHY€ на сьогоднi, вiдводячи

головну роль при иьому економiчному ана.пiзу як

унiверсальному методу.

Оеобливоетi ринку еоково!

продукцii Украiни

Специфiчнi риси сокового ри~, як! мають

значення для методики стратеriчного управлiння,

насryпнi: KOнкypeHTHi ПОЗIЩii' пiДПрИПо.tств галузi;

специфiка технологiй; жорсткi вимоги до сертифi

Kaui'i якостi; насиченiсть ринку товарами, Пiд вми

вом ЦИХ особливостей ринку методологiчtU пiдходи

будуть змiнюватись,

Ще декiлька pOKiB тому на YKpa'lHcbKOMY ринку

зовсiм не були представленi соки в Ilакстах вiтчиз

няного вироБНIЩтва. У торriвельнiй мерсжi були

присутнiми Jlише iмпортнi нагю'l, якicть яки:х. iнодi

ВИЮIl1кала сумнiви, Тепер ситуацiя вкрай змiнила

ся: ринок cOKiB впевнено контрошосться украУнсь

кими виробниками, i якiсть i:x Г1POДYKцi'! вiдповiда€

загальноприйнятим свiтовим стандартам, Головнi

зусилля Bcix виробникiв спрямованi на зайнятгя
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власио", гюзицП на рин,,"')' м. КИfва. Присyrlliеть на

ЦЬОМУ ринку провiдних вiтчизняних фiрм показаliО

в табл. 2.
До групи лiдерiв на y"'--раУнському рин,,-')' cOKie

належать наСТУПИI КDМП31Iii: ТОВ "Сан

дора" (М. Микола;·в). дп "НапоГ (М. Киiв), ком па

нiя ··BiT"apK" (М. Одеса), ТОВ ··МСТ Peri

он" (м. PiBHe), фiр"а 'Таличина" (З",,,рпаття), фiр

ма "Майбел" (АР Крнм), ВАТ ··B;HHi

фруг" (". Вiнннuя). Bei ui вироБЮ1КИ являют. со

бою молодi компзнi', (вitЮ~f до 10 poKiB), якi еже

досягли певних ycnixiB на ринку за рахунок форму

вдння образу сучаеноi" КDмпанii', започаткованому

на ПРИНЦlшах rapaHn"j високо"i якocтi продукцii', що

внпускасться, liэдiйностi у спiвробiтюштвi з парт

нерами на pIlHКY, прагнення до ВДОСf<Qllалення в

робот;.

CтpiMKC становления сучаеноi' секава"! галузi i
ринк)' iCTOTHO вnливас на необхiднiсть проведення

робiт 3 удосконалення системи стандартизацi"i та

оuiнки якоетi даноУ групи продуктiв харчування. В

УкраУиi поки що вiдсугия своя нормативной

технiчна документацiя в цiй галузi. Тому uiкавим

LUlЯ практичноi' дiяльностi вi~изняного сокового

ринку ( новнА РОС;ЙСblrnй стандарт ГОСТ Р "Соки,

неl\.l'ЭРИ та соковмiщуючi напоУ", який встаНОВJIюе

термiни та 'IX визначення ш!я Bci{1 I1'упи соково"!

продукuii".

HayKoei працi

Обсяг i BapтiC1Ъ fUюдово-ягiдноi' продукцii' на

внутрiШIlЪО\fУ ринку Укра'IНИ формусгься в ОСНОВй

HO~fY за рахунок вiтчюияного виробннцтва, СКQНй

центрованого переважно уприватних господарстй

вах. Негативнi фактори В реалiзацii' продукцii' CaдiB

НИЦТва i ВИИОfl)адарства обумови.ли руйнування

отового рин.ку торгiвлi дани~и ПРОд)'hl'Эми. Його

замiн.или стихiйнi ПРОДО80льчi ринки, якi сприяють

неорганiзованiй посередн:иuькiй дiяльноcтi в сферi

збyry npoДYKui', i привласненню значно'l чаСТКJi

прибуг'У

Одночасио змiнюються i функuii' сiльськоroc

подарсы;:их пiдприемств: Ум все бiльше доводиться

займатися збyroм npoдyкui"l, що ПРИЗ80ДИТЬ дО

витрачаllНЯ капiталу, а звiдси - до зниження ефек

тивност1 використання pecypcio. Kpiм того, диспа

ритет цiн. ладiння лолиту, РОЗШllрення натуралiза

uii' обмiнних npoueciB, зростаННЯ неnлатежiв та

iншi фактори обме~)'ють рсалiзацiю продукцi'l.

8иходом з uьoгo скругного стану МQже буги

стратегiя формуваНlIЯ власно'l СИРОВИIlIlО'I бази пiд

при€мствами-виробниками COKiB та напо'lв на заса

дах ринкооих взаемозв'язкiв з еUIьеькогосподареь

КИМI1 пiдnриемствами.

Таблиuя 2
ПРlfсутнiсть провiдЮIХ фiрмйконкурентiв на роздрiбному ринку м. КИЕва

Назва TOPГOBOi
Приеутнiеть у роздрiбнiй Mepe*i М. КИЕва, %

N! Ф;рма
марки

Супермаркети Гастрономи
Продуктов; КiОСkИ,

магазини лотки

1 тав "Сандора" СандораГолд 100 82 87 65

2 ДП 'Напо"" Смак 100 82 60 16

3 фlрма 'BiTMa",," Джаффа Голд 100 76 65 40

4 тов "Сандара" Сандора класик 100 47 60 40

5 МСТ Репон Мрiя 94 70 51 15

6 Галичина Галичина 94 59 65 16

7 тов "Сандара" Новий Дар 83 59 45 40

8 тов "Сандара" Natural Drink 83 29 14 5

9 фiрма "BiTMap," Jaffa Vitmark 78 88 35 13

10 фiрма "Майбел" Джус 72 53 35 5

11 ВАТ "Вiннiфрут" BiHHi 44 35 33 4

12 фiрма "Майбел" Джус!, 22 35 16 2

*Таблицю складено за даними стаПI Т, Лаroди, Е. Родионовоi' "Кто тянет соки 20021" (Бизнес, -1 апреля 2002. - N2 13. - С, 22-29),
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Методичнi пiдходи до формування

еКОlIомiЧIIОl cTpaTeril пiдприсмств

Виходячи з аналiзу ринку i характеристики

соково'l пiдгалузi, МОЖllа вiдоr.1Jемити декiлька най

важmшiших з ТОЧЮi зару стратсгiчного ynравлiння

паЗl1нiй: вдосконалення системи аuiнки якостi про

дукцiУ, формування власноi' сираВIIННО', бази пiд·

npНОlствами-внробниками, забезпечсlrnЯ кОН ....'УРе
НТНIIХ позиuiй на рин ....)', управлiння iнформаuiйни
M~! потоками,

Дпя успiШIIОУ розробки та реалiзацiУ стрзтегiУ

якостi (як СЮlздовоУ еКОIIО~fiчно'I' crpaTeriY пiдпр~l

ЕМСТВЗ) рекомеilДУеться викорнстовувати концеп

uiю аналiзу ВИ11Jат i користi вiд управ..1iння якiстю,

що започатковусгься на спiвставлсннi витрат як

негативного. а кориcтi ЯК ПОЗIПIIВНОГО аспеJПУ фi

нансових результaTiB,

Дiагноспtка проб.lем развитку ринJo.)' cOKi8 та

напо',в в Уk1Jа'I'иi ДОЗВОЛИ.1а ВИЯВIIТИ lIасryпнi зако

IIOMipllocтi: виробництво та продаж cOKiв i НЗllоi"в 
молода швидкозростаюча галузь АП К, що характе

ризусться мобiлыlетю,' адекватною реакцicю на

змiни в поrmтi споживачiв; на ринку присутнi бии

зько 20 конкурентоспроможних фiрм, якi займaIOТЬ

рiзнi положения на нацiональному та peгiOHa..1ЬHO

му рин~'У, a..le BiдcyrHiCТb чiтко'l обгрунтовано'i еко

НОМIЧНО', cтpaтeriY РОЗВИTh)' uиx пiдпри€мств не

лозволяс в повнiй Mipi використовувати "'Х ресурс

ний потенцiал та можливостi в стратегiчних зонах

rocподарювання, Необхiдний систеМНliЙ i KOMГLl1eK

сний lliдxiA до формування прiоритетних цiлей та

розробка стрзтегii' за принципами та методами цн

вiлiзованоro менеджменту, щQ дозволить пiдвищи

ТИ ефекпmнiсть та результативнiстъ дiяльностi

харчових пiдприемет8 АЛК та аll.'Тивiзувати ринко·

ву iнфраструктуру нааколо них.

Молодi компанi'i на L1Шидко зростаючих рин

ках (до яких належить i украi"нський ринок COKiB)
ЗУС11Jiчаються з стратеriчними уск.ГlЗдненнями в

трьох галузях: 1) в управлiннi власним uшидким

розвитком; 2) в зах.истi вiд KOHкypeHTiB, якi праг

нyrb скористатись Ух ycniXO\1; 3) 8 забезпеченнi

СЮJьноi' korn..-урентно'i позиuii' не тiльки на одному

ринку чн одному тoвapi, Щоб зменшнти ВПЛIШ UliX
ускладнень на дiя.llьнiсть ко),tпанii'. потрiбно рете

льно вiдбираПt 8нсококва.liФiковаНltх керiвникiв,

залучати у роботу еllергiйних меllеджерiв, концент

рувати зусилля на забезпеченнi свос.'! переваги в

галузi iнновацiй, змiцнювзти свою ресурс ну базу.

Виходячи з хараJo.'"Теристики групи лiдерiв, мо

жна сформувати ранжований перелiк принципш, на

яких Ma€ засновуватись формування cтpaтeri'i:
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1. Економiчний пiдхiд до вибору перспектив

НИХ довгострокових цiлей та засобiв Ух

досягнення.

2. Конкретизацiя конкурентного статусу фiр~

ми як головне завдання стратегiчних про~

грам технiчного i соцiального розвитку.

З. Створення конкурентних переваг на OCHOBi
системного niAxoAY.

4, Застосування упраВЛiнських iмiтацiйних

моделей як ефективного iHcTpyMeHтy стра

тегiчного аналiзу.

5. Оцiнка можливих стратеГiй конкуренцi"l.

6. Постiйна увага на всебiчне пiдвищення

якастi обслуговування.

7. Прагнення до глабально'l cTpaTeri'l.

Вiтчизнянi виробнию! cOKiB на сьоюднi серйо

зно заЙня.J11IСЬ формуванням B.'laCJ-Ю'l сировинноУ

бази та оевоюютъ В~tробництво концентрованих

cOKiв в YKpaXн.i, конкуруючи мiж собою, ТаКilЙ

спосiб дiяльностi пiдпрl1€МСТВ позитивно вnливати

:\1е на развиток виробн.ицтва гшодово-яriдноi' та

овочево'l продукцiY сiльськоroсподарських пiдпрн~

(метв, вимагаючи розробки нового механiзму дiло

вих cтocYHKie та економiчних взаЕмозв'язкiв,

На cbOroAНi ринок, на якому дiють пiдПРИ(МСТ

ва, поralЮ вивчено; не),tQж]нtВО чiтко визначити, як

BiH буде функuiонувати, як 11ШИДКО буде розширя

пtся i яких масштабiв досягне, фiрми вiдчyвають

недостатнiсть iнформацi'l про cBoi"x конкуреtПiв,

про те, за ДОПОМОroю яких факторiв i як швидко

продукцiя знахОДИТЬ свога 1l0КУПЦЯ, який BiAryK

товар мае у Сllоживача,

ВирiшеЮiЯ даноУ задачi вимагаЕ: IНтенсивноro

обмiну iнформацicю, оекiльки через П вiдсугнiсть

промнсловi пiдприеметва потраruLЯЮТЬ у разряд

аyrсайдерiаринку.

для управлiн.ня iнформаuiЙНl-L\1И потоками

He06xiAIIO застосовувапt принципи, iнформацiйноi'

логiстнки як органiзацiю i ВИКОрltстання систем и

iнформацiйного забезпечення виробничо

господарських процесiв на пiдприсмствi, На BiAMi
ну вiд загальноприйнятого розумiння автоматизо

ваllО'! систем и управлiння в iнформацiйнiй логiетн

ui на перший [шан ВИХОДЯть iнформацiйнi потоки

мiж дiJlМlI (операuiями) за анутрiшньою i мiжфiр
мовою координацiоо, ця функцiя, як i у випадку з

логiстшюю матерianьних nOTOKiв, мае С1ратеriчно

ВaжJ1иве значення i служить для забезпе(lення вира

бниuтва продукцii' та послуг необхiдними ресурса

ми в ПО11JiБЮ1Й час i в потрiбному Micui по всьому

логiСТИ1IНОМУ ЛЗНЦlOжку,

Формування економiчно'i cTpaTeri'1 ДОЦШЬНО

здiйснювати насryпними етапами:
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1. Аналiз завнiшнього середовища фiрми j

вибiр ВИДУ етратеГiчного управлiння, най

бiльш придатного для прогнозування рiвня

рентабельностi.

2. Аналiз досягнутого рiВня конкурентного

статусу фiрми та виявлення локальних

етратегiчних цiлей, що забезпечить конку

рентну переваry фiрми.

З. Вибiр еканамiчно ефективних засобiв ДО

сягнення етратегiчних цiлей за рахунок

посилення стратегiчного потенцiалу фiр

ми.

4. Роз робка i механiзм реалiзэцi", етратегiчна'(

програми технiчного i етратеriчного розви

тку фiрми, коригувэння п· з врахуванням

зворотного зв'язку.

ВИСНОВКII

ТеоретиЧlli дослiдження показали, ша iСИУЕ:

достзтня методична база для розроБКJ.I, функuiону

вання i РОЗВИТЬ')' СЧ'атегii" пiДПрИЕ:метва. л."е Bci ui
методичнi питання повиннi буrи обгрунтован ими

та викладенн1.1И у вiдповiдних нормативно·

метоДИчних документах кожного пiдпрш:метва i
буги метоДОЛОПЧНИМИ засадами стратегiчноro

ynравлiння дiяльнiстю.

Узагanьнюючи теоретичнi та праl\тичнi дослi

дженн.я розвJ.ПКУ сокового рию..'У в YKpa"iHi, ДОХОДи
МО внсновку, що дана сфера дiяльностi АЛК знахо

диться у cтaHi формування i мае сва"" особливостi,

проблеми та закономiрностi, якi на сьоroднi потре

бytqть бiльшо"i уваги та застосування науковоro

пiдходу до розробки економiчноi' стратепУ розв!!т

I....y. для створення сучасного виробництва cBiтoвo·

го к.nacy необхiдне заетосування ПРИНЦИПiв та ме-

HayKoei працi

тодiв cтpaтeritlHorO управлiння, ЩО ДОЗВОЛИТЬ вра

ховувати KOHKypeHTHi переваги i чiтко реагувати на

З~1iии оточуючого сереДО81tЩа, забезпечуючи cтiй

ке i ДOBrocтpOKOBe по..,оження на РИН},,'У.

ФОР\IУвання С1ратепУ YKpa·IHCbI.a1x пiдприемств

соково'l пiдга:lузi АЛК на OCH08i IЮзглянугих мето

дологiчних пiдходiв дозволяе: доеягги високоi' яко

cтi продукцii', етворити влас ну сировинну базу,

пiлвищити КоНКуреНТНУ спрамажнiеть пiдприемст

ва на ринку, свосчасно забезпеч~tТIi вироБНIII..{IlЮ

необx.iдн.ими iнформацiйнимн ресурсами.
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