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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Для будь-якого підприємства надзвичайно 

важливою задачею виступає можливість постійно розвиватися, зберігаючи при 

цьому свою ринкову стійкість, незважаючи на всі несприятливі впливи  

зовнішніх чинників, з якими доводиться стикатися у процесі господарювання, 

та станом внутрішнього середовища підприємства.  

Особливо гостро постає це завдання в умовах  посилення  

глобалізаційних процесів, наслідком яких є відкриття вітчизняних ринків і 

доступ вітчизняних товаровиробників до міжнародних ринків, що 

супроводжуються загостренням конкуренції, необхідністю адаптації до 

світових стандартів якості продукції. Визначення напряму розвитку є 

передумовою тривалого та конкурентоспроможного функціонування 

підприємств харчової промисловості. 

Питання стратегічного розвитку вивчаються зарубіжними та 

українськими науковцями. Серед найбільш відомих – це праці: Р. Акоффа, 

І. Ансоффа,  В. Боковець, Л. Запасної, І. Васильєвої, Б. де Віта, Р. Гошовського, 

І. Ігнатьєвої, М. Мартиненка, Г. Мінцберга, Р. Мейера, М. Портера, 

А. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фатхудінова, А. Чандлера, О. Шубравської та ін. 

Питання ринкової стійкості та підходи до оцінювання ринкової стійкості 

підприємства та окремих видів та рівнів стійкості розглядались в працях таких 

науковців як: Аранчій В., Ареф’єва О., Афонічкін А., Баррі М., 

Батьковський М., Батьковський О., Бондарчук М., Бреус В., Бурий С., 

Василенко А., Галько Л., Герасимов Б., Геращенко І., Городянська Д., 

Дуброва О., Журова Л., Закорко П., Ізмайлова К., Йоффе В., Кобець С., 

Коняшова А., Краснянська Н., Крилов Д., Крисько Ж., Кучерявий А., 

Маказан Є., Максимчук Я., Мерзлякова А., Мостенська Т., Лахтіонова Л., 

Либа В., Путягін А., Ревенко Д., Рубцова М., Савицька Г., Скриньковський Р., 

Собченко Н., Удовіченко М., Федько В., Харук К., Череп А., Швець Ю., 

Шмиголь Н. та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету 

харчових технологій “Управління підприємствами в умовах забезпечення 

продовольчої безпеки” (номер державної реєстрації 0112U004638, акт 

впровадження від 31.05.2017 р.). Особисто автором досліджено роль 

підприємств харчової промисловості у формуванні попиту на харчові продукти, 

зазначено чинники  впливу безпеки на ринкову стійкість підприємств і за 

рахунок цього можливість збільшення пропозиції на ринку харчових продуктів, 

що сприятиме вирішенню проблеми забезпечення продовольчої безпеки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

вдосконалення науково-методичних та практичних підходів до управління 

стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової 

стійкості в умовах швидких змін зовнішнього середовища. 
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Відповідно до мети, у дисертації поставлено та вирішено такі завдання: 

– розвинути наукові підходи щодо визначення теоретичної сутності 

понять: “розвиток підприємства”, “стратегічний розвиток підприємства”, 

“стратегія розвитку підприємства”, “ринкова стійкість підприємства”; 

– узагальнити теоретичні підходи до класифікації розвитку соціально-

економічних систем;  

– визначити структурні складові ринкової стійкості підприємства та їх 

сутнісну характеристику;  

– удосконалити теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня та 

стану ринкової стійкості підприємства; 

– запропонувати науковий підхід до визначення  рівня ринкової стійкості 

структурних складових (економічної, фінансової, маркетингової,  виробничо-

технологічної, організаційної) ринкової стійкості підприємства; 

– охарактеризувати середовище функціонування підприємств з випуску 

харчових продуктів та основні показники діяльності досліджуваних 

підприємств; 

– обґрунтувати процедуру вибору стратегії розвитку підприємства з 

метою забезпечення його ринкової стійкості через запровадження процедури 

оцінювання стану ринкової стійкості підприємства;  

– удосконалити процес планування стратегії розвитку підприємства із 

врахуванням результатів аналізу ринкової стійкості; 

– розробити організаційні заходи підвищення ефективності забезпечення 

сировинними ресурсами переробних підприємств шляхом створення державно-

приватних партнерств. 

Об’єктом дослідження є процес управління стратегічним розвитком 

підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та 

організаційно-практичних засад управління стратегічним розвитком 

підприємств для забезпечення ринкової стійкості в умовах швидких змін 

зовнішнього середовища. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою 

дисертаційної роботи є положення теорії стратегічного розвитку, сталого 

розвитку, менеджменту, маркетингу, фінансового менеджменту, які знайшли 

своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних науковців,  

загальнонаукові методи проведення досліджень.  

Для реалізації завдань,  визначених у дисертаційній роботі, використано 

такі методи: теоретичного узагальнення – при опрацюванні  наукових праць, 

що визначають теоретичні засади дослідження, формулюванні понять та 

економічних категорій (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);  аналізу та синтезу, 

вертикального та  горизонтального аналізу – при проведенні аналізу 

діяльності досліджуваних підприємств та визначенні їх місця на локальному та 

українському ринку (підрозділи 2.2, 2.3); експертних оцінок та групування – 

при визначенні складу індикаторів та ваги кожного із них при оцінюванні  

структурних складових ринкової стійкості (підрозділи 2.3, 3.1); індукції та 
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дедукції, структурно-семантичного аналізу – при уточненні понятійного 

апарату дисертаційної роботи (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1); статистичного та 

фінансового аналізу – при здійсненні аналізу діяльності підприємств з 

виробництва харчових продуктів та визначенні стану ринкової стійкості 

підприємств, що досліджуються (підрозділи 2.2, 2.3); системного, 

порівняльного та стратегічного аналізу – при визначенні стратегічних 

напрямів розвитку підприємств та обґрунтування їх функціональних стратегій 

(підрозділи 3.2, 3.3, 3.4).  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є закони України, 

нормативно-правові акти, матеріали Державної служби статистики України, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, вітчизняні стандарти 

якості, матеріали науково-практичних конференцій та інтернет-видань, 

результати власних напрацювань і спостережень, узагальнення опитувань 

експертів, статистичні та фінансові звіти підприємств з виробництва харчових 

продуктів Полтавської області. Розрахунки у дисертаційній роботі виконані із 

використанням сучасних комп’ютерних програм. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та 

вдосконаленні теоретичних та методичних засад і розробці практичних заходів 

управління стратегічним розвитком підприємств  для забезпечення зростання їх 

ринкової стійкості. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи, що визначають 

наукову новизну та особистий внесок автора, полягають у наступному: 

удосконалено:  

– теоретико-методичний підхід до оцінювання ринкової стійкості 

підприємства, який  передбачає проходження  дев’яти послідовних етапів, що, 

на відміну від існуючих, включає етапи формування системи індикаторів 

(показників) кожної складової ринкової стійкості; розрахунок індикаторів 

рівнів окремих складових ринкової стійкості; визначення рівня ринкової 

стійкості  підприємства шляхом розрахунку інтегрального показника та стану 

ринкової стійкості підприємства;  

– теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня ринкової стійкості 

підприємства та її структурних складових, в основу побудови якого, на відміну 

від існуючих, покладено розподіл значень в рівних інтервалах від (-1,0) до 

(+1,0), що дозволило визначити вісім рівнів стійкості: високий, стійкій, 

нормальний, задовільний, нестійкий, передкризовий, кризовий, катастрофічний. 

Такий підхід полегшує  інтерпретацію одержаних результатів при визначенні 

рівнів стійкості структурних складових та рівня ринкової стійкості 

підприємства;  

– оцінювання стану ринкової стійкості підприємства, що, на відміну від 

існуючих, дозволяє ідентифікувати чотири стани ринкової стійкості: 

стабільний, адаптивний,  низький та критичний; здійснити вибір базових 

стратегій та визначити напрям стратегічного розвитку підприємства відповідно 

до стану ринкової стійкості підприємства на матриці 2х2 (вісі: стратегічна 

ринкова стійкість та набуття конкурентних переваг); 
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– науковий підхід до визначення напрямів стратегічного розвитку 

функціональних площин діяльності підприємства та обрання для кожної із них 

відповідної функціональної стратегії, що найбільшою мірою відповідає 

визначеному стану рівня ринкової стійкості структурної складової 

(економічної, фінансової, маркетингової, виробничо-технологічної, 

організаційної)  ринкової стійкості підприємства;  

– процедуру визначення стратегії розвитку підприємства, що, при 

здійсненні аналізу зовнішнього середовища, на відміну від існуючих підходів, 

крім традиційних методів стратегічного аналізу, включає аналіз ланцюга 

створення цінності та,  на відміну від традиційного аналізу, передбачає при 

проведенні аналізу стану внутрішнього середовища здійснювати аналіз 

ринкової стійкості, що включає аналіз структурних складових ринкової 

стійкості та  аналіз ланцюга створення цінності. Такий підхід дозволяє 

визначати існуючі та потенційні конкурентні переваги з метою забезпечення 

підвищення ефективності розвитку підприємства; 

– організаційні засади створення державно-приватних партнерств (ДПП) 

за участі територіальних громад  та тваринницьких кооперативів (молочного 

та/або м’ясного спрямування), учасниками яких  можуть бути домашні та 

фермерські господарства, що дозволить вирішити питання забезпечення 

переробних підприємств сировиною необхідної якості; 

набули подальшого розвитку: 

– класифікація розвитку соціально-економічних систем, яка, на відміну 

від існуючих, враховує вплив на конкурентну позицію підприємства і включає 

створення, розвиток та утримання конкурентних переваг, що дозволяє 

визначити напрям  розвитку підприємства на конкурентному ринку;   

– теорія стратегічного управління в частині трактування сутності понять:  

“розвиток підприємства” –  як процес комплексних позитивних змін у 

соціально-економічній системі господарюючого суб’єкта, які, за рахунок 

інтенсифікації діяльності, спрямовані на його перехід до нового якісно-

кількісного стану в певному проміжку часу, шляхом адаптації або зміни 

факторів внутрішнього середовища під впливом дії чинників зовнішнього 

середовища; 

“стратегічний розвиток підприємства” – як процес змін стану 

підприємства, що спрямований на реалізацію його стратегії розвитку та 

забезпечує перехід до нового якісно-кількісного стану за рахунок утримання 

або створення конкурентних переваг з метою підвищення ринкової стійкості; 

“стратегія розвитку підприємства” – як комплекс управлінських рішень 

(система управлінських заходів, сукупність цільових програм, плани розвитку), 

спрямованих на формування позитивних перспектив, пріоритетів і напрямів 

розвитку соціально-економічної системи господарюючого суб’єкта, як 

результат забезпечення динамічного і сталого розвитку підприємства; 

“ринкова стійкість підприємства” – як здатність підприємства зберігати 

внутрішню збалансованість і динамічну рівновагу при використанні 

конкурентних переваг, які були створені при формуванні оптимального 
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ланцюга створення цінності, за рахунок ефективного використання 

стратегічних ресурсів і адаптації факторів внутрішнього середовища для 

забезпечення досягнення цілей, визначених стратегічним розвитком в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій щодо 

управління розвитком підприємства на засадах забезпечення ринкової стійкості, 

при визначенні стратегії розвитку та функціональних стратегій. Результати 

дослідження знайшли практичне використання в діяльності ПП “Рикун 

Анатолій Панасович” (довідка №7-01 від 24.01.2019 р.), ТОВ “СЕТТЕПОРТЕ” 

(довідка № 2/68 від 22.02.2019 р.), ПрАТ “Миргородський завод мінеральних 

вод” (довідка №01-3/05-186 від 11.03.2019 р.).  
Запропонований методичний підхід створення державно-приватних 

партнерств може використовуватися органами місцевого самоврядування при 

формулюванні програм діяльності. Результати дисертаційної роботи  прийнято 

до впровадження Миргородською районною державною адміністрацією 

Полтавської області (довідка № 01.1-41/77 від 06.03.2019 р.).  

Окремі теоретичні положення, що є науковою новизною роботи, 

використовуються у навчальному процесі Національного університету 

харчових технологій при викладанні дисциплін: “Організація виробництва і 

планування діяльності підприємств харчової промисловості”, “Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків”, “Менеджмент організацій і 

адміністрування”, “Стратегічний менеджмент” (акт впровадження від 

31.05.2017 р.) та Київського національного лінгвістичного університету при 

викладанні дисциплін: “Економічний аналіз діяльності підприємств”, 

“Ефективність управління бізнес-процесами підприємства”, “Фінансовий 

менеджмент” (довідка №1123/03 від 15.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо забезпечення ринкової 

стійкості підприємства завдяки використанню стратегій на відповідних 

функціональних рівнях та підприємства в цілому. Наукові положення, висновки 

і рекомендації, які виносяться на захист, одержано автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише 

ті ідеї та результати, які є науковим доробком автора. Особистий внесок 

здобувача у роботах, виконаних у співавторстві, зазначено у списку 

опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

результати та висновки дисертаційної роботи обговорювалися та були схвалені 

на 10 конференціях, зокрема на: І Всеукраїнській заочній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: “Ефективність 

підприємницької діяльності: маркетинговий аспект” (м. Київ, 27 березня 

2014 р.); 80 Ювілейній міжнародній науковій конференції молодих учених, 
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аспірантів і студентів: “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 

харчування людства у XXI столітті” (м. Київ, 10-11 квітня 2014 р.); 

XI Міжнародній науково-практичній конференції: “Проблеми економіки 

підприємств в сучасних умовах” (м. Київ, 21-22 травня 2015 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції: “Модернізація управління 

національною економікою” (м. Київ, 24-25 листопад 2016 р.); ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю: “Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами” (м. Київ, 8 грудня 

2016 р.); XIIІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Сучасні 

проблеми менеджменту” (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції: “Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору” 

(м. Київ, 9 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції: 

“Україна і світ: діалог мов та культур” (м. Київ, 11-13 квітня 2018 р.); 

XІІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави” (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 

2018 р.); The International Science Conference SER 2018: “New trends and best 

practices in socioeconomic research” (м. Ігало, Чорногорія, 26-28 квітня 2018 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

опубліковано у 20 наукових працях, з них: 7 статей у наукових фахових 

виданнях (із них 2 статті у наукових фахових виданнях України, 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 10 тез доповідей за матеріалами конференцій, 3 статті в 

інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 7,64 друк. арк. 

(особисто автору належить 6,96 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, Повний обсяг 

дисертації займає 366 сторінок, обсяг основної частини – 200 сторінок. Робота 

містить 8 додатків на 117 сторінках, 55 таблиць, 18 рисунків (10 сторінок – 

таблиці і рисунки, які повністю займають площу сторінки). Список 

використаних джерел налічує 211 найменувань на 21 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано основні 

завдання, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

зв’язок дисертації з науковими темами. 

У першому розділі – “Вплив управління стратегічним розвитком на 

підвищення ринкової стійкості підприємства” – представлено погляди 

науковців на визначення стратегії та еволюцію поглядів на визначення розвитку 

економічних систем, визначено співвідношення між поняттями “стратегія”, 

“стратегія розвитку підприємства” та “стратегічний розвиток підприємства”, 

виходячи із їх сутнісних характеристик та запропоновано авторське визначення 
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дефініцій “розвиток підприємства”,  “стратегія розвитку підприємства”, 

“стратегічний розвиток підприємства”, “ринкова стійкість підприємства”.  

Узагальнено підходи до класифікації розвитку соціально-економічних 

систем та запропоновано  класифікаційні ознаки розвитку соціально-

економічних систем доповнити ознакою поведінка підприємства на ринку.  

Загострення конкурентної боротьби на ринку харчових продуктів, 

викликає необхідність дослідження взаємозв’язку між ефективністю 

функціонування підприємства та рівнем його ринкової стійкості, що дає 

можливість підприємству максимальною мірою використовувати власні 

конкурентні переваги в утриманні та розширенні  ринку.  

Автором проаналізовано погляди науковців на визначення ринкової 

стійкості.  Попри розбіжності у визначенні видів стійкості підприємств 

більшість авторів зазначають, що на формування стійкості промислового 

підприємства впливають чинники зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Важливим напрямом дослідження ринкової стійкості виступає вивчення її 

структури. Запропоновано розглядати ринкову стійкість підприємства через 

структурні складові: економічну, виробничо-технологічну, фінансову, 

маркетингову та організаційну, що дозволить співвіднести стан ринкової 

стійкості підприємства зі стійкістю окремих функціональних площин 

діяльності підприємства при визначенні стратегії розвитку. В свою чергу 

підвищення ринкової стійкості може бути досягнуте за рахунок вищого рівня 

збалансованості всіх функціональних площин. 

Забезпечення відповідного рівня ринкової стійкості – одна із основних 

задач системи стратегічного управління підприємствами з виробництва 

харчових продуктів з огляду на жорстку конкуренцію на ринках продовольства.  

Ланцюг створення цінності можна використовувати як інструмент 

діагностики конкурентних переваг. Вивчення цінності продукту для споживачів 

є одним із ключових завдань підприємств для вирішення питань розвитку та 

утримання конкурентних переваг. Аналіз ланцюга створення цінності дозволяє 

виявити джерела потенційних конкурентних переваг та чинники забезпечення 

ринкової стійкості підприємства.  

У другому розділі – “Визначення ринкової стійкості та моніторинг 

середовища функціонування підприємств з виробництва харчових 

продуктів” – здійснено аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової 

стійкості підприємств, обґрунтовано вибір напрямів стратегічного розвитку 

підприємств, здійснено моніторинг середовища функціонування підприємств 

харчової промисловості та діяльності підприємств.  

Проведений аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової стійкості 

підприємств дозволив зробити висновок, що більшість науковців, визначають 

стійкість підприємства за допомогою інтегрального показника стійкості із 

врахуванням складових структури стійкості, проте єдиного підходу до 

визначення складових, які характеризують структуру стійкості, та одиничних 

показників не існує. 
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В роботі запропоновано процес планування стратегії розвитку 

підприємства (рис. 1). Чинники впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища визначають можливості підприємства утримувати та покращувати 

власну ринкову позицію. Ефективність процедури планування стратегії 

розвитку підприємства підвищить запровадження при аналізі внутрішнього та 

зовнішнього середовища аналізу ланцюга створення цінності. 

При проведенні аналізу внутрішнього середовища ключовими моментами 

є визначення джерел підвищення ефективності та концентрація зусиль на 

можливості створення джерел потенційних конкурентних переваг за рахунок 

зниження витрат для споживачів та підвищення якості продукції.  

 

 

 

Створення цінності, що включає моніторинг основних та допоміжних 

процесів від постачання до реалізації продукції та взаємодії зі споживачами, 

виступає засобом визначення впливу витрат по досліджуваних процесах на  

створювану цінність для споживача, створення  та утримання конкурентних 

переваг підприємства.  

МІСІЯ Аналіз факторів  прямої 

дії 

Аналіз факторів  

непрямої дії 

СТРАТЕГІЯ 
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Аналіз 
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цінності 
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Стратегічний 
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потенційних 

конкурентних 
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конкурентних 

переваг Аналіз 

внутрішнього 

середовища 

Джерела потенційних конкурентних 
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Аналіз ланцюга 
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цінності 

Аналіз 

техніко-

технологічної 

стійкості 

Аналіз 
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стійкості 

Аналіз ринкової 
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Зниження витрат 

споживачів 

Підвищення якості 

продукції 

Рис.  1. Визначення стратегії розвитку підприємства 
Примітка: удосконалено автором  
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Аналіз внутрішнього середовища пропонується проводити за допомогою 

аналізу ринкової стійкості структурних складових, що дає можливість обрати 

функціональні стратегії для забезпечення окремих напрямів діяльності 

підприємства. При цьому необхідно враховувати, що  функціональні стратегії 

тісно взаємозв’язані між собою та повинні співвідноситись одна із одною. 

В роботі проведена типологізація функціональних стратегій. За 

результатами аналізу структурних складових ринкової стійкості підприємства 

визначено можливі варіанти функціональних стратегій, що забезпечують 

реалізацію одного із напрямів стратегічного розвитку підприємства. 

Аналіз сучасних методичних підходів до визначення ринкової стійкості 

дозволив запропонувати здійснювати оцінювання ринкової стійкості та її 

складових за допомогою інтегральних показників.  

Виробництво харчових продуктів у 2017 р. склало 548378 млн. грн.,  що у 

промисловому виробництві України відповідало 20,9% загального обсягу. За 

період 2010-2017 рр. обсяг виробництва харчових продуктів у вартісному 

виразі виріс у 2,9 рази. Найвища питома вага виробництва харчових продуктів у 

структурі промислового виробництва була у 2015 р. – 22,4%, найнижча – 16,6% 

у 2011 р. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в 

Україні 
Примітка: розраховано автором 

 

Дисертаційна робота виконана на матеріалах підприємств Полтавської 

області. Полтавська область характеризується  високим рівнем розвитку 

сільськогосподарського  виробництва та харчової промисловості (рис. 3).   

У 2017 р. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

у Полтавській області склало 7% обсягу виробництва України  та 19,8%  (38,3 

млрд. грн.) в обсягах реалізації промислової продукції Полтавської області.  

Проведено аналіз діяльності підприємств з виробництва молочних 

продуктів, м’яса і м’ясних продуктів, виробництва безалкогольних напоїв 

Полтавської області, охарактеризовано стан сировинного забезпечення 

виробництва молочних та м’ясних продуктів.  
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Рис. 3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 

Полтавській області 
Примітка: розраховано автором 

 

Для визначення проблем та перспектив стратегічного розвитку 

підприємств з виробництва харчових продуктів  з метою підвищення ринкової 

стійкості обрано шість підприємств. 

Для кожного підприємства проведено аналіз обсягів виробництва 

продукції, частки ринку, фінансового стану, охарактеризована ринкова позиція 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Частка українського ринку, яку займає продукція підприємств, % 
Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод” 
Води натуральні мінеральні негазовані 4,1 3,7 5,9 7,3 6,4 5,3 

Води натуральні мінеральні газовані 10,3 11,3 12,5 13,1 13,1 11,8 

Води газовані інші 13,5 7,0 5,3 0,2 0,0 0,0 

Води не підсолоджені й не ароматизовані; лід та сніг  17,7 14,7 10,8 17,2 24,8 28,1 

Разом  напої 2,4 2,3 2,4 2,5 2,2 1,8 

ТОВ-підприємство “Ізумруд ЛТД”, % 
Води натуральні мінеральні газовані 0,34 0,39 0,58 1,28 2,91 5,15 

Води не підсолоджені й не ароматизовані; лід та сніг  0,88 0,72 0,51 0,60 1,51 1,08 

Води з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу (уключаючи мінеральні й газовані) 

0,00 0,00 1,18 1,20 1,60 0,99 

Разом напої 0,01 0,00 1,03 1,07 1,44 0,92 

ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат” 
М'ясо, включаючи субпродукти 0,16 0,16 0,28 0,08 0,22 0,30 

М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене 

(бекон і шинка) 
11,8 12,8 20,3 22,4 25,6 27,9 

Вироби ковбасні 8,31 8,32 10,65 11,63 10,89 11,51 

із них вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки 5,06 5,27 5,26 4,32 3,21 2,99 

  ковбаси напівкопчені 1,40 1,48 1,47 1,25 1,15 1,11 

  ковбаси варенокопчені, напів-сухі, сиров'ялені, 

сирокопчені (уключаючи “салямі”) 
5,18 4,95 5,73 5,72 4,89 4,30 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів ін 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

ПАТ “Кременчукм’ясо”, % 
М'ясо, включаючи субпродукти 0,02 0,01 0,01 0,03 0,12 0,10 

М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене  5,46 4,92 5,22 3,88 4,89 5,54 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Вироби ковбасні 4,37 4,59 4,78 3,82 2,97 2,82 

із них вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки 5,10 5,38 5,58 4,40 3,24 3,01 

ковбаси напівкопчені 1,44 1,54 1,55 1,28 1,17 1,13 

ковбаси варенокопчені, напів-сухі, сиров'ялені, 

сирокопчені (уключаючи “салямі”) 
5,41 5,21 6,34 5,87 5,00 4,40 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів, 

ін. 
0,76 0,73 0,89 0,72 1,87 2,00 

ТОВ “Пирятинський сирзавод”, % 
Сири жирні 10,0 10,4 9,1 7,6 5,8 4,2 

Сироватка та модифікована сироватка в порошку, 

гранулах чи інших твердих формах, згущена чи не 

згущена, з доданням чи без додання підсолоджувальних 

речовин 

12,4 12,1 10,6 8,5 11,0 11,2 

ТОВ “Гадячсир” 
Сири жирні 6,6 2,8 0,9 2,1 0,0 0 

Продукти молоковмісні 2,5 6,6 12,8 16,2 15,0 0 

Молоко та вершки, жирністю більше 6%, неконцентровані 

та не підсолоджені 
0 19,0 44,0 33,0 18,9 0 

Примітка: розраховано автором 

У третьому розділі “Управління стратегічним розвитком підприємств 

інструментами забезпечення ринкової стійкості” запропоновано методичний 

підхід до визначення ринкової стійкості підприємства, визначені напрями 

підвищення рівня стійкості структурних складових ринкової стійкості 

підприємств, здійснено планування  функціональних стратегій та стратегічного 

розвитку підприємства, виходячи з аналізу ринкової стійкості підприємства, 

запропоновано інструменти підвищення ефективності взаємодії із виробниками 

сировини. 

Визначення напрямів стратегічного розвитку підприємства можливе лише 

після здійснення оцінювання існуючого стану ринкової стійкості підприємства 

та її структурних складових. Запропоновано теоретико-методичний підхід до 

оцінювання рівня ринкової стійкості підприємства та її структурних складових, 

який передбачає проходження таких послідовних етапів.  

1 етап.  Формування системи індикаторів складових ринкової стійкості. 

2 етап. Збір інформації для проведення оцінювання. Збір інформації 

здійснюється із офіційних джерел (фінансова та статистична звітність 

підприємства), за допомогою експертів, що оцінюють організаційну та 

маркетингову складові ринкової стійкості. 

3 етап. Розрахунок індикаторів стану  окремих складових ринкової 

стійкості. Визначення фактичних значень індикаторів здійснюють за певний 

період.  

4 етап. Визначення рівня  ринкової стійкості окремих структурних 

складових.  

5 етап. Розрахунок комплексного показника ринкової стійкості.  

6 етап. Визначення стану ринкової стійкості підприємства.  

7 етап. Визначення загроз ринковій стійкості підприємства.  

8 етап. Розроблення заходів з попередження  та нейтралізації загроз 

ринковій стійкості підприємства.  
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9 етап. Реалізація заходів з попередження  та нейтралізації загроз 

ринковій стійкості підприємства.  

За запропонованим підходом стан ринкової стійкості підприємства 

визначається як середньоарифметична показників складових ринкової стійкості 

у визначений рік (формула 1): 

m

S

RS

m

i

ij
 ,      (1) 

 

де RS – ринкова стійкість підприємства; Sij – складові ринкової стійкості; 

i – кількість складових ринкової стійкості; i = 1, …, m. 

Виходячи із запропонованої структури ринкової стійкості  в роботі 

запропоновано індикатори, які характеризують кожну її складову (економічну, 

фінансову, маркетингову,  виробничо-технологічну, організаційну). Для 

визначення стану окремих складових у структурі ринкової стійкості 

підприємств застосовуємо бальну оцінку. При цьому передбачається, що по 

кожній складовій сума  показників дорівнює 1, а питома вага кожного 

показника у структурі виду стійкості визначається експертним методом.  

Показники стійкості кожної структурної складової ринкової стійкості за 

запропонованою методикою знаходяться в інтервалі від -1 до 1 (формула 2):  

 

-1  Sij  1                                                       (2) 

 

та визначаються за формулою 3: 


k

n

nijij xS                                                       (3) 

 

де Sij – стійкість і-ої складової ринкової стійкості у j-ий період часу; п – 

кількість показників, що формують стійкість і-ої складової; п = 1…k; xпij – 

нормований показник, що входить у сукупність показників і-ої складової 

ринкової стійкості у j-ий період часу (формула 4):  

 

іоnij ЧБx                                                      (4) 

 

де Бо – бальна оцінка показника для проведення нормалізації; Чі – частка 

показника у сукупності показників і-ої складової ринкової стійкості, визначеної 

експертним шляхом. 

Для проведення нормалізації, залежно від фактичного значення, 

показнику присвоюється відповідний бал: 1, якщо значення фактичного 

показника вище рівня нормативного; 0, якщо фактичний показник знаходиться 

в межах нормативного значення, (-1), якщо фактичний показник нижче рівня 

нормативного значення показника. Визначення показників стійкості в динаміці 

дозволяє охарактеризувати зміни, що відбулись.  
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Для визначення рівнів стійкості структурних складових ринкової 

стійкості використовується запропонована шкала стійкості, в основу побудови 

якої покладено розподіл значень у рівних інтервалах від -1,0 до 1,0 (табл. 2).  

Таблиця 2 

Шкала рівнів стійкості та порогові значення для структурних складових 

ринкової стійкості 

№ 

Рівні стійкості 

структурних 

складових 

Порогові значення 

Стани ринкової стійкості 

підприємства 

1 високий 0,75 - 1,0 
стабільний 

2 стійкий 0,5 - 0,74 

3 нормальний 0,25 - 0,49 
адаптивний 

4 задовільний 0 - 0,24 

5 нестійкий (-0,24) -  0 
низький 

6 передкризовий (-0,49) - (-0,25) 

7 кризовий (-0,74) - (-0,50) 
критичний 

8 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

Примітка: запропоновано автором 
 

Для розрахунку комплексного показника ринкової стійкості пропонується 

використовувати середньоарифметичну  показників, що характеризують рівень 

ринкової стійкості структурних складових. Стан ринкової стійкості 

підприємства визначається шляхом переведення значень показників рівня 

стійкості у шкалу станів ринкової стійкості: критичний, низький, адаптивний, 

стабільний. Для кожного стану визначена  його характеристика. 

Запропонований підхід був апробований на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів. Рівень стійкості структурних складових та ринкової 

стійкості підприємств за даними 2017 р. наведено у табл. 3.  

 Таблиця 3 

Показники рівнів стійкості структурних складових та ринкової стійкості 

підприємств у 2017 р.  

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівні стійкості підприємств 

ТОВ-

підприєм-

ство 

“Ізумруд 

ЛТД” 

ПрАТ 

“Мир-

городсь-

кий завод 

мінераль-

них вод” 

ТОВ 

“Пиря-

тинський 

сирзавод” 

ПАТ 

“Кремен-

чукм'ясо” 

ТОВ 

“Глобин-

ський 

м’ясо-

комбінат” 

ТОВ 

“Гадячсир” 

структурних складових  

фінансова нестійкий нормальний стійкий передкризовий передкризовий катастрофічний 

організаційна задовільний стійкий нормальний нормальний нормальний катастрофічний 

маркетингова високий стійкий нормальний стійкий стійкий катастрофічний 

виробничо-

технологічна нестійкий нестійкий кризовий кризовий нестійкий катастрофічний 

економічна  нестійкий задовільний стійкий нестійкий передкризовий катастрофічний 

підприємства 

 задовільний нормальний нормальний задовільний нестійкий катастрофічний 

Примітка: розраховано автором 
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Для здійснення обґрунтованого вибору функціональної стратегії 

визначена відповідність між рівнем структурних складових ринкової стійкості 

підприємства та можливими варіантами функціональних стратегій, що 

забезпечують перехід бізнес-процесів на якісно новий рівень та дозволяють 

одержати додаткову вартість у ланцюгу створення цінності. 

Для вибору стратегії розвитку підприємства в роботі запропоновано 

комбінацію стратегій, що дозволить забезпечити перехід на більш високий 

рівень ринкової стійкості як функціональних площин, так і підприємства в 

цілому. 

Для вибору стратегії розвитку пропонується матриця 2х2, яка побудована 

на вісях “стратегічна ринкова стійкість” та “набуття конкурентних переваг”, і 

складається із 4 квадрантів, кожний із яких відповідає одному зі станів 

ринкової стійкості та дозволяє підприємству реалізувати певну стратегію: 

критичний (стратегії скорочення), низький (стратегія стабілізації), адаптивний 

(стратегії концентрованого зростання, стратегії інтегрованого зростання). 

стабільний (стратегії диверсифікованого зростання).  

Визначений стан ринкової стійкості дозволяє рекомендувати кожному 

підприємству певний напрям стратегічного розвитку, який забезпечується 

конкретними рекомендаціями з вибору однієї зі стратегій розвитку (табл. 4). 

Для уточнення напрямів стратегічного розвитку та вибору типу стратегії 

використано результати аналізу ланцюга створення цінності.   

Таблиця 4  

Рекомендовані стратегії для забезпечення підвищення ринкової стійкості 

підприємств 
Підприємство Стан 

ринкової 

стійкості 

Рекомендована 

стратегія 

Характеристика змін у 

ланцюгу створення цінності 

ТОВ “Глобинський 

м’ясокомбінат” 

адаптивний 

 

інтегрованого 

зростання (стратегія 

зворотної 

вертикальної 

інтеграції) 

контроль ланцюга постачання; 

підвищення якості продукції; 

підвищення коефіцієнту 

використання потужностей; 

вирівнювання сезонності 

виробництва продукції. 

ПАТ 

“Кременчукм'ясо” 

ТОВ “Пирятинський 

сирзавод” 

ПрАТ 

“Миргородський 

завод мінеральних 

вод” 

адаптивний концентрованого 

зростання (стратегія 

посилення позиції на 

ринку) 

краща позиція на ринку з 

існуючим продуктом на 

існуючому ринку 

ТОВ-підприємство 

“Ізумруд ЛТД” 

адаптивний концентрованого 

зростання ( стратегія 

розвитку продукту) 

пропозиція на існуючих ринках 

удосконаленого продукту за 

рахунок модифікації товару 

(розширення товарної лінійки 

солодких або безалкогольних 

напоїв) 

ТОВ “Гадячсир” критичний стратегія ліквідації зменшення витрат на згортання 

діяльності 

Примітка: запропоновано автором 
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Проведений аналіз стану структурних складових ринкової стійкості 
дозволив з’ясувати, що одним із нагальних питань, вирішення якого дозволить 
підприємствам забезпечити більш стійке ринкове становище, є забезпечення 
підприємств м’ясної та молочної промисловості сировиною високої якості.  

Для молокопереробних підприємств характерна низька частка власно 
виробленого молока – лише 0,6% загального обсягу молока, що надійшло на 
переробку у 2017 р. На сучасному етапі забезпечити існуючий обсяг 
промислового виробництва без молока, що виробляється господарствами 
населення, більшістю підприємств не можливо.  

Питання збереження існуючого поголів’я корів у домогосподарствах 
населення та нарощування обсягів надходження сировини на молокопереробні 
підприємства пропонується вирішити шляхом створення молочних 
кооперативів, учасниками яких  можуть бути домашні господарства і 
фермерські господарства, та входження цих кооперативів у державно-приватні 
партнерства (ДПП) з участю територіальних громад. ДПП можуть полегшити 
доступ господарств населення до кредитних ресурсів, створити умови для 
зберігання та підвищення якості молока, що надходить від населення. 

Актуальним створення ДПП є також для домогосподарств, які вирощують 
тварин для продажу м’ясопереробним підприємствам. У задачі тваринницьких 
кооперативів, що орієнтовані на виробництво м’яса, може бути включене 
створення цехів із забою тварин, придбання скотовозів для спільного 
використання, що може забезпечити скорочення обсягів продажу м’яса у живій 
вазі дрібнооптовим покупцям за заниженими цінами, створити умови для 
надходження сировини на м’ясопереробні підприємства та підвищити рівень 
доходів господарств населення. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі запропоновано вирішення важливої наукової 

задачі – управління стратегічним розвитком підприємства для підвищення його 
ринкової стійкості. Результати виконаного дослідження дозволяють зробити 
наступні висновки. 

1. Проведений аналіз існуючих точок зору науковців на розвиток 
підприємств  дозволив запропонувати визначення розвитку підприємства як 
процесу комплексних позитивних змін у соціально-економічній системі 
господарюючого суб’єкта, які, за рахунок інтенсифікації діяльності, спрямовані 
на його перехід до нового якісно-кількісного стану в певному проміжку часу, 
шляхом адаптації або зміни факторів внутрішнього середовища під впливом дії 
чинників зовнішнього середовища.  Такий підхід дозволяє характеризувати 
процес розвитку підприємства через швидкість адаптації до зміни стану 
зовнішнього середовища та концентрації зусиль на змінах складових 
внутрішнього середовища.  

2. Вивчення теорій розвитку дало можливість зробити висновок, що в 
основу формування портфелю стратегічних пріоритетів розвитку підприємств з 
виробництва харчових продуктів  повинна бути покладена інституціональна 
теорія.  Реалізація стратегії розвитку, забезпечення досягнення стратегічних 
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цілей повинні забезпечуватись якістю управлінських рішень. Це  дозволяє 
зробити висновок, що стратегія розвитку підприємства визначається  
комплексом управлінських рішень (система управлінських заходів, сукупність 
цільових програм, плани розвитку), спрямованих на формування позитивних 
перспектив, пріоритетів і напрямів розвитку соціально-економічної системи 
господарюючого суб’єкта, як результат забезпечення динамічного і сталого 
розвитку підприємства.  

3. Загострення конкурентної боротьби на ринку харчових продуктів, 
свідчить про необхідність дослідження взаємозв’язку між ефективністю 
функціонування підприємства та рівнем його ринкової стійкості. Ринкова 
стійкість дає можливість максимальною мірою використовувати власні 
конкурентні переваги в утриманні та розширенні частки ринку. 
Характеризуючи структуру ринкової стійкості зроблено висновок, що ринкова 
стійкість складається із економічної, фінансової, маркетингової,  виробничо-
технологічної, організаційної структурних складових.  

4. Проведений аналіз точок зору визначення ринкової стійкості та 
вивчення її сутності дозволяють сформулювати наступне визначення ринкової 
стійкості. Ринкова стійкість підприємства – це здатність підприємства зберігати 
внутрішню збалансованість і динамічну рівновагу при використанні 
конкурентних переваг, які були створені при формуванні оптимального 
ланцюга створення цінності, за рахунок ефективного використання 
стратегічних ресурсів і адаптації факторів внутрішнього середовища для 
забезпечення досягнення цілей, визначених стратегічним розвитком в умовах 
мінливого зовнішнього середовища. 

5. Для здійснення планування стратегії розвитку підприємства 
запропоновано формалізовану  процедуру, відповідно до якої аналіз впливу 
чинників зовнішнього середовища прямої і непрямої дії здійснюється за 
допомогою традиційних методів стратегічного аналізу, представлених у 
сучасній науковій літературі, та аналізу ланцюга створення цінності. Аналіз 
ланцюга створення цінності в дисертаційній роботі розглядається як інструмент 
збільшення прибутковості у ланцюгу цінності, що використовується як для 
формалізації моделей і стратегій, так і для розв’язання операційних проблем 
підприємства з метою створення конкурентних переваг та забезпечення 
ринкової стійкості учасників формування ланцюга цінності. Запропонований 
підхід до визначення стратегії передбачає здійснення аналізу внутрішнього 
середовища через аналіз структурних складових ринкової стійкості. 

6. У роботі визначено індикатори, що характеризують кожну структурну 
складову ринкової стійкості (економічну, фінансову, маркетингову,  виробничо-
технологічну, організаційну). Для визначення стану окремих складових у 
структурі ринкової стійкості підприємств застосовувалась бальна оцінка. По 
кожній складовій сума  показників дорівнює 1, питома вага кожного показника 
у структурі складової стійкості визначалась експертним методом. Фактичні 
значення індикаторів підлягали нормалізації.  Індикаторам присвоювалось 
значення (-1), 0, (+1) залежно від того, в якому інтервалі знаходилось фактичне 
значення показника-індикатора.  
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7. Для інтерпретації одержаних результатів та визначення рівнів стійкості 
структурних складових ринкової стійкості підприємства використовується 
запропонована шкала рівнів стійкості, в основу побудови якої покладено 
розподіл значень в рівних інтервалах від -1,0 до 1,0. Це дозволило визначити 
вісім рівнів ринкової стійкості: високий, стійкій, нормальний, задовільний, 
нестійкий, передкризовий, кризовий та катастрофічний.   

8. Для розрахунку комплексного показника рівня ринкової стійкості 
підприємства пропонується використовувати середньоарифметичну значень 
рівнів стійкості  структурних складових. Для визначення стану  ринкової 
стійкості підприємства одержані показники рівня ринкової стійкості 
розподіляються за шкалою стійкості підприємства шляхом переведення 
значення показників рівня стійкості у чотирьохрівневу шкалу станів ринкової 
стійкості: стабільний, адаптивний,  низький, критичний, для кожного із яких  
визначено основні риси та  характеристики. 

9. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 
промисловому виробництві України у 2017 р. склало 20,9% (548378 млн. грн.). 
При цьому 28,9% харчових продуктів реалізовувалось за межами України – 
110019,8 млн. грн. Полтавська область є одним із регіонів із високим рівнем 
розвитку сільськогосподарського  виробництва та харчової промисловості. 
Стратегією розвитку Полтавської області особлива роль відведена 
сільськогосподарському виробництву та харчовій промисловості. Завдяки 
сприятливим виробничо-технічним, трудовим та природно-кліматичним 
передумовам у період макроекономічної стабілізації харчова промисловість 
стала одним із сегментів господарства регіону із найвищим рівнем 
конкурентоспроможності та ринкової стійкості. Виробництво харчових 
продуктів у Полтавській області у структурі виробництва харчових продуктів 
України займає майже 7% – 38277,8 млн. грн. (19,8% промислового 
виробництва області).  

10. При визначені напрямів стратегічного розвитку запропоновано 
орієнтуватись на стан ринкової стійкості підприємства, якому відповідає базова 
стратегія  розвитку. Для визначення відповідних функціональних стратегій  для 
кожної структурної складової стійкості проведено аналіз підходів до 
класифікації функціональних стратегій та визначено відповідність між рівнем 
стійкості та можливою функціональною стратегією, що йому відповідає.  

11. Чинником, що обмежує зростання виробництва переробних 
підприємств, виступає  обсяг сировини, що надходить на переробку. Роль 
особистих селянських господарств у забезпеченні підприємств, що випускають 
харчові продукти, залишається значущою. Так, надходження молока на 
переробні підприємства від населення складало у 2017 р. 28,5%, а у загальних 
обсягах виробництва молока – 73%. Для підтримки господарств населення, що 
займаються тваринництвом, підвищення якості сировини, що надходить на 
переробні підприємства, запропоновано формування державно-приватних 
партнерств за участю територіальних громад, молочарських та тваринницьких 
кооперативів.  До складу кооперативів  можуть входити як домогосподарства,  
так і  фермерські господарства відповідного профілю – виробництво молока або  
вирощування тварин для виробництва м’яса.    
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АНОТАЦІЯ 

Тур О.В. Управління стратегічним розвитком підприємства з метою 
підвищення його ринкової стійкості. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій 
Міністерства освіти і науки України, Київ; Запорізький національний 
університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2019. 

У дисертаційній роботі викладено авторський підхід до управління 
стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової 
стійкості  на основі проведення аналізу структурних складових ринкової 
стійкості, включення в процедуру формулювання стратегії аналізу ланцюга 
створення цінності та  використання державно-приватного партнерства як 
інструменту забезпечення ринкової стійкості переробних підприємств.  

В роботі представлена процедура обґрунтування вибору функціональних 
стратегій та стратегії розвитку підприємства, що базується на визначеному 
стані ринкової стійкості, і забезпечує розвиток конкурентних переваг для 
переходу на новий рівень ринкової стійкості.  

Ключові слова: стратегічний розвиток, ринкова стійкість, структурні 
складові ринкової стійкості, ланцюг створення цінності, державно-приватні 
партнерства, підприємства з виробництва харчових продуктів. 
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Тур А.В. Управление стратегическим развитием предприятия с 

целью повышения его рыночной устойчивости. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет пищевых 
технологий Министерства образования и науки Украины, Киев; Запорожский 
национальный университет Министерства образования и науки Украины, 
Запорожье, 2019. 

В диссертационной работе изложен авторский подход к управлению 
стратегическим развитием предприятия с целью повышения его рыночной 
устойчивости на основе проведения анализа структурных составляющих 
рыночной устойчивости, включение в процедуру формулирования стратегии 
анализа цепочки создания ценности и использования государственно-частного 
партнерства как инструмента обеспечения рыночной устойчивости 
перерабатывающих предприятий.  

В работе представлена процедура обоснования выбора функциональных 
стратегий и стратегии развития предприятия, которая построена с учетом 
существующего состоянии рыночной устойчивости ы обеспечивает развитие 
конкурентных преимуществ для перехода на новый уровень рыночной 
устойчивости. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, рыночная устойчивость, 
структурные составляющие рыночной устойчивости, цепь создания ценности, 
государственно-частные партнерства, предприятия по производству пищевых 
продуктов. 

 
ABSTRACT 

Tur O.V. Managing the strategic development of the enterprise in order to 
increase its market sustainability. – Qualifying scientific work on the rights of 
manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 
(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – National University of Food Technologies of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv; Zaporizhzhia National 
University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis presents the author's approach to managing the strategic 
development of an enterprise in order to increase its market sustainability based on 
analyzing the structural components of market sustainability, inclusion of the value 
creation chain into analysis strategy formulation procedure and using public-private 
partnerships as a tool to ensure the market sustainability of processing enterprises. 

It has been established that the strategic sustainability of an enterprise 
manifests itself through minimizing losses under adverse external conditions, but 
under favorable conditions, through the ability to effectively increase its assets, both 
tangible and intangible, which increases the possibility of an enterprise's survival 
under adverse changes in the external conditions in future. 



22 

 

The methodological approaches to determining the market sustainability of the 
enterprise are summarized and the procedure for this purpose has been improved. It is 
proposed to determine market sustainability through an integral indicator, taking into 
account the components of the structure of sustainability. 

To determine the level of sustainability of individual structural components of 
market sustainability indicators were proposed, the importance of each of them was 
determined in the system of structural component evaluation, intervals for 
normalization of indicators were suggested, and the level of sustainability of the 
structure components of market sustainability of enterprises, which were studied for 
2010-2017, was determined that made it possible to characterize the level of 
sustainability of the structural components of the market sustainability of enterprises 
in the range from (-1) to (1) in the dynamics. 

The procedure for determining the development strategy of an enterprise has 
been improved, in which, when carrying out an analysis of the external conditions, 
besides the traditional methods of strategic analysis, an analysis of the value creation 
chain has been included. In addition, when analyzing the state of the internal 
conditions, it was proposed to carry out an analysis of market sustainability, 
including an analysis of the structural components of market sustainability and an 
analysis of the value creation chain. Such an approach allows to determine existing 
and potential competitive advantages in order to ensure an increase in the efficiency 
of enterprise development. 

Determining the level of market sustainability of an enterprise structural 
components (economic, financial, marketing, industrial, technological, 
organizational) allows to determine the direction of the strategic development of 
functional spheres of the enterprise’s activity and choose for each of them the 
appropriate functional strategy that most closely corresponds to a certain state of 
market sustainability of each structural component. 

The existing state of the market sustainability of the enterprise is the basis for 
determining the development strategy of the enterprise and allows to ensure transition 
to a higher level of sustainability. The basis for constructing a scale of sustainability 
levels is the distribution of values in equal intervals, which made it possible to 
determine high, stable, normal, satisfactory, unstable, pre-crisis, catastrophic levels of 
sustainability. 

The analysis of the activity of enterprises for the production of dairy and meat 
products, mineral waters of the Poltava region for 2010-2017 was made and the 
problems of their functioning were identified. With the help of the proposed 
methodology, the levels of market sustainability by individual structural components 
and the state of market sustainability of the studied enterprises were defined. 

In order to improve the quality of raw materials supplied to the dairy and meat 
processing enterprises, increase its quantity in processing, the creation of livestock 
cooperatives (dairy and meat production) was proposed, which can include 
households and farms, with the subsequent entry of these cooperatives into public-
private partnerships with the participation of territorial communities. 

Key words: strategic development, market sustainability, structural components 
of market sustainability, value creation chain, public-private partnerships, food 
production enterprises. 



23 

 

 

ТУР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З 

МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ   

 

 

 

 

 

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління  

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 24.07.2019. Формат 6090/16. 

Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура Times. 

Умовн. друк. арк. 1,45. Обл.-вид. арк. 1,52 

Тираж 110 прим. 

Зам. № 245. 

ТОВ «Кондор-Видавництво» 

Свідоцтво Серія А01 №376847 від 28.07.2010 р. 

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 29/31 

тел./факс (044) 408-76-17, 408-76-25 


