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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 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», Національний 

університет харчових технологій, Київ; Запорізький національний 

університет, 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 

інструмента забезпечення ринкової стійкості переробних підприємств. 

У першому розділі «Вплив управління стратегічним розвитком на 

підвищення ринкової стійкості підприємства» досліджено теоретичні підходи 

до визначення стратегічного розвитку, еволюцію розвитку теорії 

стратегічного управління та стратегічного розвитку представлено погляди 

науковців на визначення стратегії та на розвитку економічних систем. 

Визначено співвідношення між поняттями «стратегія», «стратегія розвитку 

підприємства» та «стратегічний розвиток підприємства», виходячи із їх 

сутнісних характеристик та запропоновано авторське визначення дефініцій:  

«розвиток підприємства» – це 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 
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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» – 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;  

«стратегічний розвиток підприємства» – 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.  

Узагальнено підходи до класифікації розвитку соціально-економічних 

систем та запропоновано  класифікаційні ознаки розвитку соціально-

економічних систем доповнити ознакою поведінка підприємства на ринку.  

В роботі досліджено взаємозв’язок між ефективністю функціонування 

підприємства та рівнем його ринкової стійкості, що дає можливість 

підприємству максимальною мірою використовувати власні конкурентні 

переваги в утриманні та розширенні  ринку.  

Вивчення теоретичних положень забезпечення стійкості та ринкової 

стійкості підприємства дозволило визначити сутнісну характеристику 

ринкової стійкості підприємства та запропонувати авторське визначення 

поняття «ринкова стійкість підприємства». Автором ринкова стійкість 

підприємства визначається як 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. 
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Попри розбіжності у визначенні видів стійкості підприємств більшість 

авторів зазначають, що на формування стійкості промислового підприємства 

впливають чинники зовнішнього та внутрішнього середовища. Встановлено, 

що стратегічна стійкість підприємства проявляється через мінімізацію втрат 

при несприятливих умовах зовнішнього середовища, а при сприятливих 

обставинах в здатності до ефективного збільшення своїх активів, як 

матеріальних, так і нематеріальних, що підвищує можливість виживання 

підприємства при несприятливих змінах в зовнішньому середовищі в 

майбутньому. 

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.  

Особливу роль у забезпеченні ринкової стійкості підприємства 

забезпечує ефективно побудований ланцюг створення цінності, який 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.  

У другому розділі «Визначення ринкової стійкості та моніторинг 

середовища функціонування підприємств з виробництва харчових продуктів» 

здійснено аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової стійкості та 



 
 

5 

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. 

В роботі запропоновано процес планування стратегії розвитку 

підприємства. 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 та введення як 

обов’язкового елементу процедури планування стратегії розвитку 

підприємства визначення конкурентних переваг на основі аналізу 

структурних складових ринкової стійкості. Одержані результати аналізу 

рівня ринкової стійкості окремих складових пропонується використовувати 

як вихідні дані для визначення проблем у побудові підприємством 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. 

Для визначення стану ринкової стійкості підприємства запропоновано 

одержані показники рівня ринкової стійкості підприємства розподіляти за 

запропонованою шкалою стійкості, перевівши значення показників рівня 

стійкості у чотирьохмірну шкалу станів ринкової стійкості: стабільний, 

адаптивний,  низький та критичний, для яких визначено типові стратегії 
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розвитку.  Відповідно до визначеного стану ринкової стійкості підприємства 

запропоновано базові стратегії розвитку.  

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. 

Проведено аналіз діяльності підприємств з випуску молочної та 

м’ясної продукції,  випуску мінеральних вод Полтавської області за 2010-

2017 рр., та визначено проблеми їх функціонування.  

Третій розділ «Управління стратегічним розвитком підприємств 

інструментами забезпечення ринкової стійкості».  Визначення напрямів 

стратегічного розвитку підприємства можливе лише після здійснення 

оцінювання існуючого стану ринкової стійкості підприємства та її 

структурних складових.  Аналіз сучасних методичних підходів до визначення 

ринкової стійкості дозволив запропонувати здійснювати оцінювання 

ринкової стійкості та її складових за допомогою інтегральних показників. 

 Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня 

ринкової стійкості підприємства та її структурних складових, який 

передбачає проходження дев’яти послідовних етапів. Запропонований підхід 

був апробований на підприємствах з виробництва харчових продуктів. 

Визначено рівні ринкової стійкості за окремими структурними складовими та 

стан ринкової стійкості досліджуваних підприємств. Для визначення рівня 

стійкості окремих структурних складових ринкової стійкості запропоновано 

індикатори, визначено вагу кожного із них у системі оцінювання структурної 

складової, запропоновано інтервали для нормалізації показників-ідикаторів 

та визначено рівень стійкості структуринх   складових ринкової стійкості по 

підприємствах, що досліджувались, за 2010-2017 рр., що дало  моживість 

охарактеризувати рівень стійкості структурних складових ринкової стійкості 

підприємств у діапазоні від (-1) до (+1) в динаміці. В основу побудови шкали 
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рівнів стійкості покладено розподіл значень в рівних інтервалах, що 

дозволило визначити високий, стійкій, нормальний, задовільний, нестійкий, 

передкризовий, катастрофічний рівні стійкості. 

Відповідно до визначених рівнів стійкості кожної структурної 

складової ринкової стійкості запропоновано функціональні стратегії, 

реалізація яких дозволить забезпечити перехід підприємства на вищий 

рівень стійкості.  

Визначений стан ринкової стійкості дозволяє рекомендувати кожному 

підприємству певний напрям стратегічного розвитку, який забезпечується 

конкретними рекомендаціями з вибору однієї зі стратегій розвитку. Для 

уточнення напрямів стратегічного розвитку та вибору типу стратегії 

використано результати аналізу ланцюга створення цінності. 

Для обґрунтування 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. Вибір стратегії розвитку підприємства здійснюється 

на матриці 2х2, яка побудована на вісях «стратегічна ринкова стійкість» та 

«набуття конкурентних переваг» та 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).  

З метою покращення якості сировини, що надходить на 

молокопереробні та м’ясопереробні підприємства, збільшення її кількості в 

роботі запропоновано створення тваринницьких кооперативів (молочного та 

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

фермерські господарства,  та входження цих кооперативів у державно-

приватні партнерства (ДПП) за участю територіальних громад. ДПП можуть 

полегшити доступ господарств населення до кредитних ресурсів, створити 
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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. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету 

харчових технологій. Основні результати дослідження знайшли практичне 

використання в діяльності ПП «Рикун Анатолій Панасович», 

ТОВ «СЕТТЕПОРТЕ», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». 

Результати дисертаційної роботи прийнято до впровадження Миргородською 

районною державною адміністрацією Полтавської області. Також результати 

дослідження використано 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» та Київського 

національного лінгвістичного університету при викладанні дисциплін: 

«Економічний аналіз діяльності підприємств», «Ефективність управління 

бізнес-процесами підприємства», «Фінансовий менеджмент». 

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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ANNOTATION 

 

 Tur O.V. Management of strategic enterprise development with the purpose 

of increasing its market firmness. This is a qualifying scientific work on the rights 

of a manuscript.  

Ph.D. candidate thesis of economic science on specialty 08.00.04 – economy 

and business management (according to economic activity), National University of 

food technologies, Kyiv; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019.  

This dissertation contains the authorial method of strategic development 

management with the purpose to increase its market firmness, based on analysis of 

structural components of market firmness, inclusion in a process of analysis 

strategy formulation the chain of value creation and usage of public-private 

partnership as an instrument pf providing its market firmness of processors. 

In the first part «Influence of strategic development management on 

increasing market firmness» was studied the theoretical approach for determination 

of strategic growth, the evolution of strategic development management and 

strategic growth as well as was presented scientists points of view on strategy 

determination and economic systems development. It was defined a correlation 

between definitions «strategy», «strategy of an enterprise development», «strategic 

development of enterprise», referring to basic characteristics and it was offered to 

use the authorial determination of definitions:    

«enterprise development» - is a process of complex positive changes in the 

socio-economic system of managing subject, which, due to intensification of 

activity is aimed for transition to a new quality-quantity state in a certain period of 

time, by adaptation or change the factors of internal environment under the 

influence of an external one; strategic development of enterprise as a process of 

state changes, directed to realization of its development strategy and provides 

transfer to a new quality-quantity state owing to maintenance or creation of 

competitive advantages with the aim of increasing market firmness;  
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«strategy of enterprise development» is a complex od administrative 

decisions (system of administrative events, the totality of target programs, plans of 

development), aiming to form positive prospects, priorities, and directions of the 

socio-economic system of managing subject, as a result providing dynamic and 

permanent enterprise development; 

«strategic development of enterprise» is a process of state enterprise 

changes, which has a mission for realization its strategy and development and 

provides transfer to a new quality-quantity state due to maintenance or creation of 

competitive advantages to increase market firmness; 

The ways to the classification of socio-economic systems were generalized, 

and it was offered to supplement a sign behavior of an enterprise on the market to 

the classification signs of development. 

Also, it was studied the interconnection between the efficiency of enterprise 

functioning and the level of its market firmness, which allows an enterprise to use 

in a maximal measure own competitive advantages in maintenance and market 

expansion. 

The study of theoretical statements providing firmness and enterprise market 

firmness allowed to define the basic characteristic of an enterprise market firmness 

and offer the authorial determination of the concept «enterprise market firmness». 

An enterprise market firmness is determined by an author as ability of an enterprise 

to keep internal balance and dynamic equilibrium while using the competitive 

advantage, which were created at forming a chain of value creation, due to the 

effective usage of strategic resources and adaptation of internal factors to provide 

aim achievements, which are determined by strategic development in conditions of 

changeable environment. 

Despite divergences in determination the types of enterprises firmness, the 

majority of authors mark that the factors of external and internal environment 

influence on forming the firmness of industrial enterprise. It is set, that strategic 

firmness of an enterprise is seen through losses minimization at unfavorable terms 

of the environment but under favorable circumstances in capacity for an effective 
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increase of assets, both material and non-material, that raises the possibility of 

enterprise survival at unfavorable changes in the external environment in future. 

One of the most important directions of market firmness study is the 

research of its structure. It was offered to consider an enterprise market firmness 

through structural components: economic, productive-technological, financial, 

marketing and organizational, which allows correlating the state of enterprise 

market firmness with the firmness of separate functional enterprise planes of 

activity at a determination of strategy development. In turn, the increase of market 

firmness can be reached due to a higher balanced level of all the functional planes.  

Providing the appropriate level of market firmness is one of the basic tasks 

of a system in strategic management enterprises from manufacturing the food 

products, taking into consideration a difficult competition on the food markets. 

The special role in providing enterprise market firmness is made by an 

effectively built chain of value creation which can be used as an instrument of 

diagnostics of competitive advantages. A study of product value for costumers is 

one of the key tasks of enterprises to solve questions of development and the 

maintenance of competitive advantages.  

In the second part «Determination of market firmness and monitoring of 

functioning enterprise environment with a food manufacturing» presents an 

analysis of current approaches according to market firmness and a choice of 

strategic directions of enterprise development, monitoring environment of the food 

enterprises industry functioning and enterprises activity. 

The studies analysis of current ways to evaluate the enterprise market 

firmness allowed to do the conclusion, that the majority of scientists determine 

enterprise firmness owing to integral index of firmness including the component of 

firmness structure, however it does not exist the only way to determinate 

components, which can characterize the structure of firmness.  

This thesis is offering the process of planning the strategy of enterprise 

development. The factors of internal and external environmental influence can 

identify the capacities of an enterprise to hold and to improve own market position. 
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The effectiveness of the strategy while analyzing the planning of enterprise 

development raises the introducing internal and external environmental chain of 

value creation and introducing the obligatory element of planning strategy of 

enterprise development determination of competitive advantages, based on analysis 

of structural components of market firmness. Received analysis results of the level 

of firmness market of separate components, is suggested to use the basic data to 

identify the problems in enterprise building a chain of value creation.  

During the realization of internal environment analysis, the key moment is a 

determination of the sources of effectiveness and forces concentration on a 

possibility to create potential concurrent advantages due to losses decreasing for 

costumers, at the same time increasing the quality of products. To identify the state 

of enterprise market firmness was offered to separate the final index according to 

the scale of firmness, changing the level of index firmness in a four-measure scale 

of market firmness: stable, adaptive, low and critical, for which are identified the 

typical development strategies. According to a certain state of a market firmness, it 

is offered certain development strategies. 

A typology of functional strategies was studied in these theses. Based on the 

results of structural components of market firmness, it was identified as the 

possible variants of functional strategies, which provide the realization of one of 

the directions of enterprise strategic development. 

The analysis of the activity of enterprises is conducted from producing dairy 

and meat products, producing mineral waters of Poltava region for 2010-2017 and 

facing the problems of their functioning.  

The third part is «Managing of enterprise strategic development with 

instruments to ensure market firmness». Identifying the directions of enterprise 

strategic development can be possible only after analyzing the current state of 

market firmness and its components. This analysis of modern methodological ways 

to identify market firmness allowed to offer to estimate market firmness and its 

components due to an integral index.  
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It was offered the theoretical and methodological method to estimate the 

level of enterprise market firmness and its components which includes in itself 

passing of nine simultaneous steps. This offered approach was approved on food 

enterprises. There were identified the levels of market firmness with separate 

components and state of enterprise market firmness. To measure the level of 

firmness of separate structural firmness was offered to use the indicators, was 

determined each component weight, was offered the intervals to evaluate structural 

components on enterprises which were studied for 2010-2017, which gave a 

possibility to characterize the level of firmness of structural components of market 

stability for enterprises, in a range from (-1)  to (+1) in dynamics. A construction 

of scale firmness levels was based on a values distribution in equal intervals, which 

allowed to define high, proof, normal, satisfactory, unsteady, before crisis, 

catastrophic levels of firmness.  

According to named firmness levels of each structural market components 

was offered the functional strategies, the realization of which allows to do the 

crossing for an enterprise on a higher level of firmness.  

This identified state of market firmness allows to be used in every enterprise 

for specific direction of economic development, which is provided by special 

concrete recommendations in a wide arrange of development strategies. For 

clarification the directions of strategical development and choice of strategy was 

used the results of a chain of value creation analysis.  

For fair strategy development choice, it was offered in this thesis the 

combination of strategies, which allowed to provide on a higher level of market 

firmness both as functional planes and enterprises in general. The choice of 

enterprise strategic development is made based on matrix 2x2, which is built on 

axis «strategic market firmness» and «obtaining the concurrent advantages» and is 

consisted on 4 quadrants, each of them is responsible for one of the firmness states 

and allows enterprise to realize specific purpose: critical (strategies  

of reduction), low (stabilization strategy), adaptive (strategies of concentrate 
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development, strategies of integral growth),  stable (strategies of diversification in 

growth).  

With a purpose to improve the quality of raw materials, which comes to 

dairy-processing and meat-processing enterprises, increasing its quality was 

offered the creation of stock-raising cooperative stores (dairy and meat directions), 

the participants of which can be domestic and farm economies, and including these 

cooperative stores in a state -private partnerships with the participation of 

territorial communities. PPP can facilitate the access of economies of the 

population to credit resources, create conditions for storage and upgrading the 

quality of milk, which comes from the population.   

It is relevant to create PPP for households, which grows animals for a sale to 

a meat-processing enterprise. In the task of stock-raising cooperative stores that is 

oriented to the production of meat can be included the creation of workshops from 

the coalface of animals, acquisition of livestock for general usage which can 

provide a reduction of sale volumes of meat in a living weight to a small-scale 

wholesale customer with an abnormally low price, create conditions to supply of 

raw materials, to a meat-processing enterprise and promote the level of income of 

economies of population. 

These theses were made according to the topic of scientific research 

programs upon the department of management and administration of the National 

University of Food Technologies. The main results of research have practical 

usage in activity PE «Rikun Anatoliy Panasovich», PLC «SETTEPORTE», JSC 

«Mirgorod Factory of Mineral Waters». The results of this thesis was accepted to 

implement by Mirgorod State Administration of Poltava Oblast. The results of the 

research were used in an educative process in the National University of Food 

Technologies in such disciplines as «Organization and planning the work of an 

enterprise of food technology», «Support of household decisions and risk 

estimation», «Business Administration», «Strategical Management” and Kyiv 

National Linguistic University, while teaching the further disciplines: «Economic 
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Analysis of Enterprise actions», «Business Management of an enterprise», 

«Financial Management». 

Key words: strategic development, market firmness, structural components 

of market firmness, a chain of value creation, public-private partnership, 

enterprises that manufacture food products. 
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ВСТУП  

 

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 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., Савіцька Г., 
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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. 

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; 
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– 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 
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них при оцінюванні  структурних складових ринкової стійкості (підрозділи 

2.3, 3.1); індукції та 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 
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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, 

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); 

– 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 



 
 

26 

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; 
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«ринкова стійкість підприємства» – як 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. 

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», 
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«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, 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, 
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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. 
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РОЗДІЛ 1  

ВПЛИВ УПРАВЛІННЯСТРАТЕГІЧНИМРОЗВИТКОМ 

НА ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Теоретичні підходи до визначення стратегічного розвитку 

 

Значна волатильність світових ринків продовольства та рецесія на 

глобальному ринку сільськогосподарської сировини вимагають від суб’єктів 

підприємницької діяльності, в першу чергу, підприємств харчової 

промисловості формувати пріоритети розвитку, виходячи зі стратегічної 

перспективи, щоб уникнути в майбутньому надмірних втрат внаслідок різких 

коливань ринкової кон’юнктури. Необхідними передумовами оцінки 

стратегічних перспектив розвитку підприємств харчової промисловості є 

значна ресурсна база та відносно дешева робоча сила, що дозволяє 

отримувати прийнятний рівень рентабельності по більшості товарних 

позицій. З огляду на сказане, стратегічний розвиток підприємств має 

розглядатися як один із ключових пріоритетів і необхідна передумова 

ринкової стійкості підприємства. 

Для будь-якого підприємства надзвичайно важливою є можливість 

постійно розвиватися і зберігати свою ринкову стійкість, незважаючи на всі 

зміни зовнішнього середовища та приведення до його вимог стану 

внутрішнього середовища. Тому, керівникам враховуючи сучасні економічні 

умови та рівень розвитку управлінської науки, необхідно використовувати 

стратегічний менеджмент як засіб стратегічного розвитку підприємства.  

Питання стратегічного розвитку вивчаються зарубіжними та 

українськими науковцями. Серед найбільш відомих є праці Р. Акоффа, І. 

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

І. Ігнатьєвої, Я. Ларіної,  М. Мартиненка, Р. Мейера, Г. Мінцберга, М. 
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Портера, А.Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фатхудінова, А.Чандлера, А. Череп, 

О. Шубравської та ін.  

Основною метою застосування інструментів стратегічного розвитку є 

підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств, 

створення та утримання ними конкурентних переваг, підвищення 

ефективності їх функціонування.  

Дослідження визначення поняття «стратегія», дозволяє зробити 

висновок, що у науковій та навчальній літературі науковці розглядають 

стратегію у філософській, військовій, політичній та економічній площинах 

(додаток А, табл. А.1). 

Проведений аналіз літературних джерел дає підстави зробити 

висновок, що передумови для сучасного розуміння стратегічного управління 

формувалися протягом п’ятдесяти років ХХ ст. разом із розвитком теорії 

економіки, управлінської науки, технічним прогресом. На початку цього 

шляху стратегія сприймалася виходячи із військової науки, але згодом під 

стратегією стали розглядали глобальні та довгострокові рішення у діяльності 

підприємства. Підходи до стратегічного управління продовжують 

розвиватись і у теперішній час. 

Досвід українського бізнесу показує, що переважна більшість успішних 

компаній за останні десятиліття змогла досягнути високих результатів 

завдяки впровадженню системи стратегічного управління. Згідно з 

концепцією стратегічного управління, аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища – необхідний елемент визначення місії та цілей організації. 

Стратегії виступають як інструменти досягнення цілей організацією, а для 

успішної реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб 

організація функціонувала відповідно до обраної концепції управління 

(Довгань , Каракай, Артеменко, 2011, с. 8-9). 

У цьому контексті визначення «стратегії підприємства» запропонував 

авторський колектив на чолі з Г. Давидовим. Під стратегією підприємства 

вони розуміють процес формування перспективних орієнтирів діяльності 
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підприємства шляхом визначення якісно нових цілей на основі оцінювання 

його потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього 

середовища (Давидов, Малахова та ін., 2007, с. 18). 

М. Саєнко запропонував більш широке та ґрунтовне визначення 

стратегії підприємства. Стратегія підприємства – це систематичний план його 

потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній 

розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, 

довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для 

найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і 

можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього 

середовища задля майбутньої прибутковості (Саєнко, 2006, с. 9). 

У контексті когнітивної науки О. Трухан запропонував наступне 

визначення стратегії як абстрактно-цільової та ціннісно-орієнтованої 

концепції довгострокового розвитку бізнесу, яка відображає когнітивну 

індикативну модель адаптивної поведінки підприємства у нестабільному і 

мінливому ринковому середовищі, що реалізується на основі планового 

процесу управління організаційними змінами шляхом забезпечення гнучкої 

відповідності внутрішніх ресурсів і компетенцій організації її зовнішньому 

середовищу (Трухан, 2010, с. 306). 

Поняття стратегії нерозривно пов’язане із розвитком організації 

(Маказан, 2018; Боковець та Іванченко, 2017). В час глобалізаційних змін, 

відкриття вітчизняних ринків і доступу вітчизняних товаровиробників до 

іноземних ринків, участь у глобалізаційних процесах, в умовах загострення 

конкуренції, необхідності адаптації до світових стандартів якості продукції,  

постійного пошуку нових ринків вітчизняні підприємства повинні визначати 

напрями, які б були адекватні змінам зовнішнього середовища, що, в свою 

чергу, повинно викликати відповідні зміни внутрішнього середовища. 

Визначення стратегічного напряму розвитку є передумовою тривалого та 

конкурентоздатного функціонування підприємств харчової промисловості 

(Тур, 2017a, с. 79). 
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В умовах ускладнення системи управління, особливо на підприємствах 

харчової промисловості, важливо ув’язати пріоритети стратегічного розвитку 

з використанням прийомів стратегічного управління.  

Серед науковців, які вивчали теорію розвитку підприємств є різні 

точки зору щодо сутності даного поняття. Так, одні науковці розвиток 

розглядають як найвищий тип руху, інші – як зміни матерії та свідомості, або 

перехід від застарілого до нового. У філософській енциклопедії подається 

наступне визначення: розвиток являє собою не всяку зміну в структурі 

об’єкту, а тільки якісну зміну, пов’язану із перетвореннями у внутрішній 

побудові об’єкта, у його структурі, що представляє собою сукупність 

функціонально пов'язаних між собою елементів, зв’язків і залежностей 

(Фещур, 2010). Також цю ідею підтримують науковці О. Гапоненко та 

А. Парухін. Вони визначають розвиток як рух уперед, формування нових рис, 

становлення нових структурних характеристик об’єкта, його еволюцію, 

поліпшення, удосконалювання, прогрес, а також ріст і розширення 

(Гапоненко та Парухін, 2006, с. 11). 

В цьому контексті вчені визначать розвиток як незворотну, 

спрямовану, закономірну зміну системи на основі реалізації внутрішньо 

притаманних їй механізмів самоорганізації (Мельник, 2003, с. 23). 

Л. Забродська трактує розвиток з точки зору ефективності 

підприємства: розвиток можна визначити як просування від простого до 

більш складного та ефективного (Забродська, 2004, с. 42). Окремі вчені 

поняття «розвиток» розглядають як незворотну, спрямовану, закономірність 

змін матеріальних та ідеальних об’єктів (Райко, 2011); (Сергеєва, 2014). 

Л. Запасна вважає, що лише при наявності таких трьох властивостей 

процес розвитку можна визначити серед інших змін: оборотність змін 

характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної 

схеми функцій); відсутність закономірності є характерною для випадкових 

процесів катастрофічного типу; при відсутності спрямованості зміни не 

можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерну для розвитку 
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єдину, внутрішню взаємозалежну лінію. У результаті розвитку виникає 

новий якісний стан об’єкту, що виступає як зміна його складу або  структури 

(тобто виникнення, трансформація або зникнення його елементів і зв’язків) 

(Запасна, 2007, с. 34). 

Цієї ж точки зору дотримується Є. Коротков. Він розглядає поняття 

розвиток як сукупність змін, що призводять до створення нової якості і 

зміцнення життєздатності системи, її можливості чинити опір руйнівним 

силам навколишнього середовища (Коротков, 1997, с. 296). 

Дослідник теорії організації Е. Смірнов розглядає розвиток як 

незворотні, спрямовані, закономірні зміни матерії та свідомості (Смірнов, 

2000, с. 174). І. Ансофф у своїй праці зазначає, що розвиток – це питання не 

стільки того, що є, скільки того, що може бути зроблено з тим, що є (Ансофф, 

2005, с. 306). 

Хоча відповідно до синонімічних словників «розвиток» і «зростання» є 

синонімами, але варто зазначити що в управлінському контексті ці поняття 

означають не одне й те саме. Р. Акофф визначає різницю між ростом і 

розвитком. На його думку, у більшості випадків ріст означає збільшення 

розмірів або кількості об’єктів. До росту підприємств відносяться як до 

збільшення їх розмірів, так і розширення діяльності за наступними 

показниками: обсяг виробництва, частка на ринку, чисельність персоналу, 

величина продажів, чистий прибуток тощо.  

Підприємства (організації) як організовані системи можуть 

стимулювати свій ріст, здійснюючи цілеспрямований вибір, наприклад, 

розширення ринку збуту залучення інвестицій тощо. Обмеження росту не 

обмежує розвиток (Акофф, 1985). На нашу думку, в той же час ріст певних 

показників чи факторів підприємств не завжди говорить про ефективний 

розвиток, адже економічне зростання може відбуватися як інтенсивним, так і 

екстенсивним шляхом (Тур, 2015a, с. 41). 

Екстенсивний шлях розвитку – спосіб збільшення обсягів виробництва 

внаслідок кількісного приросту факторів виробництва, насамперед, зростання 
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трудових ресурсів, за незмінного якісного рівня технічної основи 

виробництва та інших факторів. У даному разі продуктивність і ефективність 

праці залишаються незмінними (Мочерний, Ларіна та ін., 2005, с. 211). 

Існує думка, що час використання екстенсивного розвитку вже 

пройшов (притаманний  економіці СРСР), адже цей підхід показав свою 

обмеженість і можливість застосування лише у певних випадках за певних 

умов. Набагато ефективніше використовувати інтенсифікацію виробництва, 

адже це процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні 

найефективніших засобів виробництва, кваліфікованої та освіченої робочої 

сили, передових форм і методів організації праці тощо. На відміну від 

екстенсивного розвитку, інтенсивний розвиток має антивитратну 

спрямованість, оскільки супроводжується зменшенням витрат живої та 

уречевленої праці на одиницю продукції  (Мочерний, Ларіна та ін. 2005, с. 

287). Варто констатувати, що лише певна кількість вітчизняних підприємств 

за останні 25 років змогла перейти від екстенсивного до інтенсивного 

способу розвитку (Тур, 2015a, с. 41). 

Визначення розвитку авторським колективом А. Мазаракі, Т. Ткаченко, 

С. Мельниченко та М. Бойко як шляху переведення організації із вихідного в 

бажаний якісно кращий стан за певний період часу, в  

рамках якого можливості підприємства реалізуються відповідно  

до умов зовнішнього середовища (Мазаракі, Ткаченко та ін.,  

2010, с. 143). 

Як зазначає Р. Фатхутдінов, розвиток може бути внутрішнім (джерело 

такого розвитку знаходиться в середині об’єкта) і зовнішнім (визначається 

лише зовнішніми чинниками). Розвиток тісно пов’язаний із функціонуванням 

різних об’єктів, проте функціонування може мати і зворотний характер 

(Фатхундінов, 2005, с. 247). 

Розвиток значною мірою детермінується особливостями структурної 

упорядкованості конкретних систем. Аналіз існуючих поглядів на розвиток 

системи дозволив здійснити їх узагальнення (додаток А, табл. А.2).  
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Ряд науковців розглядають питання розвитку через призму соціально-

економічних перетворень. Так, В. Залуцький під соціально-економічним 

розвитком системи розглядає зміни соціальних та економічних показників 

під впливом реалізації рішень щодо використання соціально-економічного 

потенціалу (Залуцький, 2009, с. 165). 

Підходи до класифікації розвитку соціально-економічної системи через  

видові прояви пропонується І. Богатирьовим (табл.1.1), який визначає  такі 

класифікаційні ознаки (Богатирьов, 2004, с. 6). 

Таблиця 1.1  

Класифікація розвитку соціально-економічної системи 

Класифікаційна ознака Види розвитку 

За масштабом змін у соціально-економічній системі 

підприємства 

загально-корпоративний, внутрішньо-

корпоративний (локальний)  

За якістю змін у соціально-економічній системі 

підприємства 

регресивний, прогресивний  

Залежно від об’єкту змін у соціально-економічній 

системі підприємства  

організаційний, техніко-технологічний, 

соціальний, економічний розвиток 

Залежно від характеру змін спрямований, циклічний, спіральний 

Залежно від типу тренду лінійний, нелінійний  

Залежно від динаміки змін у соціально-економічній 

системі підприємства 

рівномірний розвиток (еволюційний), 

нерівномірний розвиток (революційний) 

За природою ключового критерію абсолютний, відносний  

Залежно від рівня невизначеності процесів прогнозований (достовірний), випадковий 

розвиток 

Залежно від основи змін у соціально-економічній 

системі підприємства 

екстенсивний (кількісний ), інтенсивний 

(якісний) розвиток 

Залежно від можливості управління змінами керований, спонтанний  

Залежно від корпоративної стратегії адаптивний, реактивний, випереджаючий 

(превентивний)  

Залежно від складності змін у соціально-економічній 

системі підприємства 

елементний, інтегральний, системний 

Залежно від мети змін простий, розширений 

Примітка: (Богатирьов, 2004, с. 6) 

 

Дуже важливо керівництву під час процесу забезпечення соціально-

економічного розвитку підприємства дотримуватись принципу позитивного 

розвитку, що передбачає такий управлінський вплив на виробничо-

господарські процеси, який протягом тривалого періоду часу дасть змогу 

спостерігати динаміку значень показників соціально-економічного розвитку 

на всіх рівнях (Залуцький, 2009, с. 168). 



 
 

37 

Погоджуючись у цілому із наведеним визначенням, проте для розвитку 

є необхідними не просто зміни показників, а їх позитивна динаміка. Крім 

того, з точки зору поведінки підприємства на ринку розвиток може бути 

спрямований на створення конкурентних переваг, розвиток конкурентних 

переваг або їх утримання (Тур, 2014a). Пропонуємо класифікаційні ознаки 

розвитку соціально-економічних систем доповнити ознакою поведінка 

підприємства на ринку (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Напрями розвитку підприємства у відповідності до його поведінки 

на ринку 
Примітка: розроблено автором 

 

Залежно від обраної поведінки розвиток може бути спрямований на 

освоєння нового ринку або ринкового сегменту, розвиток існуючого ринку 

(сегменту) або зосередження зусиль на утриманні існуючих ринкових 

позицій.  

У результаті аналізу наукових праць та навчальної літератури щодо 

питання «розвитку підприємства» ми дійшли висновку, що на сьогоднішній 

день не існує єдиного підходу до визначення даного поняття, воно потребує 

додаткових уточнень та уніфікації підходів відносно різних галузей 

життєдіяльності людства. Базуючись на проведеному аналізі та 

узагальненнях, можна запропонувати наступне визначення. Розвиток 

підприємства – це процес комплексних позитивних змін у виробничій, 

соціальній та економічній системах господарюючого суб’єкта, які, за рахунок 

інтенсифікації діяльності, спрямовані на його перехід до  

нового якісно-кількісного стану протягом визначеного періоду часу шляхом 

адаптації або зміни стану внутрішнього середовища  

Поведінка підприємства на ринку 

Створення конкурентних переваг 

Розвиток конкурентних переваг 

Утримання конкурентних переваг 

Освоєння нового ринку (сегменту) 

Розвиток існуючого ринку (сегменту) 

Утримання існуючих ринкових позицій 
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відповідно до змін чинників зовнішнього середовища  

(Тур, 2015a, с. 44). 

За останнє двадцятиліття вітчизняними та зарубіжними науковцями 

було зроблено значний внесок у дослідження та розвиток концепцій стратегії 

підприємства та розвитку підприємства. Хочемо відзначити, що поняття 

«стратегія» і «розвиток» є пов’язаними між собою, адже розвиток є 

наслідком правильно продуманої та реалізованої стратегії. В той же час 

стратегія є інструментом забезпечення розвитку підприємства. За допомогою 

стратегії можна сформувати бачення щодо майбутнього розвитку 

підприємства. 

Останнім часом в економічній та управлінській літературі все частіше 

використовують поняття «стратегічний розвиток підприємства».  

Харчова промисловість потребує унікальних підходів до опрацювання 

питання стратегічного розвитку. З одного погляду харчова промисловість 

повинна чітко регулюватися зі сторони держави та суспільства, адже якість 

харчової продукції – це здоров’я нації. Але з іншого – така регламентація 

обмежує можливості та ініціативність підприємців, негативно впливає на 

впровадження світових підходів у веденні бізнесу, заважає стратегічному 

розвитку підприємства (Тур, 2016a, с 12). 

Відповідно до (Мочерний, 2005, с. 373) стратегія розвитку 

підприємства визначається як – довготермінова економічна політика 

підприємства, фірми, компанії, та комплекс заходів з її реалізації. 

Складовими стратегічного розвитку підприємства визначаються: стратегія 

розробки та впровадження нової техніки і технологій, стратегія розробки 

нових товарів і розвитку на цій основі ринку, стратегія маркетингу, стратегія 

зниження собівартості продукції, стратегія диференціації та диверсифікації 

виробництва тощо, а також цінова, збутова форми довготривалої економічної 

політики. В цьому разі у поняття стратегії розвитку  

включені як  функціональні стратегії, так і тактичні заходи, які пов’язані із 

досягненням стратегічної цілі.  
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О. Кравченко розглядає стратегію розвитку підприємства з позиції 

процесного підходу і пропонує наступне визначення. Стратегія розвитку 

підприємства – це системний процес, який дозволяє на засадах стратегічного 

мислення як домінуючої логіки проаналізувати суть умов, в яких працює 

галузь (підгалузь); визначити місію, цілі і завдання підприємства, розробити 

головні напрями та заходи збалансованості його розвитку  

в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища при  

максимальному використанні всіх наявних ресурсів підприємства 

(Кравченко, 2007, с. 272). 

В свою чергу, І. Васільєва та Р. Гошовський визначають стратегічний 

розвиток підприємства як процес, спрямований на створення конкурентних 

переваг фірми та закріплення ефективної стратегічної позиції, що 

забезпечить майбутню життєздатність підприємства у мінливих умовах. При 

цьому автори акцентують увагу на тому, що вибір стратегії в стратегічному 

управлінні пов’язаний зі станом ключових факторів, до яких відносяться 

сильні сторони галузі і підприємства, мета, місія, інтереси вищого 

керівництва, кваліфікація працівників (Васільєва, 2006).  

Що стосується підходів до формування стратегії розвитку 

підприємства, то, на думку О. Кравченко, найбільш коректним є ієрархічний 

підхід. Даний підхід дає можливість відображати рівні управління 

підприємства та характер взаємозв’язку із зовнішнім оточенням. З цієї точки 

зору процес формування стратегії розвитку підприємства розглядається як 

послідовна операціоналізація (процедура конкретизації соціологічних понять 

чи зведення їх до таких індикаторів, які можна описувати певною сукупністю 

операцій) на загальну, ділову (бізнес-стратегію) та портфель функціональних 

субстратегій (Кравченко, 2003). 

Узагальнення існуючих точок зору дає можливість зробити висновок, 

що стратегія розвитку підприємства – це комплекс управлінських рішень 

(система управлінських заходів, сукупність цільових програм, плани 

розвитку), спрямованих на формування позитивних перспектив, пріоритетів і 
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напрямів розвитку соціально-економічної системи господарюючого суб’єкта, 

як результат забезпечення динамічного і сталого розвитку підприємства (Тур, 

2015a, с. 44). 

Досліджуючи питання стратегічного розвитку підприємства можна 

зробити висновок, що даний процес має за мету створення конкурентних 

переваг підприємства й утвердження стратегічної позиції, що, в свою чергу, 

забезпечить розвиток його стратегічного потенціалу, дасть можливість 

забезпечити ринкову стійкість господарюючого суб’єкта у близькій та 

далекій перспективі.  

Менеджмент у сфері управління стратегічним розвитком підприємства 

є динамічним процесом, що обумовлено необхідністю рухатися до 

поставленої мети, незважаючи на вплив негативних факторів оточуючого 

середовища. 

Виходячи із співвідношення понять стратегія розвитку та розвиток 

підприємства можна стратегічний розвиток підприємства охарактеризувати 

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. 

Співвідношення понять стратегія, стратегія розвитку та стратегічний 

розвиток підприємства можна представити таким чином (табл. 1.2). 

Визначення пріоритетів стратегічного розвитку підприємств харчової 

промисловості має відштовхуватися від матеріально-речової основи 

виробництва того чи іншого виду харчових продуктів, оскільки таким чином 

вдасться уникнути непередбачуваних втрат у зв’язку із псуванням 

сільськогосподарської сировини та відсутністю належного  

техніко-технологічного рівня її перетворення у готову продукцію.  

В праці (Боковець  та Іванченко, 2017) стратегія управління  

розглядається в контексті забезпечення її ефективності та масштабності 

розвитку корпорації.  
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Таблиця 1.2 

Сутнісні характеристики понять стратегія, стратегія розвитку підприємства 

та стратегічний розвиток 

Поняття  Характеристика 

Стратегія План, що передбачає визначення орієнтирів діяльності підприємства із 

врахуванням його потенційних можливостей  та змін стану зовнішнього 

середовища 

Стратегія розвитку 

підприємства 

 Сукупність управлінських інструментів, що використовуються для 

забезпечення розвитку  підприємства в межах визначених стратегічних 

пріоритетів 

Стратегічний 

розвиток 

підприємства 

Процес змін стану підприємства, що забезпечує реалізацію стратегії 

розвитку 

Примітка: запропоновано автором.  

 

Важливого значення набуває формування портфелю стратегій для 

підприємств, які входять у вертикально та горизонтально інтегровані 

об’єднання, щоб стратегічні пріоритети корелювали з прийомами, які дадуть 

можливість максимальною мірою знизити трансакційні та трансформаційні 

витрати, підвищивши тим самим рівень ринкової стійкості підприємств 

харчової промисловості та рівень конкурентоспроможності продукції, як на 

вітчизняному, так і на закордонному ринках. 

 

 

1.2. Сутнісна характеристика ринкової стійкості підприємства 

 

Ринкова стійкість підприємства визначається впливом ринкових сил на 

підприємство та можливістю підприємства гнучко реагувати на зміну дії  

чинників ринкового середовища – середовища бізнесу.  

У зв’язку із новими ринковими викликами, пов’язаними зі змінами  у 

зовнішньоекономічній політиці нашої держави, та циклічним повторенням 

кризових явищ на світовому ринку товарів та послуг, питання ринкової 

стійкості підприємства набуває надзвичайної актуальності та потребує 

розгляду (Тур, 2015b, с. 44-45). Сучасна економічна ситуація 
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характеризується пришвидшенням глобалізаційних процесів, починаючи з 

кінця ХХ ст. Такі процеси передбачають міжнародний поділ праці, міграцію 

капіталів, робочої сили, виробничих ресурсів, уніфікацію законодавства 

країн світу. В результаті глобалізації всі учасники  стають більш залежними 

один від одного. Останні події в Україні яскраво підтверджують таку 

залежність, а саме, що стосується питань ресурсного забезпечення в 

енергетичній сфері, зовнішній торгівлі, співпраці у галузі науки та інновацій. 

У таких умовах забезпечити ринкову стійкість підприємства можливо 

завдяки ефективному використанню наявних ресурсів шляхом ефективного 

застосування інструментів менеджменту, в тому числі використання 

управлінської науки в питаннях управління стратегічним розвитком 

підприємства. Одним із завдань стратегічного менеджменту є забезпечення  

ринкової стійкості підприємства. Відповідно до цього завдання 

розробляються тактичні та стратегічні заходи, що створюють передумови 

забезпечення стратегічного розвитку підприємств. 

Питання ринкової стійкості, окремих її структурних складових та 

рівнів стійкості розглядались в працях таких науковців як: М. Баррі, 

О. Ареф’єва, Д. Городянська, І. Геращенко, А. Василенко, В. Йоффе, 

Г. Савіцька, Л. Галько, К. Ізмайлова, А. Путягін, Л. Лахтіонова, В. Федько, 

С. Кобець, Ж. Крисько, Д. Крисанов, Р. Скриньковський, Я. Максимчук, 

К. Харук, В. Йоффе, О. Дуброва, А. Кучерявий та ін.  

Майк Баррі, директор зі сталого бізнесу в Marks & Spencer, (британська 

роздрібна торгівля), описав свою успішну стратегію Plan A, розпочату в 2007 

р., як визнання того, що «дні корпоративної соціальної відповідальності 

закінчилися», і що CSR була замінена більш великою і більш стратегічною 

ідеєю стійкого бізнесу (Майк Баррі, 2015) . 

На нашу думку, в основу формування портфелю стратегічних 

пріоритетів розвитку підприємств харчової промисловості має бути 

покладена інституціональна теорія, оскільки злиття та поглинання стали 

прикметною рисою розвитку агропродовольчого бізнесу в останні роки, а 
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рівень трансакційних витрат став одним із основних детермінуючих 

ефективність чинників. 

Загострення конкурентної боротьби на більшості цільових ринків, у 

тому числі і на ринку харчових продуктів, свідчить про необхідність 

дослідження взаємозв’язку між ефективністю функціонування підприємства 

та рівнем його ринкової стійкості. Оскільки ринкова стійкість дає можливість 

максимальною мірою використовувати власні конкурентні переваги в 

утриманні та розширенні  ринку. Відправним пунктом для сутнісної 

характеристики ринкової стійкості підприємства є розуміння сутності ринку 

як системи відносин між покупцями та продавцями (Тур, 2017b). 

Одна із основних передумов ефективного функціонування 

підприємства в ринкових умовах – це можливість забезпечити його стійкість. 

Стійкість підприємства – це багатогранне, складне, системне і 

багатовекторне поняття. У загальному розумінні стійкість – це здатність у 

довгостроковому періоді зберігати властивості, визначені системою, при 

цьому здійснювати опір руйнівним впливам, забезпечувати можливість 

протидії їм (Тур, 2016b, с. 56). В умовах гострої конкурентної боротьби, 

особливо на ринку харчових продуктів, ринкова стійкість виступає 

необхідною передумовою господарської самодостатності підприємства і 

тому вагомою складовою менеджменту підприємств харчової промисловості 

є розробка підходів щодо зміцнення ринкової стійкості суб’єкта 

господарювання. 

Поняття стійкості щодо характеристики стану підприємства 

еволюціонувало. Вперше поняття «економічна стійкість» було використано в 

контексті обмеженості та дефіциту природних ресурсів, сплески яких 

виникли в 70-х рр. ХХ ст. 

Метою концепції економічної стійкості було забезпечення стабільного 

розвитку світового господарства на основі більш економного та 

раціонального використання ресурсів. Згодом вона була відображена у теорії 

економічної безпеки держави – «ecosestate» («economic security of state»). 
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Економічну стійкість держави можна забезпечити лише за економічної 

стійкості її складових (територій, галузей економіки, підприємств) 

(Удовиченко, 2011). 

Значна кількість вчених найбільш узагальненим вважає поняття 

«економічна стійкість підприємства». Економічну стійкість підприємства 

можна розглядати як у контексті функціонування підприємства в цілому, так 

і з точки зору забезпечення окремими видами ресурсів (Тур, 2016b, с. 57). 

Узагальнення поглядів на економічну стійкість наведено у додатку А, 

табл. А.3. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття економічна 

стійкість підприємства, можемо зробити висновок, що найчастіше науковці 

розглядають економічну стійкість як статичний стан підприємства, який 

забезпечується ресурсами господарюючого суб’єкта.  

Останнім часом все більше уваги науковців привертає визначення 

стану ринкової стійкості в цьому контексті під стійкістю економічної 

системи розуміють можливість повернення підприємства до рівноважного 

стану.  

Так, В.В. Йоффе визначає стійкість підприємства як здатність і 

можливість підприємства опиратися збуренням зовнішнього середовища. До 

здатності підприємства відносяться його стан і рівень у всіх функціональних 

сферах діяльності, що дозволяє відійти від необхідності оцінки наявності та 

якості поставленої мети. Можливості підприємства в цьому разі формуються 

обмеженнями його діяльності у вигляді умов зовнішнього середовища, що 

визначають можливості використання його ресурсів (Йофе, 2004, с. 60). 

В останні роки автори починають акцентувати увагу на тому, що 

стійкість потрібно розглядати як здатність (властивість) економічної системи, 

дати оцінку якій можна, лише за допомогою аналізу показників динаміки 

стану та структури підприємства (Іванов, 2005). На сьогодні науковцями 

виділяються наступні (класичні) види стійкості: загальна стійкість, 

внутрішня, зовнішня, успадкована та фінансова стійкість. Але інші автори. 
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крім вище згаданих, виділяють наступні види стійкості (Ареф’єва, 

Городянська, 2008): виробничо-технологічну, організаційно-правову, 

соціально-екологічну, маркетингову та кадрову. 

Стійкий бізнес або стійке підприємництво – це терміни, які у даний час 

використовуються фірмами, які інтегрують стійкі методи ведення бізнесу в 

свої корпоративні стратегії та бренди, в той же час прагнучи вирішити 

інтереси акціонерів і зацікавлених сторін в рамках цих стратегій (Майк Барі, 

2015). 

Зовнішня стійкість підприємства визначається на основі стабільності 

відповідного економічного середовища на певних рівнях (галузь, економіка 

держави, світова економіка). Вона забезпечується шляхом гармонійного 

регулювання ринкової економіки на макрорівні. (Тур, 2016b, с. 58). 

У свою чергу внутрішня стійкість підприємства відображає такий стан 

його ресурсного потенціалу, його матеріально-речової та вартісної 

(грошової) структури капіталу і таку динаміку, за якої забезпечуються 

стабільно високі натуральні-речові та фінансові результати функціонування 

підприємства (Ступка, 2005, с. 348).  

Успадковану стійкість визначає наявність певного запасу міцності, що 

захищає підприємство від несприятливих дестабілізуючих виробничих умов 

та несподіваних змін зовнішніх чинників (Товстяк, 2011). 

Для підприємства важливо вирішувати проблеми стійкості, щоб 

створювати більші і кращі можливості для розвитку. Аналіз існуючих 

підходів щодо визначення видів стійкості підприємства дозволив їх 

узагальнити (рис. 1.2). 

Окремі автори ринкову стійкість підприємства ототожнюють з 

фінансовою або економічною стійкістю. При цьому ринкову стійкість 

підприємства розглядають як його здатність функціонувати і розвиватися, 

зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, що змінюється, і яке гарантуватиме його постійну 

платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого 
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рівня ризику (Аналитические блоки программы для финансового анализа, 

2017).  

 

Рис. 1.2. Види стійкості підприємств 

Примітка: розроблено автором  (Тур, 2016b, с.58) 

 

Г. Савіцька ринкову стійкість характеризує показниками фінансової 

незалежності, фінансової залежності та фінансового ризику, а також ринкову 

стійкість ототожнювала з показниками структури джерел фінансування, а 

саме: коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової залежності 

та коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) (Савіцька, 

2000, с. 231). Таким чином, сутність ринкової стійкості господарюючих 

суб’єктів розглядається раніше через відносні показники, що характеризують 

стан пасивів балансу підприємства. 

Частина науковців розмито визначають відмінності між ринковою та 

фінансовою стійкістостями, а окремі з них розглядають ці види стійкості як 

ідентичні.  

Л. Галько чітко розмежовує фінансову та ринкову стійкості діяльності 

підприємства. Під фінансовою стійкістю Л. Галько розуміє: обґрунтування 

обсягу та складу фінансових ресурсів; формування оптимальної структури 

джерел фінансування діяльності; раціональне розміщення фінансових 

Стійкість підприємства 

Класичний підхід Сучасний підхід 

Зовнішня 

Внутрішня 

Фінансова 

Успадкована 

Економічна  

Виробничо-технологічна 

Фінансова 

Маркетингова 

Організаційна 
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ресурсів в активи підприємства; забезпечення ефективності використання 

власних та позичених коштів; підтримка ліквідності та платоспроможності; 

прискорення оборотності активів підприємства; використання ефекту 

фінансового важеля з метою впливу на величну чистого прибутку; 

дотримання розрахунково-платіжної дисципліни (Галько, 2010, с. 7). 

Фінансова стійкість підприємства означає здатність об’єкта 

господарювання нормально функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу 

своїх активів та пасивів у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього 

середовища (Ступка, 2005). 

Вона формується у процесі господарської діяльності і виступає базисом 

для забезпечення загальної стійкості підприємства. Ринкову стійкість не 

можна зводити до фінансової стійкості, проте стабільний фінансовий стан, 

здатність підприємства вчасно розраховуватися по власних зобов’язаннях 

ефективно управляти оборотними засобами впливають на рівень його 

ринкової стійкості. Таким чином можна говорити про те, що  фінансова 

стійкість є складовою ринкової стійкості підприємства (Тур, О.В., 2016g).  

Під час роботи менеджерів щодо забезпечення фінансової стійкості 

існує основна ціль – забезпечення фінансової стабільності та безпеки 

функціонування  підприємства відповідно до стратегічних планів (Тур, 

2016b, с.58-59). Погляди науковців на визначення ринкової стійкості 

наведено у табл. 1.3. 

У сучасній економічній літературі ринкова стійкість розглядається як 

системне явище, яке виступає індикатором відхилення від потенційно 

можливого конкурентного стану компанії на певному етапі діяльності. 

Основною метою забезпечення ринкової стійкості компанії є отримання 

прибутку в розмірі, необхідному для нарощування стратегічного потенціалу 

компанії на тривалий період. Проте ідентифікація ринкової стійкості з 

фінансовою не відповідає задачам ринкової стійкості. Фінансова стійкість 

підприємства передбачає стан, при якому господарча діяльність забезпечує у 

нормальних умовах виконання всіх його зобов’язань. 



 
 

48 

Таблиця 1.3 

Визначення поняття «ринкова стійкість» 

Автор, джерело Визначення 
1 2 

К. Ізмайлова 

(Ізмайлова, 2001, 

84-93) 

ринкова стійкість визначається через низку показників, які 

характеризують фінансовий стан підприємства, і відносить до них 

коефіцієнти:  автономії, фінансової залежності, співвідношення 

залучених і власних коштів, мобільності, забезпечення власними 

оборотними коштами, станом виробничих засобів, обсягами 

довгострокових позик, загальними показниками залучення 

позикових коштів, структури довгострокових вкладень, 

короткострокової заборгованості, автономії, кредиторської 

заборгованості, співвідношення між дебіторською та 

кредиторською заборгованістю, рентабельності на основі 

грошового потоку, самофінансування (показник грошової віддачі 

інвестицій), обслуговування боргу 

 

М. Портер та М. 

Крамер (М. Портер 

та М. Крамер, 2011) 

ринкова стійкість (стійкість конкурентної переваги) – це  здатність 

підприємства захищати свої конкурентні переваги 

С. Чмель (Чмель, 

2011) 

ринкова стійкість – це конкурентоспроможність підприємства і 

його продукції, надійність економічних зв’язків, розширення 

частки продукції підприємства на ринку, високий рівень 

задоволеності споживачів 

 

А. Путятін (Путятін, 

2000) 

ринкова стійкість підприємства – це здатність адаптуватися до 

змін ринкової кон’юнктури, але при цьому увага акцентується на 

фінансових показниках діяльності підприємства, виходячи із 

визначення ринкової стійкості  як здатності функціонувати і 

розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх активів і пасивів у 

мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує 

постійну платоспроможність підприємства та його інвестиційну 

привабливість в межах допустимого рівня ризику. Для 

забезпечення ринкової стійкості підприємство повинно володіти 

гнучкою структурою капіталу, уміти організувати його рух для  

забезпечення постійного перевищення доходів над витратами з 

метою збереження платоспроможності і створення умов для 

самовідтворення 

 

В. Федько (Федько, 

2000) 

ринкова стійкість будь-якого підприємства, компанії, фірми 

певною мірою залежить від стану та тенденцій розвитку 

виробництва, виходячи із замовлень ринку в системі зворотного 

зв'язку «споживач – виробництво – інфраструктура», і базується не 

тільки на виробничих і фінансових складових, а й на більш 

широкій організаційно-економічній основі: можливість ресурсного 

забезпечення; рівень організації виробництва та його 

технологічних складових; маркетингова стратегія; товарна, 

промислова, цінова та сервісна політики; стан інфраструктури та її 

перспективні можливості; нормативно-правова база 

функціонування підприємств. 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 

І. Ісаєнко, 

М. Христова 

(Ісаєнко та 

Христова, 2012). 

ринкова стійкість організації - це конкурентоздатність на ринку, а 

конкурентоздатність організації проявляється в 

конкурентоздатності її діяльності 

Л. Лахтіонова, 

(Лахтінова, 2008) 

ринкова стійкість - це форма зовнішньої стійкості, яка визначає 

фінансове становище суб’єкта господарювання на ринку – в 

зовнішньому середовищі та включає в себе стійкість 

господарських зв’язків суб’єкта господарювання із нинішніми 

контрагентами; стійкість його рівня на ринку конкурентоздатності 

продукції, що випускається (послуг, робіт, товарів), стійкість 

цінової тактичної та стратегічної політики суб’єкта  

Примітка: узагальнено автором 

 

Існує точка зору, відповідно до якої в якості окремих базових цілей, що 

визначають стабілізацію промисловості та її сталий розвиток, можна 

виділити формування конкурентного середовища, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, пожвавлення інвестиційної діяльності  

(Масленко, 2004, с 195). 

З цією точкою зору також важко погодитись, оскільки в поняття 

ринкової стійкості включено як види стійкості, так і інструменти її 

досягнення (Тур, 2016b). 

Ринкову стійкість підприємства доцільно розглядати як сукупність 

видів стійкості, що забезпечують підприємству конкурентні переваги. Крім 

фінансової стійкості ринкову стійкість підприємству забезпечують 

економічна, виробничо-технологічна, маркетингова та організаційна 

стійкості підприємства.  

Виробничо-технологічна стійкість характеризується стабільним 

функціонуванням виробництва та удосконаленням техніки та технологій на 

підприємстві (Вознюк, 2012, с, 166 -167). Основою забезпечення виробничо-

технологічної стійкості є інвестиції в інновації та впровадження нових 

технологічних рішень у діяльність підприємства. 

Сьогодні все більша увага приділяється маркетинговій стійкості 

підприємства. Маркетингова стійкість – здатність утримувати стійку 
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конкурентоспроможну позицію на ринку, досягати запланованого обсягу 

продажів; адаптуватися до змін ринкової кон’юнктури та відповідати 

сучасним і майбутнім запитам споживачів щодо співвідношення якість/ціна 

(Товстяк, 2011, с. 125). У загальному вигляді маркетингова стійкість 

підприємства характеризується через частку ринку або її стабільність.  

Окремі вчені ринкову стійкість підприємства зводять до маркетингової 

стійкості, виходячи із того, що маркетингова політика та маркетингові 

дослідження є важливою передумовою виходу і закріплення на цільових 

сегментах ринку, а в подальшому і їх розширення.  

Зокрема С. Кобець отожнює маркетингову стійкість з ринковою, при 

цьому до стійкості підприємства відносить фінансову, виробничу, 

управлінську, кадрову, інвестиційну та науково-технічну стійкості, 

розглядаючи їх як складові економічної стійкості підприємства. 

Індикаторами оцінки рівня маркетингової (ринкової) стійкості він визначає 

показник рентабельності продажу продукції, показник рентабельності чистих 

активів, показник товарності, показник рівня маркетингових досліджень 

(Кобець, 2015). 

Незважаючи на те, що окремі вчені ототожнюють ринкову стійкість з 

маркетинговою стійкістю, І. Геращенко та А. Василенко (Геращенко, 

Василенко, 2014) виокремлюють маркетингову компоненту ринкової 

стійкості. На їх думку, маркетингова стійкість відображає здатність компанії 

здійснювати свою діяльність в умовах невизначеності розвитку ринкового 

середовища з метою укріплення конкурентних переваг компанії з 

врахуванням інтересів власників, суспільства та держави. Маркетингова 

стійкість базується на точній та об’єктивній спеціалізованій інформації щодо 

розвитку ситуації на різних сегментах ринку, на прийнятті маркетингових 

рішень зі зменшення ризику волатильності цін на продукцію компанії і 

нерегулярності отримання замовлень, зі збільшення 

конкурентоспроможності продукції та росту іміджу компанії, зі створення 

довгострокової лояльності споживачів і примноження клієнтського капіталу, 
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а також з вивчення залежності компанії від ринкових факторів, у тому числі 

від місткості ринку, конкуренції, еластичності попиту.  

В цьому разі маркетингова стійкість може розглядатися як здатність 

утримувати та розширювати частку продукції компанії на ринку в умовах 

динамічних трансформацій бізнес-середовища за рахунок активного 

маркетингового впливу на зовнішнє оточення. 

Існує група авторів, які ринкову стійкість розглядають як складову 

економічної стійкості. Так, Л. Галько (Галько, 2010) зазначає, що економічна 

стійкість підприємства формується в процесі виробництва, а забезпечується 

та відтворюється на етапах реалізації та розподілу готової продукції, тому 

доцільно виділяти такі її функціональні складові: виробнича, управлінська, 

інноваційна, маркетингова, фінансова та ділова (ринкова). Особливу увагу 

при цьому відіграють фінансова та ділова (ринкова) стійкість, в яких автор 

вбачає основні індикатори результативності, якості та перспектив розвитку 

підприємства, оскільки вони виступають контрольними ланками у системі 

управління економічною стійкістю підприємства. Визначаючи сутність 

ділової (ринкової) стійкості автором надаються їй ознаки, що більшою мірою 

характеризують структурні складові ринкової стійкості, підкреслюючи, що  

ділова (ринкова) стійкість передбачає досягнення та підтримку конкурентних 

переваг; використання ключових факторів успіху в галузі; активізацію 

ділового співробітництва підприємства з іншими учасниками ринку; 

зростання прихильності цільових споживачів до торгової марки; розробку та 

реалізацію конкурентної бізнес-стратегії; управління ризиками; діагностику 

середовища функціонування організації; використання сприятливих 

можливостей зовнішнього середовища; формування позитивного іміджу 

фірми серед ділових партнерів та споживачів готової продукції. 

Ж. Крисько розглядає ринкову стійкість підприємства як здатність 

підприємства до тривалого здійснення діяльності на своїх основних ринках. 

При цьому вона також розглядає ринкову стійкість як складову економічної 

стійкості підприємства. Іншими складовими економічної стійкості 
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Ж.Крисько визначає фінансову стійкість, технологічну стійкість, кадрову 

стійкість, організаційну стійкість, стійкість підприємницької структури 

(Крисько, 2010). 

Для кожного підприємства важливим аспектом функціонування 

підприємства є трудові ресурси. Тому сучасні науковці приділяють увагу 

кадровій стійкості підприємства. Кадрова стійкість розглядається як 

здатність підприємства підтримувати низький рівень плинності кадрів та 

високий мотиваційний потенціал персоналу (Товстяк, 2011, c. 45).  

Попри розбіжності у визначенні видів стійкості підприємств більшість 

авторів зазначають, що на формування стійкості промислового підприємства 

впливають чинники зовнішнього та внутрішнього середовища. Ринкова 

стійкість організації знаходиться під впливом окремих дуже важливих 

факторів – зовнішніх і внутрішніх, прямих і непрямих, об’єктивних та 

суб’єктивних, тих, які регулюються ринком, державою та безпосередньо 

самою організацією (Ісаєнко та Христова, 2010). 

Зовнішнє середовище виступає джерелом ресурсів для підприємства, 

оскільки знаходиться з ними в процесі постійного обміну. Саме тому, 

зовнішні чинники не лише формують загальну атмосферу бізнесу, але й 

впливають на усі процеси, які відбуваються в ньому. Виходячи зі 

спрямування дії, в системі чинників зовнішнього середовища запропоновано 

розглядати чинники прямого та непрямого впливу на забезпечення стійкості 

підприємства (Галько, 2010).  

Важливим напрямом дослідження ринкової стійкості виступає 

вивчення її структури.  

У  структурі ринкової стійкості підприємства Є. Ісаєнко та М. Христова 

виділяють наступні підсистеми: 1) соціальну – якісна характеристика мети 

діяльності підприємства – задоволення матеріальних та інших потреб 

населення з врахуванням збереження навколишнього середовища;                   

2) економічну – умова стабільного розвитку потенціалу організації;                

3) фінансову – умова стабільного фінансового розвитку організації;                
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4) організаційну – умова стабільного розвитку структури організації і 

організаційних форм управління; 5) маркетингову – здатність організації 

адаптуватися та розвиватися в умовах мінливого зовнішнього середовища. 

На нашу думку, маркетингова стійкість діяльності підприємства є 

складовою ринкової стійкості. Оскільки забезпечення ринкової стійкості є 

метою діяльності підприємства, а маркетингова діяльність – засобом її 

досягнення.  

Крім того, існує точка зору, відповідно до якої до складових ринкової 

стійкості відносять: рівень конкуренції, цінову політику, маркетингову 

політику, місце підприємства на ринку, рівень матеріально-технічного 

оснащення, наявність економічних зв’язків з партнерами, ефективність 

господарських і фінансових операцій, рівень ризиковості фінансової 

діяльності, гнучкість (вміння пристосуватися до нових вимог ринку) 

керівництва та персоналу тощо. Такий підхід характеризує ринкову стійкість 

не через складові, а визначає стан ринкової стійкості через визначені 

показники.  

Також існує точка зору, що ринкова стійкість підприємства – це 

загальний рівень ефективності здійснення всіх напрямів його діяльності. З 

огляду на це ринкова стійкість підприємства залежить від: 

конкурентоспроможності товарів, які воно випускає, корисного ефекту 

товару (споживчих властивостей), ціни, витрат на виготовлення та 

реалізацію, а також залежить від рівня виробництва, стану обладнання, 

наявності сировини та матеріалів, застосування технологій, якості 

менеджменту, ефективності маркетингової та фінансової діяльності та ін. 

(Масленко, 2002). 

Такий підхід до визначення ринкової стійкості передбачає необхідність 

врахування  стану всіх функціональних площин діяльності підприємства.  

Характеризуючи структуру ринкової стійкості в роботі пропонується 

розглядати ринкову стійкість як таку, що складається із: економічної, 

фінансової, маркетингової, виробничо-технологічної, організаційної стійкості 
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та формується під впливом чинників зовнішнього середовища прямої та 

непрямої дії.  

Такий підхід дозволить співвіднести стан ринкової стійкості 

підприємства із стійкістю окремих функціональних площин діяльності 

підприємства при визначенні стратегії розвитку. А підвищення ринкової 

стійкості може бути досягнуте за рахунок вищого рівня збалансованості всіх 

функціональних площин. 

У науковій літературі питання рівнів ринкової стійкості також є 

недостатньо дослідженими. Щодо рівнів ринкової стійкості, то серед авторів 

не існує єдиного погляду. 

Так, Р. Скриньковський, Я. Максимчук, К. Харук розглядають рівні 

ринкової стійкості через рівні ринкової стійкості окремих складових 

структури ринкової стійкості. Так, рівень ринкової стійкості ними 

характеризується через показники рентабельності активів, рентабельності 

продажів продукції, рентабельності виробництва. Та поряд із цим автори 

наголошують на необхідності визначення рівнів фінансової стійкості, ділової 

стійкості, управлінської стійкості, кадрової стійкості, виробничої стійкості як 

складових економічної стійкості підприємства (Скриньковський, Максимчук 

та Харук, 2015). 

Існує інший підхід, відповідно до якого рівні ринкової стійкості 

підприємства розрізняють залежно від типу ринку, на якому працює 

підприємство. При цьому рівень  ринкової стійкості визначається часткою 

підприємства на ринку. Найвищою стійкістю володіють монополісти. 

Найнижчий рівень стійкості притаманний неперспективним підприємствам, 

які не володіють новітніми технологіями, а також не мають достатнього 

внутрішнього ресурсу для подальшого розвитку. Інші рівні ринкової 

стійкості знаходяться між ними. 

Проте такі судження є помилковими, адже існують підприємства-

нішери, які працюють на вузьких сегментах ринку, але виготовляють 

унікальні товари. Найчастіше нішерами стають підприємства, яким вдалося 
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сформувати і реалізувати ефективну маркетингову стратегію диференціації. 

Ці підприємства за розміром можна віднести до малих і середніх (Тур, 2016b, 

с. 61). 

Іще одним підходом до визначення рівнів ринкової стійкості виступає 

підхід, побудований на визначенні ринкової стійкості залежно від 

пріоритетів розвитку підприємства. Ринкова стійкість в цьому разі може бути 

поточною та стратегічною.  

Акцентуючи увагу на значному впливі пріоритетів стратегічного 

розвитку на рівень ринкової стійкості підприємства, Ж. Крисько ринкову 

стійкість ототожнює зі стратегічною стійкістю підприємства. На її 

переконання, стратегічна стійкість підприємства – це здатність створювати, 

розвивати та зберігати тривалий час конкурентні переваги на ринку, тим 

самим підтримуючи належний рівень ліквідності, платоспроможності і 

рентабельності, в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища 

(Крисько, 2010). 

Загальна мета функціонування підприємства полягає у забезпеченні 

довгострокової, стратегічної стійкості підприємства, що означає збільшення 

його ринкової вартості, покращення фінансових показників діяльності, 

відповідність науково-технологічного характеру його продукції і технології 

виробництва як сучасним вимогам, так і основним тенденціям світового 

розвитку. Стратегічна стійкість підприємства виявляється через мінімізацію 

втрат при несприятливих умовах зовнішнього середовища, а при 

сприятливих обставинах в здатності до ефективного збільшення своїх 

активів, як матеріальних, так і нематеріальних, що підвищує можливість 

виживання підприємства при несприятливих змінах в зовнішньому 

середовищі в майбутньому. 

Стратегічна стійкість підприємства обумовлена багатьма чинниками, 

що формують зовнішнє середовище, найбільш істотними із них є: галузь, тип 

ринку, розміри підприємства, спеціалізація продукту, технологічна та 
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кадрова забезпеченість, економічна динаміка на макро- і мезорівнях, і, 

звичайно ж, своєчасна реструктуризація підприємства (Крисько, 2010). 

Розглядаючи питання стійкості підприємства через призму конкуренції 

можна зазначити, що коли підприємство функціонує на ринку,  де 

спостерігається низький рівень конкуренції, ринкова стійкість  підприємства 

достатньо висока або найвища.  

Забезпечення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості є 

ускладненим, оскільки, як правило, ринки окремих харчових продуктів 

характеризуються високим рівнем конкуренції, а переважна більшість 

виробників продовольства не відзначається високим рівнем стійкості. Навіть 

оптимальна структура капіталу підприємств харчової промисловості без 

відповідної маркетингової політики та здатності вчасно реагувати на нові 

кон’юнктурні виклики та запити споживачів не означає прийнятного рівня 

ринкової стійкості.  

Забезпечення відповідного рівня ринкової стійкості має стати однією із 

основних задач системи стратегічного управління підприємствами харчової 

промисловості з огляду на жорстку конкуренцію на ринках продовольства. 

Більше того, враховуючи втрату українськими виробниками харчових 

продуктів традиційних ринків і необхідність виходу на нові ринки, 

забезпечення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості 

виступає необхідною передумовою забезпечення їх господарської 

самодостатності та виживання в умовах глобалізації. 

Окремим науковим підходом є визначення стійкості через концепцію 

сталого розвитку, що визначається як досягнення заданого рівня соціального, 

екологічного, науково-технологічного та культурного розвитку та підтримка 

темпів зростання цих параметрів суспільства або регіону (Йоффе, 2004). 

Проведений аналіз точок зору на 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 
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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. 

Отже, проаналізувавши різні підходи до визначення стійкості 

підприємств та їх видів можна зробити висновок, що удосконалення та 

розвиток управлінського процесу можливі лише завдяки забезпеченню 

стійкості підприємства через забезпечення стійкості окремих структурних 

складових ринкової стійкості. Варто відзначити, що наведені види стійкості 

підприємства доповнюють одна одну і можуть виступати стабілізуючим 

фактором одна для іншої і, як результат, забезпечують загальну ринкову 

стійкість підприємства.  

 

 

1.3. Стратегічний розвиток як чинник забезпечення ринкової 

стійкості підприємства 

 

Сучасні умови господарювання характеризуються складністю та 

нестабільністю зовнішнього середовища, що спричинені глобалізаційними 

процесами та міжнародною інтеграцією. Це значно ускладнює умови 

забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання та 

вимагає від керівників підприємств постійного корегування системи 

управління підприємством та прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень стосовно подальшого розвитку. Тому необхідна переорієнтація 

діяльності суб’єктів господарювання на засади якісно нового напряму 

економічного зростання з акцентуванням управлінського впливу на 

підвищенні ефективності функціонування підприємств та забезпеченні 

стратегічного розвитку. Це зумовлює об'єктивну необхідність створення 
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системи управління стратегічним розвитком підприємств як чинника 

забезпечення ринкової стійкості підприємства (Тур, 2016c, с. 68). 

Високий рівень складності зовнішнього середовища підприємства, його 

динамічність зумовлюють необхідність формування механізмів управління 

розвитком підприємства. Такий підхід дозволяє адекватно реагувати на 

умови господарювання, що швидко змінюються. З огляду на це важливим 

підходом в управлінні економічними системами на макро-, мезо- та 

мікрорівнях стало використання теорії сталого розвитку, яка дозволяє: 

системно підійти до вирішення різнопланових і суперечливих проблем 

економічного розвитку; обґрунтувати ефективну стратегію розвитку 

підприємства із урахуванням особливостей стану та можливостей розвитку 

його забезпечуючих систем; забезпечити узгодженість взаємодії та баланс 

інтересів зацікавлених сторін (Афонічкін та Журова, 2015, с. 131). 

Реалізація концепції стратегічного розвитку підприємства можлива 

лише тоді, коли воно є стратегічно орієнтованим. Стратегічно орієнтоване 

підприємство – це така економічна система, в якій персонал має стратегічне 

мислення, на підприємстві застосовується система стратегічного планування, 

що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану систему 

стратегічних планів, а поточна, діяльність підпорядкована досягненню 

поставлених стратегічних цілей (Муляр, 2013, с. 290; Федько, 2000). 

На думку І. Сокиринської та О. Хохлової, прискорення інтеграційних 

процесів України у світовий економічний простір вимагає застосування 

комплексу сучасних аспектів стратегічного розвитку підприємства, які 

спрямовані на посилення власних конкурентних позицій на ринку. Успішна 

діяльність підприємства у нових умовах передбачає необхідність ретельного 

вивчення ринку, внесення змін до товарного асортименту, проведення 

гнучкої цінової політики, реорганізацію закупівельної та збутової діяльності, 

перебудову організаційної структури управління.  

Для підприємства, яке функціонує у конкурентному середовищі, 

конкурентні переваги можуть бути досягнуті на основі економічних, 
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технічних, організаційних, інноваційних та інформаційних аспектів, які 

формують систему його стратегічного розвитку (Сокиринська та Хохлова, 

2011). 

Концепція стратегічного розвитку підприємства є предметом пильної 

уваги зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. Теоретичні та 

практичні аспекти проблем розвитку, стратегічного вибору і досягнення 

успіху компаній та організацій в західних країнах знайшли відображення у 

наукових працях багатьох закордонних вчених. Проте специфічні умови 

господарювання вітчизняних підприємств вимагають подальшого 

дослідження теоретичних і практичних аспектів концепції стратегічного 

розвитку (Сокиринська та Хохлова, 2011). 

Врахування стратегічних переваг при визначенні напрямів розвитку 

підприємства дає змогу побудувати обґрунтовану послідовність дій щодо 

реалізації концепції та формування системи стратегічного управління 

підприємством, що забезпечить підвищення шансів на виживання, 

комерційний успіх і стійкий розвиток суб’єкта господарювання (Шмиголь, 

Антонюк та  Кошелева,  2015; Боковець, Мазуренко та Свічкар, 2018). 

Стратегічний розвиток будь-якої економічної системи не можливий без 

чітко визначених етапів стратегічного планування. На сьогодні існують різні 

підходи до цього питання: як класичні, так і сучасні. 

До сучасних концепцій можна віднести концепцію, яку підтримують 

(Кузьмін та Мельник, 2003) в якій вони виділяють дев’ять етапів 

стратегічного планування:  

1. Інформаційне забезпечення;  

2. Встановлення місії та цілей організації; 

3. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища; 

5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища, що дає 

можливість виділити сильні та слабкі позиції підприємства; 
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6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-

господарської діяльності підприємства, тобто передбачення ймовірних змін у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі й можливого впливу на діяльність 

організації;  

7. Використання розрахунків, обґрунтування найважливіших 

показників, що найповніше характеризують очікувані стратегії;  

8. Вибір оптимальної стратегії;  

9. Оцінювання стратегії, тобто встановлення відповідності останньої 

цілям і місії організації. 

Акцентуючи увагу на класичному підході щодо визначення етапів 

стратегічного планування (Заставнюк, 2009; Кравченко, 2003, Дєгтяр та 

Карамишев, 2010, с. 8-9) науковці виносять окремі складові, що  

реалізуються у такій логічній послідовності: визначення місії  

підприємства, зовнішній аналіз, внутрішній аналіз, визначення  

цілей діяльності підприємства, аналіз стратегічних альтернатив та вибір 

стратегії.  

Місія підприємства повинна забезпечувати: відчуття загальності цілі; 

чітку комунікацію із зовнішнім середовищем; визначення нових напрямів 

діяльності; чітке формулювання стратегічних цілей; зниження ризику від 

зниження якості роботи управлінських працівників, необґрунтованих та 

необдуманих управлінських рішень; мотивацію працівників до ефективного 

виконання поставлених завдань; активізувати та фокусувати зусилля для 

досягнення мети; ранжування цілей на різних рівнях управління; вплив на 

формування поглядів вищого керівництва щодо довготермінових планів 

розвитку підприємства; підготовку організації до майбутніх змін; 

формування корпоративної культури; визначення намірів організації щодо 

споживачів, ринків, технології, населення в цілому; публічне повідомлення 

суб’єктів зовнішнього середовища про стратегію поведінки, переконання та 

цінності організації; політику зростання та фінансового забезпечення (Козак, 

с. 96). 
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Процес сратегічного планування частіше за все описується через 

послідовне проходження наступних етапів: 

1 етап. Розробка місії підприємства. Це важливий та відповідальний 

етап у процесі стратегічного планування та розвитку діяльності. Формування 

місії матиме вирішальне значення у майбутньому щодо подальшого 

функціонування підприємства, а також при його сприйнятті як зовнішнім 

середовищем, так і безпосередньо працівниками (Довбня, 2011; Склабінська, 

2009).  

2 етап. Аналіз зовнішнього середовища. Це етап, на якому відбувається 

оцінювання зовнішніх факторів, на які підприємство безпосередньо не може 

впливати. Зовнішній аналіз має три мети: визначити сприятливі можливості, 

тобто чинники, які можуть сприяти досягненню цілей організації; визначити 

загрози та небезпеки для організації, тобто зовнішні умови, які обмежують 

можливості підприємства у процесі досягнення встановленої мети; 

ідентифікувати ключові фактори успіху в обраній сфері бізнесу (Кіндрацька, 

2006; Кузьмін, 2003). 

3 етап. Аналіз внутрішнього середовища. Це етап, на якому 

відбувається оцінювання факторів, що піддаються управлінню та контролю з 

боку підприємства, тобто факторів, які формуються самим підприємством та 

є результатом діяльності або бездіяльності його керівництва  (Вольдер, 2001). 

4 етап. Визначення цілей діяльності підприємства. Якщо місія задає 

загальні орієнтири, напрями функціонування підприємства, що виражають 

сенс його існування, то конкретні кінцеві параметри, до яких прагне 

підприємство, фіксуються у вигляді його цілей. Цілі – це конкретний стан 

окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і 

на досягнення яких спрямована його діяльність (Лепейко, 2006,  с.171). 

5 етап. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Проводиться 

визначення найважливіших стратегічних господарських одиниць, аналіз 

стратегічного портфелю підприємства з метою формування альтернативного 

набору стратегій для кожної господарської одиниці та вибору найбільш 
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оптимальних (Шевченко, 2009). При цьому підприємство цілеспрямовано 

орієнтується на використання власних переваг. 

На заключному етапі стратегічного планування організація втілює 

сформульовану стратегію у повсякденну діяльність шляхом розробки 

системи планів.   

Стратегічне планування відіграє основну орієнтуючу та координуючу 

роль у визначенні напрямків стратегічного розвитку підприємства, 

забезпечуючи зосередження зусиль на вирішенні основних проблем, які 

виникають в процесі його діяльності, та спрямовуючи діяльність на 

виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей, володіючи 

значним впливом на показники діяльності підприємства та його ефективність 

(Довбня, 2011, Долан, 1992). 

Розглянемо варіанти стратегічного розвитку.  

I. Без змін. Таку стратегію обирають підприємства, які суттєво не 

залежать від зовнішнього середовища. Це, як правило, підприємства з 

тривалим життєвим циклом продукції (виробництво автомобілів, літаків), 

заклади освіти, охорони здоров’я, судові системи, органи самоврядування та 

інші. Але її не можна використовувати тривалий час, оскільки підприємство 

не зможе вижити в конкурентній боротьбі (Мартиненко, Ігнатьєва, 2006). 

Аналізуючи стратегічні зміни необхідно визначити характер змін. 

Зміни, що можуть бути реалізовані  підприємствами харчової промисловості, 

це  реактивні, проактивні, поступові, масштабні, часткові тощо (Тюха, 2013, 

с. 34). 

II. Внутрішнє зростання. Ці стратегії являють собою розвиток ринку 

або розвиток продукту, одночасно або послідовно за рахунок внутрішніх 

можливостей підприємства. Усі стратегії внутрішнього зростання пов'язані 

між собою та реалізуються за рахунок змін у продукті 

(модифікація/інновація), ринку (розширення розвиток), організації 

(реконструкція реструктуризація, модернізація), технології (реінжиніринг 

інновація), персоналій (навчання, мотивація) (Кореніцина, 2012). Ця група 
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стратегій виходить із припущення, що організація робить правильні речі і цю 

діяльність доцільно розширювати. Існують чотири стратегії, яких може 

дотримуватись організація, орієнтована на внутрішнє зростання: 

концентрація, розвиток ринку, розробка товару, оновлення (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Внутрішні стратегії організації 

Примітка: сформовано автором на основі (Мартиненко  та Ігнатьєва, 2006) 

 

III. Зовнішнє зростання. Види зовнішнього зростання горизонтальна 

Концентрація 

Розвиток  

ринку 

Така стратегія вимагає від компанії концентруватися на тому, щоб 

робити в більшому масштабі і краще те, в чому успіх компанії 

очевидний. Зазвичай ця стратегія буває успішною, якщо: 

 наявні ринки не насичені конкретним товаром або послугою, 

пропонованими компанією; 

 частка наявних покупів може бути значно збільшена; 

 частка. ринку у основних конкурентів стає меншою, тоді як 

продажі по галузі в цілому зростають; 

 спочатку мав місце тісний зв’язок між об’ємом продажів і 

витратами на маркетинг у вартісному вираженні; 

 збільшений ефект масштабу забезпечує основні конкурентні 

переваги. 

В цьому випадку компанія представляє на вже освоєні ринки 

різні модифікації товарів. Ця стратегія застосовується, якщо: 

 доступні нові канали розподілу – надійні, недорогі і якісні; 

 організація дуже успішна в тому, що вона робить; 

 існують нові невідкриті або ненасичені ринки; 

 організація має необхідний капітал і трудові ресурси для того, щоб 

справитися з розширенням виробництва; 

 організація має надмірні виробничі потужності. 

Розробка  

товару 

Стратегія припускає значні модифікації продукту або додання нових 

до існуючих продуктів з метою розвинути свою присутність на ринку. 

Стратегія найбільш успішна, якщо: 

 фірма починає нову діяльність; 

 організація має вдалі товари, які знаходяться у стадії зрілості свого 

життєвого циклу; ідея полягає в тому, щоб зберегти задоволених її 

товарами (цінами) покупців як споживачів її нової продукції в 

майбутньому; 

 є сенс запропонувати нові (покращені) товари, виходячи з 

позитивного досвіду продажів існуючих товарів і послуг; 

 організація діє в галузі, що характеризується швидким 

технологічним розвитком. 

Оновлення 

Ця стратегія пов'язана із значними змінами в товарах або послугах. 

Включає заміну існуючих товарів новими, що означає новий 

життєвий цикл товару. Подібна стратегія має істотно підвищити 

престиж компанії і створити їй конкурентну перевагу, але є досить 

дорогою, тому припускає відповідне фінансування. 
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інтеграція, вертикальна інтеграція, концентрична та конгломератна 

диверсифікація, що реалізуються через організаційні зміни, що 

відтворюються у різноманітних формах об’єднань, приєднань та угод. 

(Отенко, 2013, с. 447) тобто розподіл зусиль і капіталовкладень між 

різноманітними видами діяльності, результати яких безпосередньо не 

пов’язані між собою (Мартиненко та Ігнатьєва, 2006). 

Стратегії зовнішнього зростання здійснюються за рахунок зовнішніх 

джерел фінансування та ресурсів (придбання, злиття, створення спільних 

підприємств) і можуть включати придбання або домовленості з компаніями, 

що знаходяться на початку або в кінці ланцюга створення цінності цієї 

компанії. Характерним засобом реалізації стратегій зовнішнього зростання 

виступає реорганізація або її форми – перетворення та реструктуризація 

(Отенко, 2013, с. 447). 

Зазвичай організацію підштовхують до зовнішнього зростання 

результати аналізу зовнішнього середовища: у середовищі виявляються 

організаційні умови, що дозволяють поєднувати сильні сторони, і 

можливості все більш активно управляти елементами зовнішнього 

середовища, аж до включення деяких із них до складу компанії (Мартиненко 

та Ігнатьєва, 2006). 

Розглянемо стратегії зовнішнього зростання докладніше: 

1. Горизонтальна інтеграція являє собою об’єднання виробників 

однорідної продукції. При цьому досягається ефект масштабу, що забезпечує 

отримання додаткових конкурентних переваг, витіснення з ринку товарів, які 

є близькими замінниками виробленої продукції, відповідно і фірм-

конкурентів (Отенко, 2013, с. 339). 

2. Вертикальна інтеграція здійснюється при об’єднанні компаній, що 

виробляють сировину, переробляють її, а потім самостійно реалізують 

продукт на ринку, тобто вертикальна інтеграція являє собою процес 

об’єднання підприємств, що виконують послідовні стадії єдиного 

виробничого циклу будь-якого продукту, починаючи з видобутку ресурсів 
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(сировини і матеріалів), їх переробки (виготовлення готових виробів) і, 

закінчуючи, реалізації продукту споживачеві (Отенко, 2013) У цьому разі 

відбувається  зростання підприємства за рахунок придбання або збільшення 

контролю над постачальниками (зворотний напрямок), або каналами 

розподілу продуктів і послуг (пряма інтеграція).  

3. Концентрична диверсифікація має місце, при приєднанні 

підприємства, що виробляє продукти або надає послуги, подібні до тих, що 

виробляє дане підприємство. Підприємства, які орієнтовані на здійснення 

концентричної диверсифікації зовнішніми засобами, шукають підприємства, 

які значною мірою зв’язані з ними через ринки, канали розподілу, потреби у 

техніці та ресурсах тощо (Шарко та Адвокатова, 2013). При цьому існуюче 

виробництво залишається у центрі уваги, а нове виникає з тих можливостей, 

які є в освоєному ринку.  

При здійсненні концентричної диверсифікації, підприємство очікує, що 

за рахунок наявності кількох типів діяльності може бути досягнутий 

синергетичний ефект. Фінансові вигоди концентричної диверсифікації 

формуються протягом 3-7 років (Дзюба, 2015). 

4. Конгломератна диверсифікація має місце, при придбанні 

підприємства, що виробляє продукти або надає послуги, які не мають зв'язку 

із продуктами, послугами і ринками, які дане підприємство виробляло до 

диверсифікації. Конгломератна диверсифікація забезпечує значну фінансову 

синергію. Синергетичний ефект проявляється у формі переваг в 

оподатковуванні, більших можливостях підвищенні кваліфікації персоналу 

підприємства, кращому використанні фінансових ресурсів, тощо (Дереза та 

Жиденко, 2010, с. 37). 

IV. Вихід на міжнародний ринок передбачає впровадження кроків 

щодо представлення  комерційних інтересів вітчизняних компаній на ринках 

іноземних країн. Міжнародна бізнесова практика виділяє три основні 

стратегії виходу на міжнародний ринок (Дереза та Жиденко, 2010): експорт, 

створення спільного підприємства, пряме інвестування.  
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V. Скорочення. Занепад або вилучення вкладень характеризуються 

припиненням інвестування коштів, мають за мету консолідацію капіталу та у 

подальшому його переміщення. Ці стратегії використовуються у кризових 

ситуаціях, коли спостерігаються спади та кардинальні зміни в економіці. 

Вони ніколи не проходять без втрат для підприємства, але вони так само 

необхідні, як і будь-які інші стратегії. Виділяють чотири типи стратегій 

стратегій скорочення (Зіновчук та Осіпчук, 2014; Капустіна,  2010).  

Представлені вище стратегії не суперечать одна одній, підприємства 

для досягнення своїх цілей можуть використовувати різні їх комбінації та 

послідовності.  

Підприємство функціонує як відкрита динамічна система в умовах 

високого рівня невизначеності та нестабільності ринкового середовища. 

Через що підприємствам доводиться постійно стикатися із впливом 

негативних зовнішніх чинників, які знижують його ринкову стійкість. Через 

це питання забезпечення ринкової стійкості все частіше розглядається у 

контексті стратегічного розвитку. Але, в свою чергу, стратегічний розвиток 

не можливий без забезпечення ринкової стійкості підприємства. 

Стратегічний розвиток повинен бути спрямованим на  забезпечення здатності 

підприємства досягнення  стратегічних цілей розвитку та ринкової стійкості.  

Ефективне забезпечення використання складових ринкової стійкості 

підприємства при забезпеченні стратегічного розвитку підприємства 

представлено в додатку А табл. А.4.  

Таким чином, кожна складова ринкової стійкості підприємства має свої 

варіанти використання стратегій розвитку підприємства. Адже при поєднанні 

декількох стратегій розвитку можна отримати синергетичний ефект, який 

дасть можливість забезпечити необхідний результат. 

О. Дуброва та Т. Кореніцина визначає наступний алгоритм 

забезпечення стратегічної стійкості підприємства або стійкості її складових:  

 діагностика поточної стійкості підприємства на основі певної 

сукупності індикаторів;  
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 факторний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою 

визначення стратегічних факторів стійкості підприємства (складової); 

визначення оптимальних критеріїв стійкості та обґрунтування доцільності їх 

використання; визначення рівня стратегічної стійкості (стійкості її 

складової);  

 аналіз альтернативних заходів та джерел, необхідних для 

повернення підприємства в стан рівноваги;  

 формулювання рекомендацій щодо забезпечення належного рівня 

стратегічної стійкості та розробка заходів щодо її підвищення; реалізація 

заходів та контроль за ходом їх виконання (Дуброва, 2010; Кореніцина, 

2012). 

А. Кучерявий звертає увагу на те, що стратегічної стійкості легше 

досягати великим компаніям, оскільки вони володіють достатніми ресурсами 

та здатністю адаптуватися до поточних змін ринкового середовища, 

прогнозувати їх розвиток в майбутньому та підготовлювати умови для 

адаптації до змін в майбутньому, знижувати бізнес-ризики шляхом 

диверсифікації з використанням ринкових можливостей (Кучерявий, 2005). Із 

цією думкою ми цілком згодні, адже для забезпечення довготривалої 

стратегічної стійкості необхідна наявність потужних  фінансових запасів, а 

головне наявність власних інноваційних розробок, пов’язаних з технологією 

виробництва, управлінням персоналом, автоматизацією різних управлінських 

процесів та їх контролю.  

Ключовою характеристикою розвитку є правильно обрана стратегія 

діяльності, реалізація якої сприятиме успішному функціонуванню 

підприємства у довгостроковій перспективі.  

Саме тому, в системі управління ринковою стійкістю підприємства 

повинен чільне місце займати стратегічний розвиток, який  

включає набір альтернатив для прийняття стратегічних  

рішень залежно від ситуації, яка склалася у певний момент часу (Тур, 2016d, 

с. 99). 
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Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості має 

враховувати специфіку кожного окремо взятого виробництва, оскільки вони 

відзначаються різним рівнем концентрації і стійкості як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому ринках. В умовах різких коливань на окремих ринках варто 

використовувати сценарний підхід до вибору пріоритетів стратегічного 

розвитку, виходячи з перспектив горизонтальної чи вертикальної інтеграції, а 

також входження в окремі види статутних та нестатутних об’єднань. 

Стратегічний розвиток вертикально інтегрованих об’єднань виробників 

харчової продукції забезпечуватиме синергетичний ефект через нарощення 

ресурсної бази учасників такого об’єднання – виробників 

сільськогосподарської сировини. 

 

 

1.4. Ланцюг створення цінності як інструмент підвищення 

ринкової стійкості підприємства 

 

Вивчення потреб споживачів, визначення характеристик товарів, що 

забезпечують перевагу при придбанні, дуже важливі для підприємств, що 

працюють на масовому ринку. Для покупців однією із основних 

характеристик при придбанні товару є його споживча цінність.  

Споживча цінність кожного товару для споживача виражається у 

виборі з великого числа подібних товарів, умовами для такого вибору можуть 

слугувати вартість товару, якісні характеристики товару, розміри, форма 

пакування, маркування тощо (Тур та Мостенська, 2018a, с. 75). 

Таким чином, споживча цінність продукції виходить із переваг, що 

одержуються покупцем від її придбання та здійснених витрат на її покупку 

(Тарасенко та Баранова, 2017). 

У свою чергу, ринкова стійкість підприємства визначається реакцією 

споживачів на товари, що пропонуються. Саме тому вивчення цінності 
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продукту для споживачів є одним із ключових завдань підприємств для 

вирішення питань розвитку та утримання конкурентних переваг. 

З огляду на це, концепт «споживчої цінності» стає все більш 

привабливим для дослідників у сфері маркетингу, менеджменту, 

підприємництва, а також економіки в цілому, оскільки на ринку обертаються 

не товари та послуги, а цінність. Цінність – це те, що має ринкову 

привабливість і за що покупці готові платити. А це значить, що весь бізнес 

можна пояснити через концепт цінності, а саме як процес створення, 

просування на ринок та доведення до споживачів цінностей в обмін на їхні 

гроші (Юдашева, Шубаєва та Орєхов, 2014). 

Аналогічної точки зору дотримується А. С. Єршов, який зазначає, що 

створена для споживача вартість – це сума, яку покупець готовий заплатити 

за продукт, запропонований компанією (Єршов, 2013). 

Як правило, вважається, що продукт або послуга мають хорошу 

цінність, якщо продукт або послуга мають відповідну продуктивність і 

вартість. Або за зворотним визначенням вважається, що продукт не має 

гарної цінності, якщо йому не вистачає або відповідної продуктивності, або 

вартості. Таким чином, цінність може бути збільшена або за рахунок 

збільшення продуктивності, або за рахунок зниження вартості. точніше: 

1. Цінність завжди збільшується за рахунок зниження витрат (при 

тому, що  є підтримка продуктивності); 

2. Цінність збільшується за рахунок зниження продуктивності, 

якщо клієнт хоче і готовий заплатити за більшу продуктивність (Майлс, 

1989). 

В свою чергу, для підприємств цінність продукту вимірюється валовим 

обсягом надходжень, що відображаються як ринкова вартість товарів 

компанії, і обсягом продукції, що компанія може продати (Портер, 2015). 

Однією із форм аналізу споживачів є аналіз ланцюга створення 

цінності. Проведення аналізу ланцюга створення цінності допомагає виявити 
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джерела потенційних конкурентних переваг та чинники забезпечення 

ринкової стійкості підприємства, до яких, на думку Д. Шнайдера, належать: 

 можливість зниження витрат споживачів через пропозицію 

відповідного рішення; 

 можливість покращання якості виробів споживача через пропозицію 

відповідного рішення(Шнайдер, 2003). 

Концепції ланцюга створення цінності присвячено праці вітчизняних та 

закордонних науковців, серед яких М.Портер, А.С. Єршов, Д. Шнайдер, Є.В. 

Крикавський, Н.І. Чухрай, М.Крамер, Л.Д. Майлс, О.С. Омельченко,  А.А. 

Бойко, Н.В. Бахмарева, Ч. Б. Стейбелл, О. Д. Ф’єлдстад, В. Бица та ін.  

Для споживачів важливими характеристиками товарів виступають: 

якість товару, обслуговування клієнтів, логістичне забезпечення (Демків, 

2008, с. 72). 

Форми участі споживачів у процесі ланцюга створення цінності можна 

описати використавши концепцію масової індивідуалізації (Крикавський, 

Чухрай, 2007, с. 107). Залежно від способу висловлення клієнтом побажань 

виділяють:  

– транспарентну індивідуалізацію (на підставі спостереження за 

клієнтами впроваджуються незначні зміни в стандартних товарах);  

– косметичну індивідуалізацію (диференціація через зміну способу 

презентації товару);  

– кооперативну індивідуалізацію (співпраця з клієнтом у напрямках 

формулювання потреб і створення вартості); – адаптаційну індивідуалізацію 

(пропозиція стандартного продукту з можливістю його пристосування до 

індивідуальних потреб). 

В роботі М. Портера та М. Крамера (Портер та Крамер, 2011) 

висувається ідея, що стара, базова точка зору капіталізму, будується на 

розумінні того, що розвиток бізнесу сприяє суспільству. Бізнес отримує 

прибуток, що підтримує зайнятість, заробітну плату, закупівлі, інвестиції та 
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податки. З огляду на це власне ведення бізнесу є достатньою соціальною 

вигодою.  Визначена точка зору побудована на тому, що ведення бізнесу 

значною мірою є самодостатньою діяльністю, а соціальні або суспільні 

проблеми не повинні бути предметом їх турботи. Така ситуація стала 

причиною незадоволення суспільства. Зростання прибутку компаній 

населенням сприймалося як процес  збагачення за рахунок суспільства. При 

цьому високі прибутки, які одержували компанії, не сприймалось як 

компенсація втрат від високого рівня безробіття. Високі прибутки не 

впливають на розвиток регіонів та не сприяють соціальному захисту 

населення (Тур, 2018a, с. 692). 

Базова концепція ланцюга створення цінності (ланцюга створення 

вартості) наведена у Додатку А, рис. 1.1.  

За М. Портером ланцюг створення вартості охоплює стратегічно 

важливі процеси, що пов’язані зі створенням доданої вартості. При цьому він 

виділяє процеси основної діяльності, тобто такі, які створюють 

безпосередньо додану вартість, до яких відносяться: логістика, 

товаророзподіл (зовнішня логістика), виробництво, маркетинг, надання 

додаткових послуг, та допоміжну діяльність – процеси, що підтримують 

створення вартості,  до яких відносяться: інфраструктура компанії, 

технологічний розвиток, управління трудовими ресурсами, матеріально-

технічне забезпечення.  

Концепція ланцюга вартості (Value Chain) М. Портера ґрунтується на 

двох відомих методах аналізу проблем управління бізнесом: 

 метод раціоналізації технічних та організаційних систем Л.Д. Майлса 

(аналіз вартості – value analysis);   

 метод McKinsey & Company до вирішення бізнес-проблем (Майлс, 

1989). 

Лоуренс Майлс запропонував аналіз вартості (VA) у 1945 р. на основі 

застосування функціонального аналізу до складових частин продукту. 

Зниження вартості компонентів було ефективним і популярним способом 
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підвищення «цінності», коли прямі витрати праці та матеріалів визначали 

успіх продукту. Метод аналізу вартості підтримував заходи щодо скорочення 

витрат шляхом зіставлення вартості компонентів з їх функціональними 

внесками. 

Аналіз вартості (VA) являє собою систематичний міждисциплінарний 

аналіз факторів, що впливають на вартість продукту чи послуги, з метою 

розробки способів досягнення визначеної цілі найбільш економічно за 

визначеним стандартом якості та надійності (British Standards Institution, 

1992). 

Аналіз вартості будується на базовій та вторинних (допоміжних) 

функціях. Базова функція – це все, що змушує продукт працювати або 

продаватись. При цьому функція, що визначена як базова, не може 

змінюватися. Вторинні (допоміжні) функції описують спосіб реалізації 

основної функції (функцій). Для зниження вартості продукту вторинні 

функції можуть бути змінені або ліквідовані (DRM Associates, 2016). 

Метод McKinsey & Company допомагає оцінювати та закривати розрив 

у можливостях та, в кінцевому підсумку, сприяє збільшенню та підтримці 

впливу програм з розвитку можливостей, які чітко узгоджуються із 

загальною бізнес-стратегією, що дозволяє забезпечити більший та 

триваліший вплив. 

Модель McKinsey 7-S розроблена на початку 1980-х років Томом 

Петерсом і Робертом Уотерманом, двома консультантами консалтингової 

фірми McKinsey & Company. Основна ідея моделі полягає у тому, що для 

того, щоб компанія була успішною необхідно вирівняти сім внутрішніх 

елементів організації, які поділяються на тверді та м’які. До твердих 

відносяться: стратегія, структура, системи, натомість до м’яких – спільні 

цінності, навички, стиль, персонал. Всі елементи пов’язані між собою і 

визначають спільні цінності (Додаток А, рис. А.2). 

Жорсткі елементи легше визначити або ідентифікувати. Керівництво 

компанії може безпосередньо впливати на них через стратегічні установки; 
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організаційні схеми та звітність; організацію формальних процесів та 

впровадження і використання ІТ-систем. М'які елементи більш складні для 

опису, вони менш відчутні, більше впливають на культуру. В той же час вони 

настільки ж важливі, як і жорсткі  елементи, для того, щоб організація була 

успішною. 

Ланцюг цінності підприємства являє собою сукупність 

взаємопов’язаних видів діяльності щодо постачання, виробництва та збуту 

промислової продукції з визначеними функціональними критеріями та 

рівнем якісних характеристик для максимального задоволення потреб 

цільової аудиторії з урахуванням індивідуальних запитів (Бица, с.187). 

Ланцюг  цінності можна розглядати як послідовність взаємозв'язаних 

процесів та дій підприємства, що спрямовані на створення продукту, або 

послуги та уможливлюють створення доданої вартості через підвищення 

рівня задоволення клієнтів та створення конкурентних переваг компанії.  

Ланцюг створення цінності – це основний інструмент діагностики 

конкурентних переваг. За допомогою цього ланцюга можна виявити шляхи 

досягнення конкурентних переваг та їх утримання протягом тривалого 

періоду часу (Портер, 2005). 

Чим більшу цінність організація створює, тим більш прибутковою вона 

буде. Створюючи більшу цінність споживачам підприємства набувають 

конкурентні переваги. 

Проведений аналіз визначення ролі аналізу ланцюга цінності дозволяє 

зробити висновок, що аналіз ланцюга цінності – це 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 (Тур та Мостенська, 2018a, с.82). 

Підприємства (організації), розвиваючи діяльність, мають бути 

зосереджені на спонуканні споживачів до покупки все більшої кількості  

своїх товарів (послуг). В умовах загострення конкурентної боротьби може 
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відбутися  зниження ефективності, викликане послабленням конкурентної 

позиції (зменшення я частки ринку, зниження ціни на продукцію тощо). З 

метою підвищення ефективності менеджери використовують різні 

інструменти управління. Заходами підвищення ефективності в цьому разі 

можуть стати скорочення персоналу, перенесення компаній у інші регіони, де 

дешевша сировина, трудові ресурси тощо. У результаті таких дій на певний 

час може відбутись зростання ефективності – збільшується обсяг реалізації 

продукції, проте це відбувається за рахунок цінової конкуренції, а не 

забезпечення стійких конкурентних переваг. В цьому разі на підприємствах 

практично відсутні  реальні  інновації, до певного часу відбувається повільне 

еволюційне зростання компаній. Проте реалізація такого управління  не 

створює конкурентних переваг високого порядку.   

Вирішення проблем створення та підтримання конкурентних переваг 

можливе через реалізацію концепції ланцюга створення цінності. 

Ланцюг створення цінності М. Портер представляє як узгоджений 

набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, починаючи 

із вихідних джерел сировини для постачальників даного підприємства аж до 

готової продукції, доставленої кінцевому покупцеві, включаючи 

обслуговування споживача. При цьому акцентується увага не тільки на 

внутрішніх процесах підприємства, а й на зовнішніх, на  

відміну від традиційної системи управління витратами, яка  

зосереджує увагу лише на процесах, що відбуваються всередині 

підприємства:  закупівлі, функціях, виробах, споживачах (Омельниченко, 

2015). 

Ряд авторів вважає, що використання концепції ланцюга створення 

цінності можливе лише у випадках, коли мова йде про процеси, що 

відбуваються всередині підприємства, проте, окремі науковці, з думкою яких 

ми погоджуємося, схильні до розуміння, що її використання набагато ширше, 

і це дозволяє при використанні концепції ланцюга створення цінності 

виходити за межі підприємства.  
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 При використанні концепції ланцюга створення цінності підприємство 

отримує конкурентні переваги високого порядку в результаті створення  

ланцюга цінності, який можна розглядати  як комплекс заходів, що пов'язані 

з постачанням ресурсів,  виробництвом товарів (наданням послуг), збутом, 

розподілом та підтримкою своїх продуктів або послуг на ринку через 

забезпечення взаємодії зі споживачами. Під цінністю у даному разі 

розуміють ту суму, яку покупці погоджуються оплатити за товар (послугу), 

що пропонує виробник.  

Лоуренс Д. Майлз зазначає, що у досягненні кращої вартості існує дві 

окремі можливості: 1) визначення витрат по мірі необхідності; 2) прийняття 

рішення, яке дозволить усунути виявлені непотрібні витрати. Мета концепцій 

та методів аналізу вартості полягає у тому, щоб забезпечити певну 

ефективність у виявленні та усуненні непотрібних витрат, які підходять до 

ефективності ідентифікації поліпшень продуктивності або послуги та їх 

включення в неї (Майлз, 1989). 

Базова концепція «ланцюга цінностей», або «ланцюга створення 

вартості», запропонована Майклом Портером у його книзі «Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfomance» (Портер, 1985). 

Виходячи із основних положень концепції ланцюга створення цінності 

формування конкурентної переваги забезпечується рішенням триєдиного 

завдання: оптимізація рівня виконання базисних функцій; ефективна 

міжфункціональна координація; погодження із впливом зовнішніх чинників 

(Портер, 1985). 

Забезпечення ефективного функціонування ланцюга створення цінності  

передбачає одночасне посилення дії кожної зі складових та забезпечення 

зв’язків між ними. Таким чином, оптимальна конкурентоспроможність може 

бути встановлена шляхом проведення аналізу кожної  із основних функцій 

ланцюга створення вартості як основного джерела конкурентних переваг, 

якими може володіти підприємство. При цьому кожна базова функція має 

бути проаналізована відповідно до її власної логіки з позиції стратегічного 
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розвитку. Базова функція розташовується у своїй специфічній конкурентній 

площині, має власні бар’єри для входження та закономірності динаміки 

основних показників, таких як витрати та результати (Крикавський, 2015, с. 

124). 

Ланцюг цінності як концепція підвищення ефективності  розглядає 

підприємство як систему, що підлягає процесу управління. При цьому 

управління спрямовується як на підвищення ефективності процесів у 

середині підприємства, так і  на створення (підтримання) конкурентних 

переваг підприємства.  

Характеризуючи особливості ланцюга цінності у наукових публікаціях 

наголошують, що найбільш вивченою конфігурацією  є ланцюг  створення 

цінності (Бойко та Бахмарєва, 2010). 

При цьому ланцюг створення цінності розглядають як спосіб 

декомпозиції діяльності підприємства на стратегічно важливі операції та 

вивчаючи їх вплив на витрати та цінність, що створюється, визначають 

напрями розвитку підприємства за рахунок формування конкурентних 

переваг. 

Так, Бойко А.А. зазначає, що зі стратегічної точки зору концепція 

ланцюга створення цінності (ЛСЦ) передбачає зв'язок із постачальником; 

зв'язок зі споживачем; технічні зв'язки всередині ЛСЦ одного підрозділу 

підприємства; зв'язок між ЛСЦ підрозділів усередині підприємства (Бойко та 

Бахмарєва, 2010, с. 182). 

Таким чином, можна стверджувати, що спектр використання ланцюга 

створення цінності, як інструменту досягнення конкурентних переваг, 

набагато ширший. Ланцюг створення цінності може використовуватися як на 

рівні бізнес-стратегій, так і на рівні певного функціонального підрозділу та 

всієї організації. Цього можливо досягати за рахунок здійснення оцінки не 

лише ланок, а й зв’язків між ними. Тобто за допомогою ланцюга створення 

цінності можна визначити, які види діяльності та зв’язки є значущими; якими 
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можна знехтувати, як такими, що суттєво не впливають на витрати або 

прибуток (Єршов, 2013, с. 260). 

Для визначення ефективності підприємства доцільно поділити усю 

діяльність підприємства на ряд бізнес-процесів. Саме такий підхід дозволяє 

реалізувати концепція  ланцюга створення цінності. За допомогою цієї 

концепції можна виокремити процеси, які:  

– пов’язані безпосередньо з виробництвом, маркетингом, збутом і 

підтримкою відповідної продукції;  

– створюють, розподіляють і покращують чинники виробництва і 

технологію;  

– виконують всеосяжні функції, а саме: пошук інвестицій та ухвалення 

рішень загалом (Бица, с. 191). 

Крім того,  у кожній із цих категорій можна виокремити сукупність 

економічних або організаційних процесів підприємства, наприклад, на рівні 

ремонту за місцем перебування споживача; одержання та зберігання 

сировини та матеріалів, що надходять для виробництва продукції, 

винагороди працівникам тощо.  

Ланцюг створення вартості охоплює стратегічно важливі процеси, 

пов’язані зі створенням доданої вартості. М. Портер виділяє основні процеси, 

що безпосередньо створюють додану вартість, відносячи до них логістику, 

виробництво, маркетинг, надання додаткових послуг. Крім того, сюди 

включаються також процеси, що підтримують створення вартості (Портер, 

2005). 

Побудова ланцюга створення цінності буде мати свою специфіку для 

підприємств різного галузевого спрямування, оскільки переважна більшість 

видів діяльності залежить, від технологічних процесів та характеристик 

продукції, що випускається.  

Сукупність елементів ланцюга цінності створюють фундамент 

конкурентної переваги або щодо вартості продукції, або у площині 

диференціації цін на однакову продукцію. Конкурентна перевага щодо 
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цінової пропозиції залежить від дії багатьох чинників, які, в тому числі, 

лежать поза сферою впливу підприємства. Крім того, різниця у 

технологічних процесах, навіть при випуску аналогічної продукції, може 

створювати передумови формування  різних витрат на її виробництво, 

просування, забезпечення якості та ін. (Тур та Мостенська, 2018a, с. 79). 

Оптимізація витрат у ланцюгу вартості підприємств створює 

можливість створення та підтримки конкурентних переваг тоді, коли бізнес-

процеси виконуються із сукупними витратами нижчими, ніж у конкурентів. 

Крім того, використання інноваційних технологій у процесі виробництва 

продукції дає можливість створювати привабливу для споживача 

пропозицію, що у  неціновий спосіб утримує споживача та підтримує  додану 

вартість у ланцюгу створення вартості на високому рівні.  

Формування та підтримання споживчого інтересу залежить, у свою 

чергу, від того, як підприємство забезпечує функціонування маркетингових 

програм, спрямованих на оптимізацію дистрибуції та стимулювання цільової 

аудиторії (Бица, 2013, с.191). 

Поглиблення теорії ланцюга створення цінності дозволило 

запропонувати альтернативний підхід. Альтернативним підходом до 

представлення моделі створення цінності є «майстерня створення цінності» 

та «мережа створення цінності», який представлений в   роботі норвезьких 

вчених Ч. Б. Стейбелла та О. Д. Ф’єлдстада (Стейбелл та Ф’єлдстад, 2013) як 

розширене трактування традиційного ланцюга створення цінності за М. 

Портером.  

Стейблл Ч.Б. та Ф’єлдстад О.Д. зазначають, що типологія 

альтернативних форм створення цінності є передумовою вивчення 

конкурентних переваг різних компаній (Стейбелл та Ф’єлдстад, 2013, с. 275). 

Ідея альтернативних конфігурацій цінності як ефективного інструменту 

та засобу покращення конкурентної позиції підприємства виникла, у тому 

числі, і через проблеми у застосуванні аналізу ланцюга створення цінності 

для складних систем. 
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Стейблл Ч.Б. та Ф’єлдстад О.Д. висунули ідею щодо того, що ланцюг 

створення цінності може моделювати операції, що характерні для 

багатоланкових технологій, «майстерня створення вартості» моделює 

компанії, де вартість створюється за рахунок мобілізації ресурсів та операцій 

для задоволення специфічних потреб споживачів, «мережа створення 

цінності» моделює компанії, що створюють відносини між споживачами  за 

допомогою посередницьких технологій.  

Будь-який ланцюг цінності, структурований згідно з моделлю М. 

Портера, за основними та допоміжними видами діяльності, у процесі 

функціонування піддається впливу багатьох чинників, дія яких призводить 

до змін структури цього ланцюга.  

Крикавський Є.В. та Патора-Висоцька З. зазначають, що загалом 

можна виділити такі три етапи функціонування ланцюга створення цінності: 

конструкція ланцюга вартості – модель М. Портера (1-й етап); деконструкція 

(аналіз) – виявлення суперечностей, дезорганізуючих елементів, зайвих 

процесів, що не додають вартості (2-й етап); реконструкція (синтез) – 

створення нового ланцюга вартості (3-й етап) (Крикавський, 2015, с.121). 

Крім того, існують певні особливості у функціонуванні ланцюга 

створення цінності залежно від того, коли конструкція ланцюга охоплює 

діяльність лише одного окремого підприємства і не виходить за його межі,  

та коли вона охоплює також ланцюг поставок (Крикавський, 2015, с.121).  

Розглядаючи виробництво продукції через об’єднання підприємств  у 

певну інтегровану структуру незалежних суб’єктів господарювання на 

засадах добровільності та угод, до якої входять, крім виробників продукції, 

постачальники сировини, канали розподілу та інші зацікавлені особи, можна 

розшири склад функцій при побудові ланцюга створення цінності. 

При цьому для забезпечення ринкової стійкості підприємства за 

допомогою аналізу ланцюга створення цінності можна виявити місця та 

процеси на підприємстві, що можуть впливати на здатність до досягнення 

конкурентних переваг. Джерелами конкурентної переваги можуть бути зміни 
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в характеристиках продукції, процесах та способах ведення бізнесу, що 

призведуть до зниження витрат або до надання видам діяльності чи 

продуктам унікальних характеристик.  

М. Портер поділяє дії в ланцюгу цінності підприємства на основні й 

допоміжні. При цьому процеси класифікуються як такі, що створюють 

додану вартість, і такі, що її не створюють. При здійсненні аналізу ланцюга 

створення цінності необхідно усунути якомога більше дій, що не створюють 

доданої вартості. Досягнення цієї мети можливо  за допомогою 

реінжинірингу дизайну продукту чи процесу (Крикавський, 2015, с. 128). 

Таким чином, створення та підтримка конкурентної переваги, виходячи 

із базових положень концепції ланцюга створення цінності, для забезпечення 

стратегічного розвитку підприємства повинно будуватись на виконанні 

наступних завдань: оптимізація рівня виконання базових функцій; ефективна 

міжфункціональна координація; погодження із впливом зовнішніх чинників 

(Бица, 2013, с.192). 

Загальне покращення функціонування ланцюга створення цінності 

передбачає одночасне посилення кожної ланки та зв’язків між ними. Кожна 

ланка ланцюга відповідає певній функції. Це вимагає наявності сукупності 

компетенцій, які є індивідуальними для кожного підприємства. При цьому 

кількість функцій та визначення відповідних компетенцій створюють 

передумови для можливості їх групування за певними ознаками.  

Традиційним є поділ компетенцій підприємства на три групи: 

економічні, управлінські та психологічні (Клименко, 2008). 

До групи економічних компетенцій відносять такі, наявність яких дає 

змогу економічно ефективно функціонувати на відповідному етапі життєвого 

циклу організаційного розвитку у відповідній сфері. До сфери економічних 

компетенцій відносять виробництво та маркетинг: 

  виробництво: використання капітало- та ресурсоощадних технологій; 

впровадження інновацій – краще використання інноваційного потенціалу в 

частині концептуальної прогресивності і якості виробів, володіння патентами 
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і ліцензіями тощо; підвищення організаційно-технічного рівня виробництва 

(скорочення  тривалості виробничого циклу, забезпечення адаптивності 

виробничого потенціалу, прояв ефектів досвіду та масштабу, забезпечення 

ефективності внутрішнього контролю якості тощо;  

маркетинг: побудова ефективного асортиментного портфелю;  

забезпечення ефективності методів просування товарів, у т. ч. реклами; 

побудова успішної цінової політики; створення ефективної 

дистриб’юторської мережі; забезпечення післяпродажного обслуговування, у 

т. ч. гарантії, якість та швидкість обслуговування тощо. 

Психологічні компетенції характеризують здатність керівників всіх 

управлінських рівнів та персоналу підприємства до швидкого сприйняття 

змін у правилах поведінки у зовнішньому середовищі та вміння швидко 

адаптувати внутрішнє середовище до цих змін (Клименко, 2008).  

У процесі управління стратегічним розвитком підприємства з метою 

підвищення його ринкової стійкості ланцюг створення цінності може стати  

основою для визначення сильних і слабких сторін як підприємства, так і 

інтеграційних формувань. Для аналізу ланцюга створення цінності доцільно 

використовувати аналіз структурних складових ринкової стійкості.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Для будь-якого підприємства надзвичайно важливою задачею 

виступає можливість постійно розвиватися, зберігаючи при цьому свою 

ринкову стійкість, незважаючи на всі несприятливий вплив  зовнішніх 

чинників, з якими доводиться стикатися у процесі господарювання, та станом 

внутрішнього середовища підприємства.  

2. Вітчизняним підприємствам варто звертатися до концепції розвитку, 

адже це дасть змогу виходу на якісно новий рівень ведення бізнесу, так як 

результат буде відповідати світовим стандартам та забезпечуватиме 
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необхідну ринкову стійкість підприємства, це надзвичайно актуально для 

підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв, які змушені 

переорієнтовуватися на нові зовнішні ринки. 

3. Вивчення існуючих підходів до визначення розвитку соціально-

економічних систем запропоновано розширення переліку класифікаційних 

ознак розвитку економічних систем ознакою поведінка підприємства на 

ринку. З точки зору поведінки підприємства на ринку розвиток може бути 

спрямований на створення конкурентних переваг, розвиток конкурентних 

переваг або їх утримання, що передбачає освоєння нового ринку або 

ринкового сегменту, розвиток існуючого ринку або ринкового сегменту та 

утримання існуючих ринкових позицій. 

4. Базуючись на проведеному аналізі та узагальненнях теоретичних 

поглядів в дисертаційній роботі запропоновано трактування понять 

«розвиток підприємства», «стратегія розвитку підприємства», «стратегічний 

розвиток підприємства», визначено співвідношення між поняттями стратегія, 

стратегія розвитку підприємства та стратегічний розвиток підприємства, 

виходячи із їх сутнісних характеристик. 

5. Огляд наукових підходів до визначення стійкості дозволяє зробити 

висновок, що стійкість підприємства часто ототожнюється з його фінансовою 

стійкістю, структурною збалансованістю, достатністю основних виробничих 

ресурсів, чутливістю до можливих змін. Управлінський підхід до визначення 

стійкості відрізняється від класичного. В цьому разі стійкість розглядається 

як здатність дотримуватися заданого напрямку розвитку для досягнення 

визначеної мети. 

6. Ринкова стійкість підприємства визначається впливом ринкових сил 

на підприємство та можливістю підприємства гнучко реагувати на зміну дії  

чинників ринкового середовища – середовище бізнесу. В  

основу формування портфелю стратегічних пріоритетів розвитку 

підприємств, що випускають харчові продукти,  має бути покладена 

інституціональна теорія. 
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7. Загострення конкурентної боротьби на більшості цільових ринків, у 

тому числі й на ринку харчових продуктів, свідчить про необхідність 

дослідження взаємозв’язку між ефективністю функціонування підприємства 

та рівнем його ринкової стійкості. Оскільки ринкова стійкість дає можливість 

максимальною мірою використовувати власні конкурентні переваги в 

утриманні та розширенні  ринку.  

8. Характеризуючи структуру ринкової стійкості можна зробити 

висновок, що ринкова стійкість складається із: економічної, фінансової, 

маркетингової,  виробничо-технологічної, організаційної стійкості та 

формується під впливом чинників зовнішнього середовища прямої та 

непрямої дії.  

9. У свою чергу, ринкова стійкість підприємства визначається реакцією 

споживачів на товари, що пропонуються. Саме тому вивчення цінності 

продукту для споживачів є одним із ключових завдань підприємств для 

вирішення питань розвитку та утримання конкурентних переваг. Однією із 

форм аналізу споживачів є аналіз ланцюга створення цінності. Проведення 

аналізу ланцюга створення цінності допомагає виявити чинники 

забезпечення ринкової стійкості підприємства. 

10. Ланцюг створення цінності може використовуватися як на рівні 

бізнес-стратегій, так і на рівні певного функціонального підрозділу та всієї 

організації. Цього можливо досягати за рахунок здійснення оцінки не лише 

ланок, а й зв’язків між ними.  

11. Джерелами конкурентної переваги можуть бути зміни в 

характеристиках продукції, процесах та способах ведення бізнесу, що 

призведуть до зниження витрат або до надання видам діяльності чи 

продуктам унікальних характеристик.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: (Тур, 

2016b; Тур, 2016c; Тур, 2016d; Тур, 2016g; Тур, 2017b; Тур, 2018a; Тур та 

Мостенська, 2018a).  
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА МОНІТОРИНГ 

СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З 

ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

 

2.1. Аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової стійкості 

підприємств 

 

Проведений аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової стійкості 

підприємства дозволяє зробити висновок щодо відсутності єдиного погляду 

на процедуру оцінювання. При цьому можна виділити такі групи методів 

оцінки: 

1) залежно від кількості параметрів у моделі стійкості – однофакторні і 

багатофакторні методи; 

2) залежно від типу показників, що використовуються для оцінки 

стійкості, – методи, які використовують статичні та динамічні показники; 

3) залежно від виду вирішального правила при оцінці рівня стійкості – 

методи, засновані на темпоральному ранжируванні показників, і методи, які 

побудовані на порівнянні фактичних значень показників з нормативними 

шкалами (Афонічкін та Журова, 2016, с.657). 

4) залежно від кількості показників, що приймають участь у 

розрахунках, – сукупність показників, система показників, інтегральні 

показники оцінки стійкості.  

Ревенко Д.С. та Либа В.А. (Ревенко та Либа, 2014) виокремлюють три 

методи побудови інтегрального показника стійкості, які частіше за все 

використовують при оцінці: 

1. Метод сум (адитивний метод). В основі визначення інтегрального 

показника стійкості – розрахунок середньозваженої оцінки  складових через 

коефіцієнти вагомості (формула 2.1): 
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  i
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is PqР 
1

,                   (2.1) 

 

 де Pi – рівень стійкості i-тої складової  стійкості підприємства; 

 qi – вагомий коефіцієнт i-тої складової  стійкості підприємства; 

m – кількість складових. 

2. Функціональний метод. Рівень економічної стійкості визначається у 

вигляді функцій множини змінних за формулою 2.2: 

 

Pf = a1 f (x1) + a2f (x2) +…+ anf (xn),                               (2.2) 

 

де х1, х2,… хn – основні показники діяльності підприємства; 

f (x1), f (x2)… f (xn) – локальні функції залежності рівня стійкості від 

відповідних показників діяльності підприємства; 

a1, a2… aп – коефіцієнт вагомості кожного показника стійкості 

підприємства; 

і – кількість показників.  

3. Рейтинговий метод. Метод, що заснований на рейтинговій оцінці 

інтегрального показника. При цьому відбувається порівняння  

підприємства із середньогалузевими показниками. Функціональні  

складові розраховуються методом динамічної рейтингової  

оцінки.  

Визначення комплексного показника оцінювання функціональної 

складової стійкості за формулою 2.3: 
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 ,                       (2.3) 

 

де Рр – комплексний показник кожної складової стійкості 

підприємства; 
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Zi  – кількість показників, що відносяться до оцінювання рівня стійкості 

по кожній складовій; 

Ni – нормативний рівень для і-го коефіцієнту; 

Кі – і-й коефіцієнт. 

Одержані комплексні показники по кожній складовій стійкості 

сумуються і визначається рівень стійкості підприємства, виходячи із 

еталонного значення, що дорівнює сумі одиниць кількості комплексних 

показників (Ревенко, 2014, с.150-153). 

Підходи до визначення ринкової стійкості можуть бути адаптовані до 

підходів, які використовують для визначення економічної стійкості 

підприємств, оскільки економічна стійкість, як і ринкова, визначаються через 

сукупність складових, що включаються у показник стійкості. В публікаціях 

щодо оцінювання стійкості ринкова стійкість в одних публікаціях 

включається у склад економічної стійкості, і, навпаки, в склад ринкової 

стійкості включається економічна стійкість (Тур, 2016e, с. 379). 

При проведенні аналізу публікацій ми виходили із припущення, що 

стійкість – це здатність підприємства, як економічної системи, зберігати 

рівноважний стан у процесі свого функціонування, не виходячи за межі 

області значень ключових параметрів.  (Бурий, 2013, с. 127). 

На думку Закорко П.П., Бреус В.Є. основною метою оцінювання 

економічної стійкості підприємства виступає пошук і вибір основних 

кількісних показників-індикаторів їх фінансово-господарської діяльності.  

Відбір таких показників повинен відповідати наступним вимогам: 

–   виділення найбільш значущих показників, що впливають на 

стійкість підприємств; 

– групування показників повинне забезпечувати взаємозв’язок 

показника із чинниками впливу ендогенного та екзогенного середовища, що 

дозволить  приймати управлінські рішення, спрямовані на усунення 

негативного впливу цих чинників на стійкість підприємства; 
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– показники-індикатори повинні бути зрозумілими щодо методики їх 

обчислення; 

– економічна оцінка стійкості повинна відповідати конкретним умовам 

конкретної галузі  (Закорко та Бреус, 2017, с. 465). 

Попри те, що проблеми оцінювання ринкової та економічної стійкості 

підприємства  розглядаються в працях багатьох науковців, у дослідженнях, 

присвячених аналізу ринкової та економічної стійкості підприємств, 

здебільшого розглядається фінансовий аспект її забезпечення (Кучеренко та 

Юнусова, 2007).  

Так, на думку окремих авторів (Юнусова та Кучеренко, 2007), щоб 

ефективно працювати в умовах ринку діяльність підприємства повинна бути 

достатньо ефективною, стабільною, підприємство повинно володіти високою 

платоспроможністю. З огляду на це, аналіз ринкової стійкості підприємства 

доцільно здійснювати за системою показників, що згруповані за наступними 

категоріями: показники ефективності; показники стабільності; показники 

ліквідності. 

Показники ефективності визначають прибутковість підприємства та 

його здатність використовувати активи. 

Показники стабільності (показники валового прибутку, коефіцієнт 

оберненості активів, прибуток на інвестиції, ринкова цінність активів). 

При оцінці стабільності  використовується сукупність показників, 

серед яких найбільшого поширення набули наступні: внутрішня та зовнішня 

кредиторська заборгованість, рівень фінансового левериджу. 

При оцінці рівня ліквідності розрізняють дві групи показників: 

коефіцієнти короткострокової та довгострокової ліквідності (Кучеренко та 

Карпов, 2006; Череп та Швець, 2013; Бондарчук та Волошин,  2013). 

Аналогічна точка зору представлена в роботі (Юнусова та Кучеренко, 

2007), де зазначається, що стійкість можна визначати за допомогою системи 

фінансових показників: ліквідності та платоспроможності; фінансової 
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стійкості; ділової активності та рентабельності (прибутковості), тим самим 

ототожнюючи показник стійкості зі станом фінансової стійкості.  

Проте у подальшому для визначення стійкості автором пропонується 

використовувати три показника оцінювання фінансового стану, що 

впливають на стійкість підприємства: коефіцієнт поточної ліквідності; 

коефіцієнт забезпеченості власними коштами; коефіцієнт відновлення 

(втрати) платоспроможності (Юнусова, 2007, с.75–76). 

На думку (Афонічкін та Журова, 2016), оцінювання стійкості 

підприємства повинно базуватись на таких критеріях: інтегральному критерії 

оцінювання; векторних оцінок розвитку ключових напрямів; нормативних 

критеріях по окремих характеристиках.  

Для проведення оцінювання  краще використовувати показники темпів 

росту або темпів приросту з урахування нормативної (середньогалузевої) 

динаміки та правил розвитку пріоритетних напрямів розвитку підприємства. 

Оцінювання проводиться на основі диференціації внеску кожного показника 

у визначені компоненти. Система показників оцінювання компонентів 

представлена у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Система показників оцінювання компонентів стійкості підприємства 

Компоненти стійкості Показники 

Виробнича стійкість 

 

Фондовіддача, фондорентабельність, продуктивність праці, витратомісткість 

продукції, коефіцієнт рентабельності виробництва, коефіцієнт оновлення 

Інноваційна стійкість 

 

Частка витрат на інновації у витратах на виробництво продукції, коефіцієнти 

інноваційної активності, рентабельність інновацій, частка інвестицій на 

інновації, частка нематеріальних активів у сукупних активах підприємства 

Фінансова стійкість Коефіцієнти дивідендних виплат, поточної і абсолютної ліквідності, 

автономії, фінансового важеля, рентабельності активів, власного та 

інвестованого капіталу, оборотності активів, власного капіталу, дебіторської 

та кредиторської заборгованості 

Організаційно-

управлінська стійкість 

Частка управлінського персоналу в загальній чисельності персоналу, 

коефіцієнт стабільності кадрів, продуктивність праці управлінського 

персоналу, чистий прибуток у розрахунку на 1 працівника управління, рівень 

автоматизації управління 

Маркетингова 

стійкість 

Частка ринку, рентабельність продажів, показник конкурентоспроможності 

підприємства 

Примітка: складено автором на основі (Афонічкіна та Журова, 2017, с. 134; 

Соколова, 2016, с. 658) 
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Для визначення інтегральної оцінки стійкості підприємства авторами 

пропонується використовувати математичний апарат теорії матриць. 

В роботі (Єфімова, 2017) ринкову стійкість пропонується визначати 

через показник ринкової вартості промислових підприємств. При цьому 

послідовність проходження етапів при здійсненні аналізу визначення 

ринкової стійкості має наступний вигляд: постійний моніторинг ринкової 

ситуації; своєчасне виявлення ризиків, пов’язаних із нестабільністю 

економіки; розробка методології оцінювання вартості промислового 

підприємства; своєчасне прийняття управлінських рішень на основі 

результатів оцінювання; вибір оптимальних управлінських дій  та 

розроблення профілактичних заходів; планування, прогнозування та 

систематичний перегляд плану у відповідності до змін, що відбуваються. 

Підхід до оцінювання стійкості підприємства, що запропонований 

Галушкіною А.І., виходить із визначення, що стійкість підприємства 

базується не тільки на фінансовій складовій. При її визначенні  необхідно 

враховувати й інші складові діяльності підприємства, а саме: виробничої, 

кадрової, маркетингової політики. Тобто необхідно визначити: стан 

ресурсного забезпечення, у тому числі й технологію виробництва; рівень 

організації виробництва; асортиментну політику; цінову політику; стан 

інфраструктури; кадрову політику; нормативно-правову базу функціонування 

підприємства; націленість на відновлення та недопущення будь-яких 

істотних відхилень від нормативних параметрів (Галушкіна, 2008). 

Для дослідження економічної стійкості автором пропонується  

визначати одиничні показники за наступними складовими (групами): 

фінансова складова, маркетингова складова, виробнича складова, кадрова 

складова. 

Після чого здійснюється переведення сукупності одиничних показників 

в інтегральний показник кожної складової. Інтегральний показник 

розглядається як досягнутий економічний результат у певний період часу і 

визначається як нормативне значення економічного результату. 
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Інтегральний показник ринкової стійкості підприємсства за кожною 

складовою визначається за формулою 2.4: 

 

%100/ij

n

i

ij xBaIg  ,                              (2.4) 

 

де Igj – інтегральний показник економічної стійкості підприємства 

кожної складової  у j-й період часу; 

Ваi – рівень значущості показника у визначенні ринкової стійкості 

підприємства; 

хij – i-й визначений показник стану підприємства в j-й період часу; 

n – кількість показників у групі; 

g – кількість груп показників. 

Критерії стійкості підприємства можуть змінюватися односпрямовано з 

інтегральним показником і означати поліпшення стійкості, або  

різноспрямовано з інтегральним показником і означати погіршення стійкості. 

При цьому часткові показники можуть бути нормованим або ненормованими.  

У статті (Герасимов, 2006, с. 108) зазначається, що не дивлячись на те, 

що на економічну стійкість впливає значна кількість факторів, які 

визначають її стан, основними чинниками впливу можна визначити наступні: 

економічне зростання як визначальний чинник; економічна рівновага, яка 

підтверджує нормальнее функціонування всіх підсистем підприємства; 

рівень менеджменту, що забезпечує гармонійний розвиток підприємства. 

Запропонована модель визначення стійкості містить чотири етапи (збір 

інформації, обробка одержаної інформації, побудова моделей стійкості, 

аналіз одержаних результатів) та 11 підетапів. 

Для оцінювання стану підприємства автори пропонують 

використовувати матрицю 2 х 2, що дозволяє визначити 4 стани  рівноваги. 

1. Система динамічно розвивається, зберігаючи рівновагу власних 

елементів. Це стан відносної економічної стійкості. 
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2. Система динамічно розвивається, але за рахунок внутрішніх 

диспропорцій. Такий стан визначається як стан критичної стійкості.  

3. Система не розвивається, внутрішній дисбаланс ставить під загрозу її 

існування. Такий стан стійкості визначають як нестікий. 

4. Система не розвивається, але при цьому зберігає рівновагу. Такий 

стан визначається як стагнація.  

Для визначення стійкості використовується показник економічного 

росту підприємства, який визначається за формулою 2.5: 

 





т

j

jі yЕР
1

,                           (2.5) 

 

де уj – чинник впливу на економічне зростання підприємства; 

п – кількість чинників, що оцінюється, які впливають на економічне 

зростання, j = 1…n.  

Показник економічної рівноваги підприємства визначається аналогічно 

(формула 2.6):  

 





т

t

tі xЕр
1

,                   (2.6) 

 

де xt – чинник впливу на економічну рівновагу  підприємства; 

m – кількість чинників, що оцінюється, і які впливають на економічну  

рівновагу, t = 1…m. 

По кожному чиннику  впливу на стійкість  

будується модель  індивідуальної стійкості (ІСі), яка визначається вектором 

(формула 2.7):  

 

ІСі= (Ері : ЕРі),              (2.7) 
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Після цього по кожній групі оцінювання стійкості визначається 

показник стійкості за формулою 2.8: 

 





p

i

ig ICСГ
1

,                     (2.8) 

 

де р –  кількість індивідуальних складових у даній групі чинників, і = 

1…р. 

Показник загальної стійкості підприємства (СП) в цілому по 

підприємству визначається за формулою 2.9: 

 





к

g

gCГСП
1

 ,        (2.9) 

 

де k – кількість груп оцінювання стійкості, g = 1...k. 

За одержаними даними на матриці визначається стан стійкості 

підприємства (Герасимов та Рубцова, 2006, с.109-110).  

В роботі Собченко Н.В. (Собченко, 2011) в основу забезпечення 

стійкості покладено інноваційну активність підприємства. Автор пропонує 

стійкість визначати як процес, що відбувається через послідовне 

проходження семи етапів.:  

1 етап. Визначення цілі оцінювання стійкості підприємства. 

2 етап. Збір інформації про підприємство. 

3 етап. Формування системи показників для оцінювання стійкості 

(інноваційна активність, інноваційна стійкість, фінансова стійкість, 

рентабельність, ліквідність). 

4 етап. Стандартизація одиничних показників стійкості. 

5 етап. Розрахунок інтегрального показника стійкості. Визначення 

мінімально необхідного рівня стійкості за допомогою рівняння рейтингового 

показника стійкості (формула 2.10):  
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 ,     (2.10) 

 

де аі  – доля і-го коефіцієнту у рейтинговому показнику мінімальної 

стійкості; 

m – кількість обраних коефіцієнтів; 

mi  – значення і-го  фінансового коефієнта. 

6 етап. Розрахунок інтегрального показника стійкості. Інтерпретація 

інтегрального показника стійкості. 

7 етап. Розроблення управлінських рішень. 

В роботі пропонується чотири рівня стійкості: висока стійкість, 

нормальна стійкість, нестійке положення, абсолютно нестійкий стан. 

Кожному стану відповідає інтервал, в межах якого  знаходиться значення 

інтегрального показника стійкості (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Інтерпретація інтегрального показника стікості 

Значення інтегрального показника Характеристика 

1,15 ≤ RKст > 1,3104 Зона високої стійкості 

0,70 ≤ RKст < 1,15 Зона нормальної стійкості 

0,35 ≤ RKст < 0,70 Зона нестійкого стану 

RKст < 0,35 Зона абсолютно нестійкого стану 

Примітка: складено автором на основі (Собченко, 2011) 

 

Батьковський О.І., Батьковський М.О. та Мерзлякова А.П. 

(Батьковский, Мерзлякова та ін., 2011) пропонують оцінювання стійкості 

підприємства здійснювати через проходження п’яти  

основних етапів: ідентифікація суб’єкту господарювання;  

формування системи індикаторів; збір і підготовка інформації;  

проведення аналізу показників економічної стійкості підприємств; 

розроблення пропозицій і реалізація заходів з нейтралізації загроз стійкості 

підприємства. 



 
 

94 

При цьому розглядаються чотири групи індикаторів: виробництва; 

інноваційні; фінансові; соціальні.  

На думку авторів, структура і склад індикаторів оцінки стійкості 

підприємств повинні відповідати таким  загальним вимогам: система 

індикаторів повинна забезпечувати не тільки взаємозв'язок оціночних 

показників, але й їх максимальну наближеність до показників статистичних 

вимірювань; індикатори повинні забезпечувати їх сумісність у різні періоди 

часу, у тому числі з їх пороговими (бар'єрними) значеннями; система 

показників повинна забезпечувати оцінку стійкості не тільки окремих 

суб'єктів, а й їх об'єднань (Батьковский, Мерзлякова та ін., 2011, с.3). 

Для визначення стану стійкості, необхідно провести нормалізацію 

показників шляхом прийняття значень показників нормального 

функціонування підприємств за одиницю, а їх бар’єрні та фактичні значення 

вираховувати у долях одиниці. Тоді зміна значень хі індикатора Рі 

відбувається у діапазоні  (формула 2.11): 

 

0   хі  1.      (2.11) 

 

При цьому визначення індикаторів стійкості відбувається за 

допомогою системи рівнянь (формула 2.12): 
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де  – межа бар’єрного значення показника, що приймає значення 

відповідно експертної оцінки; 

н – нормальне значення показника; 

пк – передкризове значення показника; 

хі =  (2.12) 
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к – кризове значення показника; 

кр – критичне значення показника. 

Визначення стану стійкості підприємства представлено у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Характеристики станів стійкості підприємств 

Співвідношення нормалізованих значень 

індикаторів і порогових рівнів 

Характеристика стану Оцінка стану, 

балів 

1)1( 
н

іі хр  нормальний (н) 0 

  і

пк

іі рхр )1(   
передкризовий (пк) 1 

 і

к

іі рхр  )1(  кризовий (к) 4 

 і

кр

і рх )1(0   критичний (кр) 16 

Примітка: складено автором на основі (Батьковский, Мерзлякова та ін.  2011, с. 3) 

 

При оцінюванні стійкості підприємства (Коняшова, 2013) пропонується 

проводити оцінювання по таких структурних складових: виробнича стійкість, 

ринкова стійкість, фінансова стійкість, інвестиційно-інноваційна стійкість, 

соціальна стійкість, екологічна стійкість.В роботі (Ревенко, 2014, с.154) 

пропонується визначення стійкості проводити за допомогою аналізу розривів 

(gap-аналіз). Аналіз розривів – це комплексне аналітичне дослідження, що 

вивчає невідповідності, розриви між поточним станом підприємства і 

бажаним. За допомогою gap-аналізу можна визначити проблемні зони 

(горловина пляшки), що створюють перешкоди розвитку підприємства, та 

оцінити ступінь готовності підприємства до виконання переходу від 

поточного стану до бажаного. 

Для здійснення інтегральної оцінки стійкості доцільно 

використовувати метод радіальних метричних діаграм (РМД), який дозволяє 

одержати не лише інтегральну оцінку, а й оцінити стійкість складових 

структури стійкості. 

РМД дозволяє оцінити набір із  n метрик (характеристик) стійкості, в 

якому здійснюється оцінювання однієї із метрик (характеристик) більш 

високого рівня. 
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Радіальні метричні діаграми являють собою зручний засіб для 

формалізації та візуалізації ієрархічної моделі оцінювання стійкості 

підприємства, а також для оцінювання виконання вимог рівня стійкості. Для 

РМД запропоновано формальний опис, який має вигляд (формула 2.13): 

 

 E

n

iiii SPQРМД   11,       (2.13) 

 

де Qi – система метрик якості Рі  та їх шкал Si; 1, E – операції 

внутрішнього та зовнішнього перетворення. 

Для кращої візуалізації даних про складові стійкості авторами 

пропонується у стандартній радіальній метричній діаграмі додавати у 

вершинах метричних шкал вершини кола з масштабованим діаметром, що 

дорівнює вагомості складової стійкості. Площа, створена фігурою ідеального 

кінцевого результату та поточним значенням складових інтегрального 

показника, – розрив.  

Для визначення кількісних значень розривів – несприятливої події для 

стійкості підприємства – автори пропонують розраховувати показник 

співвідношення площ фігур, що створюються радіальними метричними 

діаграмами фактичного та оптимального значень (Ревенко, 2014, с. 156 - 157).  

Іще один підхід до оцінювання ринкової стійкості запропоновано В. 

Лазарєвим. Цей підхід одержав назву 5S. При визначенні  

складових, що визначають ринкову стійкість, автор керується наступними 

припущеннями: 

- продаж понад 70% продукції за рахунок постійних економічних 

зв'язків забезпечує високу конкурентоспроможність підприємства;  

- стабільність структур підприємства не менш важлива особливість 

стійкості підприємств, проте структура повинна бути гнучкою; 

- підприємство слід розглядати як сукупність соціального та 

економічного поєднання; 
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 - стабільні зв'язки зі споживачами забезпечують регулярний приток 

грошових коштів підприємству; 

- персонал виступає одним із основних компонентів, що забезпечує 

стійкість підприємства.  

Підприємство буде стійким, коли воно характеризується фінансовою 

стійкістю та стійкими економічними зв'язками зі стабільною структурою 

поставок і користувачів, персоналом. Це відповідає п’ятьом показниками 

стійкості: 1S – фінансова стійкість; 2S – стійкість структури; 3S – стійкість 

економічних зв'язків із постачальниками матеріальних ресурсів; 4S – 

стійкість економічних зв'язків із покупцями і користувачами продукції 

підприємства; 5S – стійкість персоналу. 

При цьому  запропонований автором метод визначення ринкової 

стійкості підприємства  складається із комбінації способів визначення 

стійкості кожного із 5S (Лазарєв, 2008, c. 77-78). 

При визначенні стійкості кожного із елементів використовується як 

метод розрахунку показників за допомогою фінансово-економічного аналізу, 

так і метод експертних оцінок. Для кожного із п’яти показників стійкості 

визначається один із трьох рівнів: високий, середній, низький. 

Ринкову стійкість підприємства визначають як значення граничних 

величин стійкості (формула 2.14): 

 

Cs = ΣCj: 5,                                  (2.14) 

 

Сума стійкостей розраховується за формулою 2.15: 

 

         ΣCj = Cfs + Ck + Cd + Cc + Ck ,                       (2.15) 

 

Cfs – фінансова стійкість, яка для стійкого стану повинна знаходитись в 

межах 0,85 ≤ Cfs ≤ 1,15; 

Ck – стійкість структури. Стійкий стан характеризується значенням 

показника в межах 0,8 ≥ Cs> 0,5; 
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Cd – стійкість економічних зв'язків з постачальниками матеріальних 

ресурсів. Стійкий стан характеризується значенням показника в межах 1> 

Cd> 0,5; 

Cc – стійкість економічних зв'язків з покупцями і користувачами 

продукції підприємства. Стійкий стан характеризується значенням показника 

в межах 1 ≥ Cc> 0,5; 

Ck – стійкість персоналу. Стійкий стан характеризується значенням 

показника в межах I ≥ Ck ≥ 0,8. 

Коефіцієнт стійкості Cs розраховується  за граничним значенням 

рекомендованих меж кожного із показників стійкості, тому може 

знаходитись в інтервалі  від 0,7 до 1,1. Таким чином (формула 2.16): 

 

0,7 ≤ Cs ≤ 1,1.     (2.16) 

 

Інтерпретація одержаних результатів свідчить, що у разі,  коли 

коефіцієнт ринкової стійкості знаходиться у визначеному інтервалі, 

підприємство є ринково стійким. Таке підприємство є інвестиційно 

привабливим та його діяльність забезпечує стійкі конкурентні позиції.  

Показник Cs менший 0,7 свідчить про нестійкий ринковий стан 

підприємства, що викликає необхідність визначення причин низької стійкості 

серед всіх складових  Cj.  

Аранчій В.І., Удовіченко М.О. (Аранчій та Удовіченко, 2012) 

пропонують визначати рівень стійкості аграрних підприємств у три етапи:  

1 етап. Вибір та розрахунок одиничних коефіцієнтів, індикаторів 

економічної стійкості. До одиничних коефіцієнтів відносять: рентабельність 

виробництва; чистий прибуток у розрахунку на 100 га с-г угідь;  

виробництво валової продукції у порівняних цінах розрахунку  

на 100 га с-г угідь; фондозабезпеченість; фондовіддача;  

продуктивність праці; якісний стан основних засобів; коефіцієнт  

якісного стану працівників; коефіцієнт автономії; коефіцієнт абсолютної 

ліквідності. 
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2 етап. Ранжування індикаторів – переведення відносних показників у 

відносні величини (бали), здійснивши переведення з використанням 

чотирьохрівневої системи (3, 6, 9, 12 балів).  

3 етап. Розрахунок інтегрального показника економічної стійкості на 

основі вищенаведених коефіцієнтів за формулою середньозваженої 

геометричної з урахуванням поправочних коефіцієнтів (частки і-го показника 

в інтегральному показникові) та аналіз результатів. Визначення 

інтегрального показника стійкості відбувається за формулою 2.17: 

 











 100

10

1

i

і

iЕС

v
RІП ,    (2.17) 

 

де Ri – рейтинг і-го показника у досліджуваній сукупності; 

Vi – частка і-го показника в інтегральному показнику стійкості. 

Рівень стійкості визначається як високий, допустимий, задовільний та 

низький.  

Для забезпечення достовірності одержаних результатів застосовується 

метод експертних оцінок при визначенні впливу кожного коефіцієнта на 

загальну стійкість підприємства. 

Закорко П.П., Бреус В.Є. (Закорко та Бреус, 2017, с. 466) пропонують 

визначати інтегральний показник стійкості через систему показників-

індикаторів, які об’єднані у чотири групи стійкості: фінансова  

стійкість (14 показників); виробнича стійкість (6 показників);  

маркетингова стійкість (5 показників); інвестиційно-інноваційна стійкість (6 

показників). 

Крім того, автори пропонують при визначенні стійкості враховувати 

чинник організаційної культури, проте, яким чином це можна зробити не 

пояснюють. 

Узагальнення існуючих підходів до визначення стійкості підприємства 

дозволяє зробити висновок, що більшість авторів пропонує визначати 

ринкову стійкість через інтегральний показник (Додаток Б, табл. Б.1).  
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Таким чином, 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. 

Крім того, стійкість підприємства на ринку авторами визначається як 

ринкова або як економічна стійкість.  Проте, економічна стійкість виступає 

як складова ринкової стійкості та характеризує економічні результати 

діяльності підприємства. 

 

 

2.2. Обґрунтування вибору напрямів стратегічного розвитку 

підприємств  

 

При плануванні стратегії розвитку підприємства пропонується 

процедуру визначення стратегії формалізувати наступним чином (рис. 2.1).  

Чинники впливу зовнішнього та внутрішнього середовища визначають 

можливості підприємства утримувати та покращувати власну ринкову 

позицію. Ефективність процедури планування підвищить введення при 

аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища здійснення аналізу ланцюга 

створення цінності. Аналіз чинників зовнішнього середовища прямої і 

непрямої дії здійснюється за допомогою традиційних методів стратегічного 

аналізу, представлених в сучасній науковій літературі.  

Стратегічний аналіз можна здійснити за допомогою методів та 

інструментів, розглянутих у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців 

таких, як: І.Х. Ансофф, Ю.К. Боумен, З.І. Галушка, В.Г Герасимчук, Т.В. 

Головко, П.Л. Гордієнко, О.О. Горошанська, А.П. Градов,  Л.Г. Дідковська, 

Л.Є. Довгань,  І.А. Ігнатьєва, І.В. Жалінська, M.I Ковальчук, І.Ф. 

Комарницький, О.Л. Коробєйніков, А.А. Томпсон, Г.В. Осовська, К.Є. 

Редченко, О.М. Скібіцький,  А.Дж. Стрікленд, З.Є. Шершньова, Р.К. 

Шурпенкова та ін. 
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Під час проведення стратегічного аналізу стану зовнішнього 

середовища і визначення чинників впливу на стратегічний розвиток 

підприємства можна використовувати: інформацію, зібрану за допомогою 

статистичних даних,  оглядів, польових та кабінетних досліджень. 

Макросередовище підприємства вивчають за допомогою таких методів як: 

аналіз життєвого циклу галузі; аналіз стану конкурентної боротьби в галузі та 

потенційні можливості розвитку галузі, у тому числі вхідні та вихідні 

бар’єри; ефективним може бути використання бенчмаркінгу, кластерного 

аналізу, сценарних методів та методів імітаційного моделювання. 

Для визначення окремих чинників впливу зовнішнього середовища 

доцільно використовувати експертний метод. 
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Рис.  2.1. Визначення стратегії розвитку підприємства 
 

Примітка: запропоновано автором 
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 Управлінська значущість методів аналізу зовнішнього середовища  

підприємства виражається у можливості визначення сили прояву кожного 

значущого чинника зовнішнього середовища та ступеня чутливості стратегії 

до них. На вибір методу аналізу зовнішнього середовища підприємства 

впливають наступні характеристики зовнішнього середовища: складність, що 

визначає число чинників, на які підприємству слід реагувати; рухливість, що 

характеризує темп змін, та швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні 

підприємства; невизначеність, що характеризується непередбачуваністю змін 

зовнішнього середовища; кількість та надійність інформації щодо впливу 

конкретних чинників зовнішнього середовища на вибір та можливість 

реалізації стратегії. Чим вища невизначеність, тим більша кількість проблем 

постає перед менеджерами підприємства (Горошанська, 2012, с. 167; 

Шмиголь, 2014.). 

Методи стратегічного аналізу зовнішнього середовища повинні 

допомогти менеджменту підприємства вирішити завдання, пов’язані зі 

встановленням та оцінкою дії впливу чинників середовища; вивченням змін 

впливу на стратегічний розвиток підприємства; встановленням тенденцій, що 

характеризують ці зміни; передбачення ризиків при плануванні та реалізації 

стратегії розвитку та розроблення заходів щодо нейтралізації або зменшення 

негативного впливу чинників зовнішнього середовища (Тур, 2016f, с.366). 

Попри позитив методів стратегічного аналізу визначають також і 

недоліки, які їм притаманні, а саме: статичність, неможливість урахування 

раптових подій, суб’єктивність. Крім того, використання цих методів вимагає 

значного обсягу інформації і певну суб’єктивність при проведенні 

оцінювання (Горошанська, 2012, с.169).  

До методів стратегічного аналізу відносяться: модель BCG; матриця 

Mc/Kinsey; PEST-аналіз; модель Shell/DPM; матриця PIMS; модель 5 

конкурентних сил Портера; метод GAP; матриця ADL/LC; модель Хофера-

Шендлера; SWOT-аналіз; метод SPACE та ін. (Шурпенкова, 2015, с. 98). 

Більшість методів стратегічного аналізу – це матричні методи, до переваг 
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яких належать: наочність результатів, простота представлення даних та їх 

інтерпретація, можливістю застосування на різних етапах життєвого циклу 

підприємства. 

При визначенні стратегії розвитку підприємства, що побудована на 

визначенні джерел потенційних конкурентних переваг і забезпечує ринкову 

стійкість підприємства при реалізації стратегії, доцільно при аналізі впливу 

зовнішнього середовища включити аналіз ланцюга створення цінності. Це 

дозволить визначити джерела потенційних конкурентних переваг.  

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. 

Аналіз внутрішнього середовища пропонується проводити за 

допомогою аналізу ринкової стійкості структурних складових, що дає 

можливість обрати функціональні стратегії для забезпечення окремих 

напрямів діяльності підприємства. Проте функціональні стратегії тісно 

взаємозв’язані між собою та повинні співвідноситись одна з одною. 

Фінансова складова у забезпеченні стійкості підприємства відіграє 

суттєву роль. У науковій та навчальній літературі розглядаються різні 

підходи до визначення класифікаційних ознак фінансових стратегій та 

відповідно до цього типи фінансових стратегій підприємств (Додаток Б, 

табл. Б.2).  

При обранні фінансової стратегії необхідною умовою виступає 

дотримання принципів обґрунтування вибору фінансової стратегії, до яких 

відноситься: підпорядкованість стратегічних цілей фінансової стратегії 
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стратегічним цілям підприємства; гнучкість та адаптованість до змін стану 

зовнішнього середовища, відповідність фінансової стратегії існуючому 

фінансовому стану підприємства; прийнятний рівень ризику фінансових 

рішень; достатність фінансових ресурсів для реалізації стратегії; можливість 

комбінування джерел фінансування (Бондарчук та Волошин,  2013; Шмиголь,  

Антонюк та  Кошелева,  2015). 

При визначенні фінансової стратегії в контексті стратегічного розвитку 

підприємства для забезпечення фінансової стійкості доцільно скористатись 

класифікаційною ознакою визначення фінансової стратегії за забезпеченням 

стратегічного розвитку підприємства. 

За результатами аналізу фінансової стійкості підприємства можливі 

наступні варіанти фінансової стратегії, які забезпечують реалізацію одного із 

напрямів стратегічного розвитку підприємства. 

1. Фінансова стратегія зростання, що забезпечує позитивний ефект за 

рахунок розширення ділової активності підприємства в умовах як 

стабільного зовнішнього середовища, так і в умовах ринку,  що динамічно 

розвивається. За допомогою фінансовї стратегії зростання забезпечується 

досягнення таких цілей як: збільшення обсягів фінансування при зростані 

обсягів реалізації продукції, прискорення обігу капіталу, розширення меж 

фінансової діяльності, забезпечення позитивної динаміки розвитку. Вибір 

стратегії зростання залежить від стану зовнішнього середовища.  Стратегія 

зростання може реалізуватись у вигляді таких видів фінансових стратегій 

зростання:  

 інтегроване зростання. Така стратегія спрямована на забезпечення 

фінансової підтримки інтеграційної діяльності підприємства. Стратегія 

реалізується переважно за рахунок зовнішніх джерел фінансування;  

 інтенсивне зростання. Така стратегія спрямована на забезпечення 

фінансової підтримки при агресивному захопленні ринку, при виведенні на 

ринок нової продукції, при освоєнні нових ринкових сегментів. Така 
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стратегія реалізується за рахунок комбінованого фінансування, при якому 

переважають зовнішні джерела фінансування; 

 обмежене зростання. Стратегія обмеженого зростання спрямована на 

забезпечення фінансування діяльності підприємства в умовах поступового 

нарощування присутності на ринку. При реалізації стратегії обмеженого 

зростання фінансування відбувається переважно за рахунок внутрішніх 

джерел;  

 диверсифіковане зростання забезпечує фінансування при 

диверсифікації діяльності підприємства, розширенні меж виробничо-збутової 

діяльності підприємства. При реалізації стратегії диверсифікованого 

зростання використовуються комбіновані джерела фінансування із 

переважанням зовнішніх джерел фінансування. 

2. Фінансова стратегія стабілізації, що використовується, коли 

фінансовий стан підприємства характеризується нестабільністю фінансових 

показників, виникненням фінансових ускладнень при забезпеченні діяльності 

підприємства. Фінансова стратегія стабілізації полягає в адаптації діяльності 

до умов зовнішнього середовища, усуненні загроз, зниженні ризиків роботи, 

підвищенні рівня ефективності взаємодії підприємства з партнерами та 

контрагентами. Фінансову стратегію стабілізації використовують для 

оптимізації фінансових циклів,  залучення та вкладення фінансових ресурсів, 

запобігання їх нестачі. Як правило, така стратегія застосовується з метою 

урівноваження всіх напрямів фінансової діяльності. 

3. Фінансова стратегія виживання. Фінансова стратегія виживання  

використовується в умовах кризи, коли показникии фінансового стану 

підприємства  межують зі станом банкрутства. Для реалізації стратегії 

фінансуються програми перебудови системи управління підприємством, 

фінансово-господарської діяльності, зміни структури бізнес-портфеля. 

Джерелами фінансування при реалізації стратегії виживання повинні 

виступати власні кошти.  Ключовою метою стратегії є максимально швидке 

виведення підприємства з кризи та перехід до стратегії стабілізації.  
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При реалізації стратегії виживання, як правило, використовують 

жорстке адміністрування всіх видів діяльності і, в першу, чергу, фінансової.  

Розрізняють такі види  фінансової стратегії виживання:  

 стратегія скорочення, яка характеризується  відмовою від окремих 

видів діяльності для забезпечення покращення фінансового стану 

підприємства та концентрації зусиль на найбільш пріоритетних напрямах 

діяльності підприємства. Це зменшує розпорошеність фінансових ресурсів, 

що дозволяє прискорити оборотність віх видів активів, скоротити фінансовий 

цикл;  

 стратегія реструктуризації. Стратегія реструктуризації забезпечує 

приведення структури фінансово-господарської діяльності підприємства у 

відповідність до змін, що відбулись у зовнішньому середовищі. 

4. Фінансова стратегія ліквідації. Фінансова стратегія ліквідації 

розглядається як підвид стратегії виживання, проте має специфічні риси, які  

дозволяють створити умови для забезпечення ефективного процесу ліквідації 

підприємства, максимально можливого задоволення фінансових інтересів як 

акціонерів, так і кредиторів. Фінансова стратегія виживання спрямована на 

забезпечення мінімізації збитків у процесі припинення діяльності 

підприємством.  

5. Комбінована фінансова стратегія. Комбінована фінансова стратегія  

дозволяє забезпечити реалізацію цілей діяльності підприємства, що 

знаходяться одночасно у площині кількох вищезазначених стратегій. 

Маркетингова стратегія. Маркетингову стратегію можна визначити як  

логічну схему маркетингових заходів, за допомогою якої компанія може 

здійснити виконання власних маркетингових завдань (Череп та Бондар, 

2015).  

Існує багато підходів до визначення класифікаційних ознак при 

визначенні типу маркетингових стратегій (Додаток Б, табл. Б.3). 

Для забезпечення цілей стратегічного розвитку підприємства в якості 

можливих варіантів обрання стратегій маркетингу пропонуємо орієнтуватись 
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на класифікаційну ознаку – загальноекономічний стан організації. В межах 

цієї класифікаційної ознаки розрізняють стратегії виживання, стратегії 

стабілізації та стратегії росту. 

Стратегія виживання – захисна стратегія. Захисна стратегія 

використовується  в умовах кризового стану  підприємства. Основною  

метою  реалізації цієї стратегії є вихід із кризового стану через перегляд і 

перебудову маркетингового комплексу підприємства (4 «Р»: товар, цінова 

політика, система розподілу, просування товарів). 

Стратегія стабілізації. Стратегія стабілізації використовується 

підприємствами в  умовах  швидкого або непередбачуваного зниження 

показників діяльності підприємства, що викликано коливанням попиту, 

погіршенням фінансового стану тощо.  За допомогою стратегії стабілізації 

можна досягти вирівнювання показників із поступовим переходом до 

стратегії росту.  

Стратегія росту. Стратегія росту орієнтована на зростання обсягів 

ринку та обсягів реалізації, збільшення маси прибутку, зростання капіталу,  

зростання ринкової вартості підприємства. 

Маркетингові стратегії росту можуть реалізовуватись через відповідні 

підтипи стратегій, вибір яких які залежить від загальноорганізаційної 

стратегії: маркетингова стратегія інтенсивного (органічного) росту; 

маркетингова стратегія інтеграційного росту; маркетингова стратегія 

диверсифікації.  

Для визначення типу виробничої стратегії, яка відповідає рівню 

виробничо-технологічної стійкості представимо типи виробничих стратегій 

промислових підприємств. Виробнича стратегія – це функціональна стратегія 

створення та розвитку висококонкурентного виробничого потенціалу 

підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді 

виробничої підсистеми певного типу, призначеної для випуску 

конкурентоспроможних продуктів (Шершньова, 2004, с. 398). 



 
 

108 

Особливістю виробничої стратегії є те, що вона орієнтована на 

створення економічно ефективної, гнучкої виробничої системи, що 

спроможна здійснити адаптацію до необхідних змін, що викликані зміною 

стану зовнішнього середовища. 

У контексті визначення конкурентних переваг, виробничі стратегії 

поділяють на види за пріоритетами функціонування операційної системи. 

При цьому мають на увазі традиційні виробничі стратегії (це тип стратегій, 

при реалізації яких метою визначена  мінімізація витрат або модифікація 

виробів та розвиток гнучкості операційної системи з розширення 

номенклатури, асортименту або зміни обсягу випуску). Проте існує новий 

підхід, за якого стратегії розглядають як такі, що засновані на якості та/чи на 

часі (розвиток якості бізнес-процесів, продукції або послуг; мінімізація часу 

виконання замовлень клієнтів) (Рибак, 2014, с. 114). 

Рибак М.І. пропонує виробничі стратегії класифікувати залежно від 

величини попиту на продукцію та прибутку (Додаток Б, табл. Б.4). 

Крім того, існує підхід, відповідно до якого виробничі стратегії щодо 

конкурентних стратегій можуть бути такими, що спрямовані на розвиток або 

скорочення виробництва. 

Залежно від основних характеристик організації виробничі стратегії 

можуть бути: стратегія пристосування, нішова стратегія, силова стратегія, 

«піонерна» стратегія. В цьому разі до характеритик організації необхідно 

віднести: профіль виробництва, розмір організації, стійкість, витрати на 

НДДКР, ключові фактори успіху. 

Управлінські стратегії визначають якість на прями стратегічного 

розвитку підприємств (Череп та Юдіна, 2014; Боковець, та Прутська, 2017.). 

Залежно від поведінки менеджменту виділяють наступні типи 

управлінських стратегій (Додаток Б, табл. Б.5). 

Економічна стратегія передбачає правила і прийоми, за допомогою 

яких забезпечується ефективна діяльність підприємства (Градова, 2000, с.4). 
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Реалізація економічної стратегії забезпечує економічно ефективне 

досягнення цілей за допомогою економічних методів та прийомів. 

Економічна стратегія підприємства забезпечує: ефективне досягнення цілей 

за допомогою економічно доцільних правил і прийомів; зацікавленість всіх 

учасників процесу побудови та реалізації економічної стратегії у досягненні 

стратегічних цілей. 

Характеристика економічних стратегій наведена у додатку Б, табл. Б.6. 

Таким чином, аналіз структурних складових ринкової стійкості 

дозволяє з’ясувати напрями стратегічного розвитку в межах функціональних 

стратегій залежно від визначених проблем та можливих напрямів їх 

вирішення. 

 

 

2.3. Моніторинг середовища функціонування підприємств харчової 

промисловості та характеристика діяльності підприємств 

 

Переробка сільськогосподарської сировини у період макроекономічної 

стабілізації стала одним із основних каталізаторів соціально-економічного 

розвитку переважної більшості регіонів України, особливо регіонів, із 

розвинутим сільськогосподарським виробництвом.  

У свою чергу, прикметною рисою розвитку підприємств харчової 

промисловості стало домінування в структурі виробництва тих видів 

продовольства, які були зорієнтовані на зовнішні ринки (Крилов, 2016).   

Тривалий період стратегічний розвиток підприємств харчової 

промисловості був прив’язаний до кон’юнктури світових ринків 

продовольства, у тому числі ринків Російської Федерації та азійських країн. 

Проте в останні роки відбувся перегляд пріоритетів стратегічного розвитку 

підприємств харчової промисловості (Тур, 2016c).  

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

у промисловому виробництві України відповідало 20,9% загального обсягу. 
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За період 2010-2017 рр. обсяг виробництва харчових продуктів виріс у 2,9 

рази. Найвища питома вага виробництва харчових продуктів у структурі 

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

2011 р. (рис.2.2). 
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Рис. 2.2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та  

тютюнових виробів в Україні 

Примітка:  розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 

 

Динаміку та структуру виробництва харчових продуктів можна 

дослідити за даними табл. 2.4. У виробництві харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів у 2017 р. обсяг реалізації м’яса та м’ясних продуктів 

склав 62921,8 млн.грн.  (13,9% обсягу виробництва  

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), молока  

і молочних продуктів – 51561,5 млн грн  (11,4%), виробництво напоїв – 

46902,4 млн грн (10,4%), у тому числі виробництво безалкогольних напоїв, 

мінеральних та інших вод, розлитих у пляшки склало 13183,6 млн грн  

(2,9%). 
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У 2017 р. 28,9% обсягу реалізації харчових продуктів реалізовувалось 

за межами України – 110019,8 млн грн, проте частка вироблених м’яса і 

м’ясних продуктів, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки, реалізовувалося за межами України значно менше – 

1,8%, та 1,1%, відповідно. 

Таблиця 2.4 

Динаміка реалізації харчових продуктів, млн грн, без ПДВ та акцизу 

 2014 2015 2016 2017 

млн. 

грн 

у % 

до 

підсу 

мку 

млн. 

грн 

у % 

до 

підсу 

мку 

млн. 

грн 

у % до 

підсу 

мку 

млн. 

грн 

у % 

до 

підсу 

мку 

Виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів 
254991,7 100 340603,8 100 381445,1 100 451114,8 100 

Виробництво 

харчових продуктів 210666,2 82,6 282848,3 83,0 323898,9 84,9 380695,6 84,4 

Виробництво м’яса 

та м’ясних продуктів 33554,9 13,2 47799,4 14,0 50692,4 13,3 62921,8 13,9 

Виробництво 

молочних продуктів 
29684,3 11,6 33652,3 9,9 39972,1 10,5 51561,5 11,4 

Виробництво напоїв 
30149,8 11,8 38083,4 11,2 40856,3 10,7 46902,4 10,4 

Виробництво 

безалкогольних 

напоїв; виробництво 

мінеральних вод та 

інших вод, розлитих 

у пляшки 

7673,4 3,0 9793,1 2,9 11010,8 2,9 13183,6 2,9 

Примітка:  розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
 

Таким чином, виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та 

інших вод, розлитих у пляшки, та виробництво м’яса та м’ясних продуктів 

спрямоване, переважно на задоволення потреб внутрішнього ринку. У той же 
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час 8,3% обсягу молока і молочних продуктів на суму  

4253,9 млн грн  реалізується за межами України (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Динаміка реалізації харчових продуктів, у т.ч. за межами країни млн грн, без 

ПДВ та акцизу 

Показники 

2015 2016 2017 

Обсяг реалізації Обсяг реалізації 
Обсяг реалізації 

всього у т.ч. за 

межами 

країни 

всього у т.ч. за 

межами 

країни 

всього у т.ч. за 

межами країни 

млн.грн %% млн.грн %% млн.грн %% 

Виробництво 

харчових 

продуктів, 

напоїв і 

тютюнових 

виробів 

340603,8 71133,0 20,9 381445,1 91382,9 24,0 451114,8 122003,2 27,0 

Виробництво 

харчових 

продуктів 

282848,3 60506,3 21,4 323898,9 81741,8 25,2 380695,6 110019,8 28,9 

Виробництво 

м’яса та 

м’ясних 

продуктів 

47799,4 502,9 1,1 50692,4 597,1 1,2 62921,8 1127,2 1,8 

Виробництво 

молочних 

продуктів 

33652,3 1985,0 5,9 39972,1 2413,7 6,0 51561,5 4253,9 8,3 

Виробництво 

напоїв 
38083,4 2848,5 7,5 40856,3 2428,8 5,9 46902,4 3184,7 6,8 

Виробництво 

безалкогольн

их напоїв; 

виробництво 

мінеральних 

вод та інших 

вод, розлитих 

у пляшки 

9793,1 270,7 2,8 11010,8 131,6 1,2 13183,6 147,8 1,1 

Примітка:  розраховано автором за даними (Державна служба статистики України)  

 

У 2017 р. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів у Полтавській області відповідало 7% обсягу виробництва цієї 

продукції в Україні.  
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За статистичними даними виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів в обсягах реалізації промислової продукції Полтавської 

області складало у 2017 р. 19,8% – 38,3 млрд. грн. (табл. 2.6), що визначило 

друге місце у промисловому виробництві після  виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення (25,6% промислового виробництва). 

Таблиця 2.6 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за видами економічної діяльності Полтавської області 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
2017 

млн грн у відсотках до підсумку 

Промисловість 193298,6 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 72547,2 37,5 

Переробна промисловість 107072,0 55,4 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 38277,8 19,8 

Примітка: розраховано автором за (Статистичний довідник Полтавської обл., 2017) 

 

Проте рівень рентабельності операційної діяльності виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у 2017 р. складав 5,2% (у 

2016 р. – 1,2%) при середньому рівні рентабельності операційної діяльності 

промислових підприємств Полтавської області – 10,3%. 

Результат від операційної діяльності при виробництві харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів склав у 2017 р. 1529,4 млн грн  проти 

429,3 млн грн  – у 2016 р. (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Рентабельність операційної діяльності підприємств  

Полтавської області у 2017 р. 

Промислове виробництво  

Результат від  

операційної  

діяльності, млн 

грн  

Витрати  

операційної  

діяльності, млн 

грн  

Рівень  

рентабельності 

(збитковості), % 

Промисловість 12348,1 119968,4 10,3 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 11334,8 21184,9 53,5 

Переробна промисловість 1018,2 84588,1 1,2 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 1529,4 29152,0 5,2 

Примітка: розраховано автором за (Статистичний довідник Полтавської обл., 2017)  
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За період з 2010 по 2017 роки у динаміці виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів у Полтавській області в цілому 

спостерігається висхідна тенденція. Якщо у 2010 р. виробництво даних видів 

продукції становило 11,7 млрд. грн., у 2012 р. – 17,5 млрд. грн., то у 2017 – 

38,3 млрд. грн. (рис. 2.3.). До 2015 р. мала місце позитивна динаміка у 

зростанні частки виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів у загальному обсязі виробництва продукції промисловості (29,3% 

показник 2015 р.), проте, починаючи з 2016 р. частка виробництва харчових 

продуктів у промисловому виробництві почала знижуватися і у 2017 р. вже 

склала 19,8%. 

Рис. 2.3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових  

виробів у Полтавській області 

Примітка: розраховано автором за (Статистичний довідник Полтавської обл., 2017) 

 

Зокрема у 2010 р. цей показник становив 19,8 %, в 2012 – 21,8 %, а у 

2016 – 25,37 %. Значне зростання обсягів виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів у Полтавській області у 2017 р., порівняно із 

2010 р., пов’язується з процесами девальвації гривні, що зумовило зростання 

величини обсягів виробництва у вартісному виразі. В реальному вираженні 

при врахуванні індексу цін виробників значного зростання обсягів 
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виробництва не спостерігалось. Зростання питомої ваги виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у загальному обсязі 

виробництва продукції промисловості пов’язується також із тим, що інші 

промислові сектори господарського комплексу Полтавської області у період 

з 2010 р. по 2017 р., крім виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення 

зменшували обсяги виробництва. 

Характерною рисою вітчизняного ринку продовольства останнім часом 

є експансія продукції іноземних виробників, товари яких відзначаються 

вищим рівнем якості при незначній ціновій різниці відносно товарів 

українських підпріємств (Тур, 2016a, с. 15).  

Полтавська область є одним із регіонів із високим рівнем розвитку 

сільськогосподарського  виробництва та харчової промисловості. Завдяки 

сприятливим виробничо-технічним, трудовим та природно-кліматичним 

передумовам у період макроекономічної стабілізації харчова промисловість 

стала одним із сегментів господарства регіону з найвищим рівнем 

конкурентоспроможності та ринкової стійкості. Але вплив світової 

фінансової кризи 2008 року негативним чином вплинув на розвиток 

підприємств, які спеціалізувалися на переробці сільськогосподарської 

сировини. Значний деструктивний вплив справив і початок торгових воєн із 

Російською Федерацією, що призвело до втрати традиційних ринків збуту 

продукції з високою часткою доданої вартості. Особливо ця ситуація 

вплинула на обсяги виробництва молочної (виробництво твердих сирів) та 

м’ясної продукції (виробництво ковбас), цукру білого кристалічного, проте 

виробництво окремих видів продукції за цей період продемонструвало 

зростання (Додаток В, табл. В.1). Вихід на міжнародні ринки вимагає 

гармонізації регламентів та стандартів виробництва харчових продуктів, а 

процедура сертифікації вимагає значних як фінансових витрат, так і часу 

(Тур, 2017c).  

Обсяги виробництва м’яса ВРХ за період 2011-2017 рр. скоротились на 

20%. Така тенденція значною мірою пов’язана із подальшим скороченням  
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виробництва продукції тваринництва, особливо вирощування ВРХ, що 

призвело до підвищення рівня цін на сировину (м’ясо в забійній та живій 

вазі) і тим самим створило передумови до втрати переваг у ціновій 

конкуренції. 

Нарощення виробництва обсягів свіжого та охолодженого м’яса ВРХ 

стане можливим за умови збільшення поголів’я ВРХ, в першу чергу, 

сільськогосподарськими підприємствами, у тому числі й тих,  що входять до 

інтегрованих об’єднань,  та у господарствах населення. 

Виробництво м’яса свиней свіжого та охолодженого зросло вдвічі до 

52,4 тис. тонн. При цьому збільшення поголів’я свиней відбувалося у 

спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах, які, як правило, 

входять в інтеграційні об’єднання.  

Якщо за досліджуваний період виробництво сирів свіжих 

неферментованих виросло до 10 тис. тонн (темпи росту 400%), то 

виробництво сирів тертих, порошкових, голубих та інших неплавлених 

скоротилось на  90,% до 3,9 тис. тонн. Більше, ніж у 3 рази виросло 

виробництво сирих плавлених до 9,7 тис. тонн. У 1,9 рази виросло 

виробництво масла вершкового і у 2017 р. склало 13,6 тис. тонн, проте це 

нижче показника 2016 р. - 17,8 тисяч тонн.   

За досліджуваний період скоротилось виробництво цукру білого 

кристалічного та хліба і хлібобулочних виробів на 43,9% та 40,6%, 

відповідно. 

Одним із ефективних напрямів розвитку підприємств харчової 

промисловості Полтавщини є виробництво нерафінованої соняшникової олії 

та її фракцій, оскільки олійні культури займають значну питому вагу в 

структурі посівних площ. Більше того, Україна є одним із найбільших 

експортерів олії, що спрощує процес закріплення українських виробників 

даного виду продукції на ринках інших країн. Зокрема у 2017 р., порівняно із 

2011 р., обсяг виробництва нерафінованої соняшникової олії та її фракцій 

збільшився на 28,5% до 268 тис. т.  
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Втрата ринків Російської Федерації для ряду молокопереробних 

підприємств змусила останні переглянути виробничу програму, збільшивши 

виробництво продукції тих асортиментних позицій, які більшою мірою 

зорієнтовані на регіональний та місцевий ринки. Відображенням чого стало 

зростання виробництва молока та вершків, масла вершкового, а також 

свіжого неферментованого сиру. Зокрема у 2016 р., порівняно з 2011 р., 

виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 5,1 тис. т. (на 

16,8%), масла вершкового – на 10,5 тис. т. (на 143,84%), сиру свіжого 

неферментованого – на 7,5 тис. т. – у 4 рази, проте показники 2017 р. 

демонстрували спадну тенденцію по всіх цих товарних групах, що зумовлено 

зниженням покупної спроможності населення і, відповідно скорочення 

попиту на харчові продукти. Так, у 2017 р. рідкого обробленого молока  

виробили на 3,96 тис. тонн менше, ніж у 2016 р., а по таких позиціях як 

молоко і вершки коагульовані, йогурти, кефір сметана показники 2017 р. 

нижче рівня показників 2011 р. майже у 2,7 р. при цьому за досліджуваний 

період зросло виробництво молоковмісних продуктів. 

 У 2016 р., порівняно з 2011 р., відбулося зменшення виробництва 

спредів та сумішей жирових, які містять масову частку загального жиру від 

50 до 85 % на 4,2 тис. т., або на 39,25%. Це викликано зниженням попиту на 

спреди як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Статистичні дані з 

виробництва цієї товарної групи у 2017 відсутні. 

Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, у 

2016 р., порівняно із 2011 р., збільшилося на 13,2 тис. т. (на 25,73%), круп – у 

4,2 рази (на 10,8 тис. т).  

Виробництво натуральних мінеральних газованих вод у 2017 р., майже 

відповідає рівню 2011 р. – 13,0 млн. дал.  

Виробництво цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, 

шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), печива солодкого та вафель 

виросло, порівняно із показниками 2011 р., на   98,2% та 28,6%, відповідно.  
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Для визначення проблем та перспектив стратегічного розвитку 

підприємств харчової промисловості обрано шість підприємств: два 

підприємства з виробництва безалкогольних напоїв (ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод», ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД»), два 

молокопереробних підприємства (АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ 

«Гадячсир»), два підприємства з виробництва м’ясних продуктів (ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм’ясо»).  

Вибір цих підприємств зумовлений наступним:  

1) виробники мінеральних вод Полтавської області мають абсолютні 

конкурентні переваги над іншими виробниками Центрального регіону у 

зв’язку із наявністю значних запасів природних мінеральних вод та відносно 

низьким рівнем рентної плати за користування надрами для видобутку 

мінеральних вод (вже у короткостроковій перспективі ці підприємства 

можуть стати центрами росту і забезпечити прискорений ріст галузі 

виробництва безалкогольних напоїв.  

Так, на території Полтавської області в осадових породах Дніпровсько-

Донецької западини та у зоні Українського кристалічного шита відкрито 

цілий ряд родовищ мінеральних вод, що мають лікувальні властивості. 12 

родовищ мінеральних вод  знаходяться у розробці, крім того іще п’ять 

ділянок родовищ підземних мінеральних вод потребують вивчення 

(Стратегія розвитку Полтавської області);  

2) виробники сирів мають потужну виробничо-технологічну базу, 

високий рівень кваліфікації управлінського, інженерного та робітничого 

кадрового потенціалу, репутацію виробників якісної продукції, налагоджені 

взаємозв’язки з виробниками молока-сировини. Крім того,  у 

середньостроковій перспективі, по мірі компенсації збитків від втрати 

традиційних ринків збуту, виробники сирів, підвищуючи завантаження 

потужностей підприємств, забезпечать зростання ефективності; 

3) виробники м’ясних продуктів по переважній більшості 

номенклатурних позицій програють (за винятком продукції птахівництва) 
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іноземним виробникам у зв’язку із дефіцитом м’ясної сировини, що 

викликано стрімким скороченням поголів’я ВРХ у 2000-х рр., порівняно з 

1990 р.. Тенденції скорочення виробництва продукції тваринництва всіма 

категоріями господарств зберігалася  і у 2017 р.. Забезпечення 

м’ясопереробних підприємств  сировиною можливе більшою мірою за 

рахунок створення вертикально-інтегрованих об’єднань, із включенням до 

складу об’єднань виробників м’ясної сировини.  Створення таких об’єднань 

дозволяє виробникам м’ясних продуктів зміцнити ринкові позиції, підвищити 

ринкову стійкість підприємств, що входять до їх складу.  

Визначення пріоритетів  стратегічного розвитку для підприємств дасть 

можливість створити передумови більш ефективного використання  

потенціалу підприємств з виробництва харчових продуктів.  

Крім того, Стратегією розвитку Полтавської області особлива роль 

відведена (Стратегія розвитку Полтавської області, с.78) 

сільськогосподарському виробництву та харчовій промисловості. 

Зазначається, що запровадження нових культур та технологій і глибини 

переробки може дати найбільш  відчутні та швидкі результати. 

Аналіз тенденцій виробництва напоїв, м’яса та м’ясних виробів, молока 

та молочних продуктів в Україні за період 2012-2017 рр наведено нижче.  

Ринок напоїв характеризується високим рівнем еластичності за 

доходами. Тому в останні роки можна спостерігати тенденцію до скорочення 

попиту на ринку напоїв. Ринок є висококонкурентним, він представлений 

значною кількістю підприємств, що займаються виробництвом напоїв.  

Виробництвом натуральних негазованих вод в Україні займалось у 

2017 р. 80 підприємств, 113 підприємств виробляло води натуральні 

мінеральні газовані, води газовані інші – 52 підприємства, води не 

підсолоджені й не ароматизовані випускало 105 підприємств, напої 

безалкогольні типу лимонаду, оранджу (включаючи мінеральні й газовані) 

випускались 92 підприємствами, напої безалкогольні, які не містять 
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молочного жиру, – 59 підприємств, напої безалкогольні – 130 підприємств 

(Додаток В, табл. В.2).   

Найбільша кількість підприємств з виробництва напоїв в Україні була у 

2013 р. Найбільше кількість підприємств за період 2013-2017 рр. – на 33% 

скоротилась з виробництва напоїв безалкогольних, найменше скорочення 

кількості підприємств з виробництва вод натуральних негазованих – на 22%.  

Протягом досліджуваного періоду більше 240 підприємств займалось 

виробництвом бутлів, пляшок, флаконів, фляг.  

Обсяги реалізації води газованої та негазованої та напоїв 

безалкогольних у натуральному виразі представлені у Додатку В, табл. В.3. 

Загальні обсяги реалізації продукції у 2017 р. становили 431066,8 тис.дал, що 

на 14% менше, ніж обсяги реалізації у 2012 р. Найвищу питому вагу у 

обсягах реалізації займають води з додаванням цукру і речовин 

підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу (уключаючи мінеральні й газовані) – 30,2% (129987,7 

тис.дал.) та води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, оранджу 

(уключаючи мінеральні й газовані) – 27,9% (120446,4 тис. дал). Води 

натуральні мінеральні газовані та негазовані займають сумарно 25,2% обсягів 

реалізації продукції у натуральному виразі – 108826,3 тис. дал.  

Загальний обсяг реалізації вод газованих та негазованих та напоїв 

безалкогольних у вартісному виразі склав у 2017 р. 20521,9 млн грн. По при 

те, що води натуральні негазовані та газовані у обсягах реалізації у 

натуральному виразі займають 25,2%, в обсягах реалізації у вартісному 

виразі їх частка складає лише 12,7%. При цьому на 5,9 відс. пункти відбулось 

зменшення обсягів реалізації натуральних мінеральних газованих вод 

(Додаток В, табл. В.4). 

Найвищу питому вагу в обсягах реалізації напоїв займають 

безалкогольні напої – 42% (8616,7 млн.грн.) та  напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу (уключаючи мінеральні й газовані) – 39,1% (8030,5 млн 
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грн). По обох видах напоїв відбулось зростання питомої ваги, порівняно із 

2012 р., на 6,4 та 3,5 відс. пункти, відповідно. 

Виробництвом м’яса, включаючи субпродукти, в Україні займалось у 

2016 р. 1159 підприємств, що на  523 (31%) менше показника 2012 р. 

Кількість підприємств, які займались виробництвом м’яса та м’ясопродуктів 

зменшилась по всіх позиціях, за винятком виробництва м’яса ВРХ 

замороженого та м’яса свиней замороженого на 31,0% та 21,6%, відповідно 

(Додаток В, табл. В.5). 

Найбільше зростання у натуральних показниках у 2017 р., порівняно із 

показниками 2012 р., продемонструвало виробництво курей, курчат (тушки) 

заморожених більше, ніж у 2 рази, але, порівняно із 2016 р., обсяги реалізації 

курей заморожених знизилися на 64,6%; обсяги реалізації курей, курчат 

(частин тушок) свіжих чи охолоджених за досліджуваний період виросли на 

78,7%,  свинини свіжої чи охолодженої (туші, напівтуші, уключаючи 

оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 20,2% 

(Додаток В, табл. В.6). Ковбасних виробів було реалізовано на 14,2% менше, 

ніж у 2012 р., але на 14 тис. тонн (6%) більше, ніж у 2016 р. 

Найбільш високими темпами у 2017 р., порівняно із показниками 2012 

р., збільшувались обсяги реалізації у вартісному виразі м'яса cвиней 

замороженого – у 3,7 рази,  продуктів готових та консервованих з м'яса чи 

субпродуктів ВРХ – у 3,5 рази, продуктів готових та консервованих зі 

свинини – у 3,4 рази (Додаток В, табл. В.7). Виробів ковбасних копчено-

запечених реалізовано на 25,5% менше, на 23,6% меше реалізовано продуктів 

готових та консервованих з м'яса чи субпродуктів іншої свійської птиці та на 

7,8% менше  продуктів готових та консервованих з м'яса чи субпродуктів.       

Виробництво молока та молочних продуктів диверсифіковано за 

видами продукції, випуском яких займаються підприємства, кількість, яких 

була максимальною у 2013 р. протягом досліджуваного періоду (Додаток В, 

табл. В.8). У 2013 р. найбільша кількість підприємств займалась 

виробництвом масла вершкового. До 2017 р. кількість підприємств, що 
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займались виробництвом молочних продуктів скорочувалась різними 

темпами. Найвищі темпи скорочення продемонстрували підприємства, що 

виробляють молоко рідке оброблене (пастеризоване,  

стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), –  порівняно із 2012 р. 

на 33 підприємства (на 18%) та порівняно із 2013 р. на 52 підприємства або 

26%.  

Найбільша кількість підприємств – 178 займалась виробництвом масла 

вершкового та 172 – сирів жирних. Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 

молоко та вершки у 2017 р. випускали 149 підприємств. 

Найменша кількість підприємств займалась виробництвом сироватки та 

модифікованої сироватки у порошку, гранулах чи інших твердих формах, 

згущеної чи не згущеної, з додаванням чи без додавання підсолоджувальних 

речовин – 31 підприємство, хоча кількість таких підприємств за період 2012-

2017 рр. виросла на 7 (29,2%). Незмінним залишалась кількість підприємств, 

що виробляють молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, крім молока та вершків у твердій формі, 

порівняно із 2012 р. – 33, проте у порівнянні із 2013 р. кількість таких 

підприємств скоротилась на 4. 

У 2017 р. виробництвом молоковмісних продуктів займалось 81 

підприємство, кількість таких підприємств збільшилась, починаючи з 2012 р., 

на 19 (на 30,6%). Таку тенденцію можна пояснити зниженням купівельної 

спроможності населення, що переорієнтовує споживачів на придбання 

товарів нижчої вартості.  

Обсяги реалізації у натуральному виразі  молока та вершків 

незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин у 

первинних пакуваннях об’ємом більше 2 л за досліджуваний період виросло: 

жирністю більше 21% – на 80,1%; жирністю не більше 1%, – на 33,3%, 

(Додаток В, табл.В.9). Майже на 30% виросло виробництво сиру плавленого 

(крім тертого або порошкового); йогурту рідкого та сквашеного молока 

ароматизованого, на 22,6% – масла вершкового жирністю не більше 85%.   
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Найбільше скоротилось виробництво сиру тертого, порошкового, 

голубого та інших неплавлених сирів (крім свіжого сиру, сиру із молочної 

сироватки та кисломолочного сиру) – на 35,9% та молока та вершків 

згущених підсолоджених – на 35,2%.  

Підприємствами з виробництва молока та молочних продуктів було 

реалізовано продукції на суму 51561,5 млн грн у 2017 р. Найвищу питому 

вагу у обсягах реалізації молочних  продуктів у   2017 р. займали масло 

вершкове жирністю не більше 85% (8332,6 млн грн)  та сирів жирних (8428,1 

млн грн) – 16%. При цьому найбільши темпи росту у обсягах реалізації у 

2012-2017 рр. мали молоко та вершки не згущені і без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 21% у первинних 

пакуваннях об'ємом більше 2 л – 5,2 рази (Додаток В, табл. В.10), хоча 

питома вага у обсягах реалізації по цій товарній групі була найнижчою у 

2017 р. – менше 1% (490,1 млн грн). 

Більше, ніж у 3,5 рази збільшились за період 2012-2017 рр. обсяги 

реалізації молока та вершків, жирністю більше 6%, неконцентрованих та не 

підсолоджених. Обсяги реалізації плавленого сиру (крім тертого або 

порошкового), масла вершкового жирністю не більше 85%, йогурту рідкого 

та сквашеного молока ароматизованого, сироватки та модифікованої 

сироватки в порошку, гранулах чи інших твердих формах за досліджуваний 

період збільшились більше, ніж вдвічі. 

Моніторинг діяльності досліджуваних підприємств наведено нижче. 

Миргородський завод мінеральних вод був заснований у 1927 р.. ПрАТ 

«Миргородський завод мінеральних вод» випускає продукцію під торговими 

марками «Миргородська», «Миргородська Лагідна», «AquaLife» (АкваЛайф),  

«Аква Няня». Підприємство сертифіковане за стандартами ISO 9002, ISO 

9001:2001, НААСР. 

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»  реалізував подукції на 

суму 366,4 млн. грн, що відповідає частці 1,8% загальноукраїнських обсягів 

виробництва. Завод є лідером випуску мінеральних вод у Полтавський 
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області – 47,4% загального обсягу виробництва. Хоча необхідно зазначити, 

що у 2012 р. завод забезпечував 83,6% загального обсягу реалізації продукції 

підприємств, що займалися виробництвом води та безалкогольних напоїв у 

Полтавській області. 53,1% в обсягах реалізації Миргородського заводу 

мінеральних вод займають води натуральні мінеральні газовані (табл. 2.8 ). 

Таблиця 2.8 

Реалізація продукції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тис. 

грн. 

пито-

ма  

вага, 

%  

тис. 

грн. 

пито-

ма 

вага, 

% 

Води 

натуральні 

мінеральні 

негазовані 

21011,9 8,0 22427,1 34581,3 53141,0 56288,4 51236,9 14,0 

Води 

натуральні 

мінеральні 

газовані 

158727,

8 

60,3 147571,8 160320,0 197190,0 194285,8 194714,

3 

53,2 

Води 

газовані інші 

26558,0 10,1 20054,8 15218,4 824,2    

Води не 

підсолоджен

і й не 

ароматизова

ні; лід та 

сніг (крім 

мінеральних 

та газованих 

вод) 

56973,9 21,6 56209,4 55596,0 73192,2 92233,6 120387,

2 

32,9 

Разом напої 263271,

6 

100 246263,1 265715,7 324347,4 342807,8 366338,

4 

100 

Темпи росту 

до 2012 р., % 

100 х 93,5 100,9 123,2 130,2 139,1 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

ПрАТ «Миргородський завод Мінеральних вод» займав у 2017 р. 1,8% 

ринку напоїв України. При цьому по водах натуральних мінеральних 

негазованих ринкова частка підприємства у 2017 р. – 28,1%, по натуральних 

мірнеральних газованих водах – 11,8%. По всіх позиціях, крім вод газованих 

інших, підприємство збільшило власну ринкову частку. По водах газованих 
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інших у 2012 р. підприємство займало 13,5%, але, починаючи з 2016 р., 

підприємство припинило їх випуск (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Частка українського ринку, яку займає продукція ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод», % 

Види напоїв  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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 (крім мінеральних та газованих вод) 

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 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас ПрАТ 

«Миргородський завод мінеральних вод» випускає для власного 

використання.  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» засноване у 1993 р. Підприємство 

випускає сильногазовану, слабогазовану та негазовану воду під товарною 

маркою «Ізумруд»: «Ніжна», «Легка», «Тонізуюча», «Особлива» у 

петпляшках різної місткості.   

Починаючи із 2014 р. підприємство почало випуск напоїв 

безалкогольних типу лимонад, орандж, включаючи мінеральні й газовані, і у 

2017 р. частка цієї продукції в обсягах реалізації досягла 22,5%. Бутлі, 

пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас підприємство 

випускає для власних потреб, за період 2012-2017 рр. воно наростило їх 

виробництво майже у 17 разів. 

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» поступово покращувало позиції на 

ринку води у Полтавській області, яке у 2012 р. реалізувало 791,5 тис. дал  

мінеральних вод та безалкгольних напоїв.  За 2012-2017 рр.  

підприємство збільшило обсяг реалізації вод у 7,7 рази і досягло  

показника 6133,3 тис. дал. мінеральних вод та безалкгольних напоїв 

(табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10 

Реалізація продукції ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД», тис. дал 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

натур. питома  

вага, 

%  

натур. питома 

вага, 

% 

Води натуральні мінеральні 

негазовані 

24,4 3.1 37,7 122,7 305,8 490,0 923,7 15,1 

Води натуральні мінеральні 

газовані 

388,9 49.1 583,0 609,5 1378,0 2447,2 3316,3 54,1 

Води не підсолоджені й не 

ароматизовані; лід та сніг 

(крім мінеральних та 

газованих вод) 

378,2 47.8 274,5 299,6 282,3 371,2 511,2 8,3 

Води з доданням цукру і 

речовин 

підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, 

тобто напої безалкогольні 

типу лимонаду, оранджу 

(уключаючи мінеральні й 

газовані) 

0 0 0 2312,9 912,3 1076,8 1382,1 22,5 

Інші  12,0 1,5 0 0 0 0 0 0 

Разом води мінеральні та 

напої безалкогольні 

791,5 100,0 895,2 3444,7 2878,4 4385,2 6133,3 100 

Темпи росту до 2012 р., % 100 х 113,1 422,6 363,7 554,0 774,9 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

У 2012 р.  обсяг реалізації продукції ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

8980,6 тис. грн., при цьому у структурі реалізації продукції переважало 

виробництво натуральних мінеральних газованих вод – 58,1%. У 2017 р. 

обсяг реалізації продукції склав 194,7 млн. грн, тобто  майже у 22 рази 

більше, ніж у 2012 р. (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Реалізація продукції ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД», тис. грн. 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тис. 

грн. 

питома  

вага, %  

тис. 

грн 

питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Води натуральні 

мінеральні 

негазовані 

461,0 5,1 692,8 1540,9 3074,0 6759,0 25496,8 13,1 

Води натуральні 

мінеральні газовані 

 

5221,9 58,1 5036,1 7493,0 19292,0 43236,0 85103,8 43,7 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Води не підсолоджені й 

не ароматизовані; лід та 

сніг (крім мінеральних 

та газованих вод) 

2825,5 31,5 2768,4 2616,2 2540,7 5599,8 4615,1 2,4 

Води з доданням цукру і 

речовин 

підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, 

тобто напої 

безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу 

(включаючи мінеральні) 

   42613,6 54838,0 88404,4 79443,7 40,8 

Напої безалкогольні, які 

не містять молочного 

жиру (крім 

підсолоджених або не 

підсолоджених 

мінеральних, газованих 

або ароматизованих) 

472,2 5,3       

Разом води мінеральні 

та напої безалкогольні 

8980,6 100,0 8497,3 11650,1 24906,7 55594,8 194689,4 100 

Темпи росту до 2012 р., 

% 

100 х 94,6 129,7 277,3 619,1 2167,6 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Зростання загальних обсягів реалізації продукції ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» дозволило у 2017 р. зайняти 0,92% ринку України. Води 

натуральні мінеральні негазовані та газовані виробництва цього 

підприємства займають 2,65 та 5,15% ринку України, відповідно (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12  

Частка українського ринку, яку займає ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД», % 

Види напоїв  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Води натуральні мінеральні негазовані 0,09 0,11 0,26 0,42 0,76 2,65 

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 

(крім мінеральних та газованих вод) 

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 

Напої безалкогольні, які не містять молочного жиру 

(крім підсолоджених або не підсолоджених мінеральних, 

газованих або ароматизованих вод) 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Примітка: розраховано автором за даними підприємства  
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З 2013 р. підприємство припинило випуск напоїв  

безалкогольних, які не містять молочного жиру (крім підсолоджених  

або не підсолоджених мінеральних, газованих або ароматизованих  

вод). 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є одним із лідерів ринку 

виробників м’яса і м’ясопродуктів, який виробляє більше 200 найменувань 

продукції, заснований у 1998 р. Вертикально інтегрована структура групи 

компаній «Глобино» включає підприємства, які забезпечують замкнутий 

виробничий цикл від будівництва об’єктів до виробництва і продажу готової 

продукції. Товарна марка м’ясокомбінату «Глобино» відома в Україні. 

Комбінат випускає широкий асортимент продукції і входить до трійки 

лідерів м’ясного ринку.  

Підприємство має сертифікати системи управління якістю ДСТУ ISO 

9001:2009,  системи управління безпекою харчових продуктів ДСТУ ISO 

22000:2007 та сертифікат на відповідність вимогам Міжнародного стандарту 

на харчову продукцію IFS.  

Частка ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» у виробництві м’яса і 

м’ясних продуктів Полтавської області склала у 2017 р. 67,6 та 60,8% у 

2012 р.  

Для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» характерне виробництво 

практично всього асортименту м’ясної продукції. Диверсифікація 

виробництва дозволяє підприємству утримувати власну ринкову позицію. 

Динаміка обсягів реалізації продукції у натуральному виразі демонструє 

зростання (табл. 2.13). У 2017 р. комбінатом реалізовано  

36244 тонн продукції, що на 25,7% вище показника 2012 р. Найвищу  

питому вагу в обсягах реалізації продукції як у натуральному, так і 

вартісному виразах комбінату займали у 2017 р. вироби ковбасні – 80,3% та 

80,2%, відповідно. Комбінатом у 2012 р. було реалізовано 24472 тонн 

ковбасних виробів, до 2017 р. обсяг реалізації цієї товарної групи виріс до 

29121 тонн.  
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Таблиця 2.13 

Реалізація продукції ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тонн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тонн питома  

вага, %  

тонн питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М'ясо, включаючи 

субпродукти 

1935,0 6,7 2881,0 2488,0 2945,0 5393,0 4055,0 11,2 

М'ясо ВРХ свіже 

чи охолоджене 

4,0 0    6,0 19,0 0,1 

М'ясо свиней 

свіже чи 

охолоджене 

1580,0 5,5 2624,0 1694,0 1858,0 4310,0 1348,0 3,7 

Субпродукти 

харчові ВРХ, 

свиней, баранів, 

овець, кіз, коней 

свіжі чи 

охолоджені 

351,0 1,2 257,0 381,0 418,0 861,0 934,0 2,6 

М'ясо ВРХ 

заморожене 

   140,0 600,0 216,0 400,0 1,1 

М'ясо свиней 

заморожене 

   273,0 69,0  6,0 0 

Шкури ВРХ або 

тварин родини 

конячих, (не 

дублені й не 

піддані подальшій 

обробці), цілі, сирі 

69,0 0,2 163,0 127,0 113,0 64,0 130,0 0,4 

Жири ВРХ, овець і 

кіз, сало свиней 

273,0 0,9 269,0 1001,0 297,0 262,0 805,0 2,2 

М'ясо свиней у 

відрубах, солене, 

сушене чи копчене 

(бекон і шинка) 

1874,0 6,5 1938,0 2672,0 2850,0 2608,0 2970,0 8,2 

Яловичина і 

телятина солона, в 

розсолі, сушена чи 

копчена 

   26,0 30,0 41,0 44,0 0,1 

М'ясо солоне, в 

розсолі, сушене чи 

копчене; харчове 

борошно та 

харчові продукти з 

м'яса або м'ясних 

субпродуктів  

563,0 2,0 537,0 465,0 247,0 219,0 60,0 0,2 

Вироби ковбасні 24472,0 84,9 24463,0 28429,0 27436,0 26025,0 29121,0 80,3 

у т.ч. вироби 

ковбасні з печінки 

(ліверні) та 

подібні вироби і 

харчові продукти 

на їхній основі  

251,0 0,9 285,0 431,0 480,0 420,0 426,0 1,2 

вироби ковбасні та 

подібні продукти з 

м'яса, субпродук-

тів чи крові тварин 

та подібні вироби   

24221,0 84,0 24178,0 27998,0 26956,0 25605,0 28695,0 79,2 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

із них: вироби 

ковбасні варені, 

сосиски, 

сардельки 

10995,0 38,1 10854,0 13005,0 13056,0 13851,0 16387,0 45,2 

ковбаси 

напівкопчені 

5190,0 18,0 4712,0 4923,0 4866,0 3959,0 4327,0 11,9 

ковбаси 

варенокопчені, 

напівсухі, 

сиров'ялені, 

сирокопчені 

(уключаючи 

"салямі") 

5246,0 18,2 5476,0 6415,0 5613,0 5026,0 5280,0 14,6 

холодець, зельц 75,0 0,3 100,0 280,0 416,0 345,0 375,0 1,0 

вироби ковбасні 

копчено-запечені 

118,0 0,4 121,0 109,0 64,0 48,0 31,0 0,1 

вироби ковбасні 

інші 

2597,0 9,0 2915,0 3266,0 2941,0 2376,0 2295,0 6,3 

Продукти готові 

та консервовані з 

м'яса чи 

субпродуктів, інші 

(уключаючи 

продукти з крові 

тварин; крім 

виробів ковбасних 

та подібних 

продуктів, 

гомогенізованих 

продуктів, виробів 

з печінки та страв 

готових) 

1591,0 1,9 1946,0 3232,0 1013,0 2704,0 3742,0 3,6 

М'ясо, і 

м’ясопродукти 

всього 

28831 100,0 29994 34414 32831 33529 36244 100 

Темпи росту до 

2012 р., % 

100 х 104,0 119,4 113,9 116,3 125,7 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства. 

 

Більше ніж вдвічі за досліджуваний період виріс обсяг реалізації 

продукції ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» у вартісному виразі  

(табл. 2.14). Якщо у 2012 р. комбінатом було реалізовано продукції на суму 

1077881тис. грн., то показник 2017 р. – 2237977 тис.грн. Лідирують в обсягах 

реалізації протягом всього періоду ковбасні вироби. У 2017 р. комбінатом 

було реалізовано ковбасних виробів на суму 1794295 тис. грн.  

М’яса, включаючи субпродукти, комбінатом реалізовано у 2017 р. на суму 

126370 тис. грн. – 5,6% загального обсягу реалізації, продуктів готових та 
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консервованих з м'яса чи субпродуктів – на 205520 тис грн. (9,2%), м’яса 

свиней у відрубах – 274908 тис.грн. (12,3%). 

Таблиця 2.14 

Реалізація продукції ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тис. грн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тис. грн пито

ма  

вага, 

%  

тис. грн пито

ма 

вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М'ясо, включаючи 

субпродукти 

50552 4,7 77712 70740 112252 191653 126370 5,6 

М'ясо ВРХ свіже чи 

охолоджене 

117 0    265 1261 0,1 

М'ясо свиней свіже 

чи охолоджене 

46858 4.3 74874 50919 69332 164614 73795 3,3 

Субпродукти харчові 

великої рогатої худо-

би, свиней, баранів, 

овець, кіз, коней, 

інших тварин родини 

и конячих, свіжі чи 

охолоджені 

3577 0.3 2838 2857 3880 12061 21931 1,0 

М'ясо ВРХ  заморож.    8518 35967 14713 30271 1,4 

М'ясо свиней 

заморож. 

   8446 3073  373 0 

Шкури ВРХ або 

тварин родини коня-

чих, (не дублені й не 

піддані подальшій 

обробці), цілі, сирі 

1350 0.1 2790 3160 4116 1789 4685 0,2 

Жири ВРХ, овець і 

кіз, сало свиней 

1851 0,2 2674 7790 6118 5854 11291 0,5 

М'ясо свиней у відр-

убах, солене, сушене 

чи копчене  

96140 8.9 100509 142488 198333 205053 274908 12,3 

Яловичина і телятина 

солона, в розсолі, 

сушена чи копчена 

   1638 2628,0 3742 5048 0,2 

М'ясо солоне, в 

розсолі, сушене чи 

копчене; харчове 

борошно та харчові 

продукти з м'яса або 

м'ясних субпродуктів 

(крім свинини, ялови-

чини та телятини со-

лоної, в розсолі, су-

шеної або копченої) 

16800 1.6 21264 18537 15087 13893 4059 0,2 

Вироби ковбасні 906352 84,1 913663 1121849 1396627 1486848 1794295 80,2 

у т.ч. виироби 

ковбасні з печінки 

(ліверні) та подібні 

вироби і харчові 

продукти на їхній 

основі  

4953 0,5 5671,0 9703 14741 15339 17321 0,8 
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Продовження табл. 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вироби ковбасні та 

подібні продукти з 

м'яса, субпродуктів 

чи крові тварин та 

подібні вироби і 

харчові продукти на 

їхній основі  

90139

9 

83,6 907992 1112146 1381886 147150

9 

1776974 79,4 

із них вироби 

ковбасні варені, 

сосиски, сардельки 

34791

2 

32,3 343549 480885 632261 644566 823735 36,8 

ковбаси напівкопчені 19790

6 

18,4 179950 201843 297612 246204 302703 13,5 

ковбаси 

варенокопчені, напів-

сухі, сиров'ялені, си-

рокопчені (уклю-

чаючи "салямі") 

30564

1 

28,4 328754 365323 398713 493242 556316 24,9 

холодець, зельц 214 0,2 2664 4200 9269 9868 12442 0,6 

вироби ковбасні 

копчено-запечені 

7183 0,7 7102 6431 4237 4945 2715 0,1 

вироби ковбасні інші 

 

40612 3,8 45973 53464 39793 72684 79063 3,5 

Продукти готові та 

консервовані з м'яса 

чи субпродуктів, інші  

60507 5,6 73804 129097 35466 155430 205520 9,2 

М'ясо і м’ясопро-

дукти всього 

107788

1 

100 1124283 1396627 1749902 192390

6 

2237977 100 

Темпи росту до 2012 

р., % 

100 х 104,3 127,6 162,3 178,5 207,6 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

У загальноукраїнських обсягах реалізації продукції (у вартісному 

виразі) питома вага  ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» у 2017 р. склала 

9,2%. І якщо, порівняно із 2012 р., частка комбінату виросла на 1,5 від. 

пункти, то, порівняно із 2016 р., відбулось зменшення  

частки ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» у загальних обсягах реалізації 

м’ясної продукції в Україні на 0,5 відс. пункти.  

По окремих позиціях частка комбінату коливається в обсягах реалізації 

у значних межах. Так, м'яса свиней у відрубах, соленого,  

сушеного чи копченого (бекон і шинка) підприємство реалізувало у 2017 р. 

27,9% загальноукраїнського обсягу, ковбасних виробів – 11,5%, тоді як 

готових та консервованих  продуктів з м'яса чи субпродуктів – лише 0,02% 

(табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15  

Частка українського ринку, яку займає продукція ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», % 
Види продукції 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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, інші 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

ПАТ «Кременчукм’ясо» – підприємство, що входить до десятки 

найбільших підприємств м'ясопереробної галузі України, випускає 

продукцію під торговою маркою «Фаро», історія існування якого 

починається з 1913 р. Асортимент підприємства  –  більше 170 наймпенувань 

продукції. 

На підприємстві діє система управління безпечністю харчових 

продуктів, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2007. 

Реалізація продукції ПАТ «Кременчукм’ясо» у натуральних показниках 

за період 2012-2017 рр. В цілому скоротилась на 32,0%. Якзщо у 2012 р. 

підприємством реалізовувалось 15293 тонни продукції, то у 2017 р. – 10395 

тонн. Основною причиною скорочення загальних обсягів реалізації стало 

суттєве скорочення обсягів реалізації ковбасних виробів на 5623 тонн.  

При цьому питома вага ковбасних виробів скоротилась з 82,8% у 2012 р. до 

67,8% – у 2017 р. (табл. 2.16). М’ясокомбінат наростив  

реалізацію м’яса, включаючи субродукти, на 1064 тонни, що визначило 

зростання частки цієї продукції у загальних обсягах реалізації з 1,2% у 

2012 р. до 12,0% у 2017 р.  
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Таблиця 2.16 

Реалізація продукції ПАТ «Кременчукм’ясо», тонн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тонн пито
ма  

вага, 
%  

тонн питома 
вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М'ясо, включаючи субпродукти 185 1,2 154 114 316 1510 1249 12,0 

М'ясо ВРХ свіже чи 

охолоджене 

4 0,0 5 1 40 215 59 0,6 

М'ясо свиней свіже чи 

охолоджене 

 0,0   20 923 830 8,0 

Субпродукти харчові ВРХ, 

свиней, баранів, овець, кіз, 

коней, інших тварин родини и 

конячих, свіжі чи охолоджені 

181 1,2 149 113 150 338 360 3,5 

М'ясо ВРХ заморожене  0,0   106 34  0,0 

М'ясо свиней заморожене  0,0      0,0 

Шкури ВРХ або тварин родини 

конячих, (не дублені й не 

піддані подальшій обробці), 

цілі, сирі 

189 1,2 181 97 82 142 97 0,9 

Жири ВРХ, овець і кіз, сало 

свиней 

196 1,3 222 130    0,0 

М'ясо свиней у відрубах, 

солене, сушене чи копчене 

(бекон і шинка) 

867 5,7 742 686 495 499 591 3,7 

у т.ч. свинина (уключаючи 

бекон, 3/4 свинячого боку, 

філейні частини і відруби з 

них) солона, в розсолі, сушена 

чи копчена, і інша 

432 2,8 416 413 314 327 387 2,2 

Яловичина і телятина солона, в 

розсолі, сушена чи копчена 

 

91 0,6 68 55 49 49 46 0,4 

М'ясо солоне, в розсолі, сушене 

чи копчене; харчове борошно 

та харчові продукти з м'яса або 

м'ясних субпродуктів  

 

89 0,6 106 122 119 73 61 0,6 

Вироби ковбасні 12666 82,8 13142 11986 8824 7004 7043 67,8 

у т.ч. вироби ковбасні з печінки 

(ліверні) та подібні вироби і 

харчові продукти на їхній 

основі  

59 0,4 27 20 19 16 20 0,2 

вироби ковбасні та подібні 

продукти з м'яса, субпродуктів 

чи крові тварин та подібні 

вироби і харчові продукти на 

їхній основі  

12607 82,4 13115 11966 8805 6988 7023 67,6 

із них: вироби ковбасні варені, 

сосиски, сардельки 

9516 62,2 9993 9019 6525 4998 5041 48,5 
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Продовження табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ковбаси напівкопчені 768 5,0 772 699 535 465 468 4,5 

вироби ковбасні інші 1021 6,7 1018 792 486 342 477 4,6 

Продукти готові та 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів, інші (уключаючи 

продукти з крові тварин; крім 

виробів ковбасних та подібних 

продуктів, гомогенізованих 

продуктів, виробів з печінки та 

страв готових) 

951 6,2 947 911 686 1329 1288 12,4 

М'ясо і м’ясопродукти всього 15293 100,

0 

15589 14121 10590 10622 1039

5 

100 

Темпи росту до 2012 р., % 100 х 101,9 92,3 69,2 69,5 68,0 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Попри скорочення обсягів реалізації у натуральному виразі, реалізація 

продукції ПАТ «Кременчукм’ясо» у вартісному виразі за досліджуваний 

період виросла на 20,0%, що можна пояснити випереджаючими темпами 

зростання цін на продукцію м’ясокомбінату (табл. 2.17). У структурі 

реалізованої продукції переважають ковбасні вироби – з часткою 84,3 у 

2012 р. (475339 тис. грн.) та 73,6% у 2017 р. (498681 тис. грн.). Загалом 

підприємством було реалізовано продукції у 2017 р. на суму 1174561,6 тис. 

грн. 

Таблиця 2.17 

Реалізація продукції ПАТ «Кременчукм’ясо», тис. грн. 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тис.грн питома  

вага, %  

тис.грн питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М'ясо, включаючи 

субпродукти 

2583 0,5 2331 1899 11225,1 58423,3 53794,2 8,0 

М'ясо ВРХ свіже чи 

охолоджене 

140 0,0 164 37 1973 9376 3244 0,5 

М'ясо свиней свіже 

чи охолоджене 

 0,0   785,2 38315,9 40528,2 6,0 

Субпродукти 

харчові ВРХ, 

свиней, баранів, 

овець, кіз, коней, 

інших тварин 

родини и конячих, 

свіжі чи охолоджені 

2443 0,4 2167 1862 3622,4 9284,4 10022 1,5 
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Продовження табл. 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М'ясо ВРХ 

заморожене 

 0,0   4844,5 1447  0,0 

Шкури ВРХ або 

тварин родини 

конячих, (не 

дублені й не піддані 

подальшій обробці), 

цілі, сирі 

1659 0, 3 1750 1129 2875 4703 3412,7 0,5 

Жири ВРХ, овець і 

кіз, сало свиней 

1506 0,3 1619 973    0,0 

М'ясо свиней у 

відрубах, солене, 

сушене чи копчене 

(бекон і шинка) 

49574 8,8 42631 44305 50818 51326,5 59284,3 8,8 

у т.ч. свинина 

(уключаючи бекон, 

3/4 свинячого боку, 

філейні частини і 

відруби з них) 

солона, в розсолі, 

сушена чи копчена, 

і інша 

25522 4,5 24299 27255 32595 36030,2 39484,1 5,8 

Яловичина і 

телятина солона, в 

розсолі, сушена чи 

копчена 

9613 1,7 7935 7386 9658 9819,4 10380,3 1,5 

М'ясо солоне, в 

розсолі, сушене чи 

копчене; харчове 

борошно та харчові 

продукти з м'яса або 

м'ясних 

субпродуктів  

3126 0,6 3164 3710 3656,7 3248,1 3651 0,5 

Вироби ковбасні 

 

475339 84,5 505453 534620 512061 471420 498681 73,7 

у т.ч. вироби 

ковбасні з печінки 

(ліверні) та подібні 

вироби і харчові 

продукти на їхній 

основі  

1012 0,2 504 462 663 495,9 647 0,1 

вироби ковбасні та 

подібні продукти з 

м'яса, субпродук-тів 

чи крові тварин 

(крім виробів 

ковбасних з печінки 

і готових продуктів 

та страв) 

474327 84,3 504949 534158 511398 470924 498034 73,6 

із них: вироби 

ковбасні варені, 

сосиски, сардельки 

323356 57,5 356978 373338 354009 318786 334838 49,5 

ковбаси 

напівкопчені 

31942 5,7 32651 32609 29106,1 25927 28916 4,3 

ковбаси 

варенокопчені, 

напівсухі, 

сиров'ялені 

88200 15,7 86536 103712 110834 109141 112284 16,6 
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Продовження табл. 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вироби ковбасні 

інші 

23989 4,3 23643 20447 14184,2 15161,5 20261 3,0 

Продукти готові 

та консервовані з 

м'яса чи 

субпродуктів, інші  

17965 3,2 14629 15596 15589,3 38601,4 46677 6,9 

М'ясо і 

м’ясопродукти 

всього 

1036704 100,0 1084965 1144238 1117944 1108961 1174562 100 

Темпи росту до 

2012 р.,% 

100 х 103,1 108,5 107,9 113,5 120,3 х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Частка підприємства у реалізації продукції на ринку України у 2017 р. 

складала по окремих товарних групах від 0,1% (м’ясо, включаючи 

субпродукти) до 5,5% по  м'ясу свиней у відрубах, соленому, сушеному чи 

копченому (бекон і шинка). Доволі високою є частка підприємства по 

товарним позиціям ковбаси варенокопчені, напів-сухі, сиров'ялені, 

сирокопчені (уключаючи "салямі") - 4,4% та вироби ковбасні варені, сосиски, 

сардельки – 3,0% на українському ринку реалізації продукції (табл. 2.18).  

Порівняння показників діяльності досліджуваних підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясних продуктів має наступний вигляд.  

Таблиця 2.18  

Частка українського ринку, яку займає продукція ПАТ «Кременчукм’ясо», % 

Види продукції 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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 

(бекон і шинка) 

5,46 4,92 5,22 3,88 4,89 5,54 

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, інші 

0,76 0,73 0,89 0,72 1,87 2,00 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Чистий дохід ПАТ «Кременчукм’ясо» у 2005 р. складав 195741,3 тис. 

грн, а ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» – 136206,2 тис. грн. До 2017 р. 
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чистий дохід від реалізації ПАТ «Кременчук м’ясо» збільшився до 695021 

тис. грн, тоді як у ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» чистий дохід за цей же 

період зростав вищими темпами і склав 2550084,0 тис. грн. При цьому 

валовий дохід останнього вище майже у 3,3 рази. Знос основних засобів ПАТ 

«Кременчукм’ясо» склав у 2017 р. 63%. Політика оновлення основних 

засобів ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» спрямована на впровадження 

інноваційних технологій. У 2014 р. первісна вартість основних засобів ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат»  виросла більше, ніж у 3 рази.  Знос основних 

засобів цього підприємства склав 45%. Але при цьому рентабельність активів 

ПрАТ «Кременчук м’ясо» була у 2017 р. 11,4%, натомість у ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат» – лише 2,4%. 

На ПрАТ «Кременчук м’ясо» вище показники рентабельності 

виробництва у 2017 р. – 40% (зростання за досліджуваний період на 24,9%, 

натомість ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» має рентабельність 

виробництва 31,7%, що за досліджуваний період збільшилась  

на 24,9%. Коефіцієнти оборотності поточних активів вище на  

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» –2,94 р., але коефіцієнт  

фінансової незалежності катастрофічно низький у  ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» – 3,0%, тоді як для ПрАТ «Кременчук м’ясо» цей показник 

складає 21,6%. 

Пирятинський сир завод входить до складу холдингу «Молочний 

альянс». Підприємство було засновано у 1920 р. Підприємство сертифіковане 

за міжнародними стандартами ISO 9001:2008 – система менеджменту якості, 

та ISO 22000:2005 – система менеджменту безпечності харчових продуктів. 

Продукція реалізується під товарною маркою «Пирятин».  

Крім молочних продуктів підприємство виробляє олію. У 2017 р. 37,5% 

обсягів виробництва олії на суму 1066,1 тис. грн.було реалізовано, інша 

використовується підприємством для виробництва молоковмісної продукції. 

По всіх товарних групах АТ «Пирятинський сирзавод» скоротив 

виробництво (табл. 2.19).  
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Таблиця 2.19 

Реалізація продукції АТ «Пирятинський сирзавод», тонн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 до 

2012, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Олія нерафінована всього 52 38 55 39 58 48 92,3 

Макуха і відходи тверді інші, 

одержані в результаті екстракції 

жирів або олій з насіння соняшника 

58 46 57 55 58 50 86,2 

Молоко рідке оброблене 

(пастеризоване, стерилізоване, 

гомогенізоване, топлене, 

пептизоване) 

1491 1242 953 795 634 532 35,7 

Масло вершкове жирністю не більше 

85% 

 

206 10     0 

Сир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної сироватки 

та кисломолочний сир) 

41 32 11 5 6 5 12,2 

Сири жирні 

 

16899 16961 11344 8256 5683 4370 25,9 

Сири сичужні (тертий, порошковий, 

голубий та інший не плавлений сир; 

крім свіжого сиру, сиру із молочної 

сироватки та кисломолочного сиру) 

13896 13772 8290 4633 3201 2244 16,1 

Плавлений сир (крім тертого або 

порошкового) 

3003 3189 3054 3623 2482 2126 70,8 

Йогурт та інші ферментовані чи 

сквашені молоко та вершки 

762 828 837 716 721 556 73 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти 

716 756 741 662 669 518 72,3 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 

ароматизовані (молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, кефір, сметана 

та інші ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао) 

46 72 96 54 52 38 82,6 

Сироватка та модифікована сироватка 

в порошку, гранулах чи інших 

твердих формах, згущена чи не 

згущена, з доданням чи без додання 

підсолоджувальних речовин 

6314 6994 5505 4109 5107 5791 91,7 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у. 66 54 13 2316 5513 д.в. х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Найбільші темпи скрочення реалізації продукції характерні для сиру 

свіжого неферментованого на 87,8% та сирам сичужним - на  83,9%. 

Найнижчі темпи скрочення обсягів реалізації за період 2012 - 2017 рр.  
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продемонстрували олія нерафінована – на 7,3% та сироватка (сироватка і 

модифікована сироватка в порошку, гранулах чи інших твердих формах) – на 

8,3%. З огляду на те, що темпи підвищення цін на продукцію підприємства 

були високими, реалізація продукції у вартісному виразі мала більш повільні 

темпи зниження (табл. 2.20). Так, при скорочені за досліджуваний період 

обсягів реалізації плавлених сирів у натуральному виразі майже на 30%, у 

вартісному виразі обсяг реалізації виріс у 1,95 раза. Вартість реалізації 

сироватки виросла за цей же період у 2,5 рази, йогуртів – у 2 рази. 

Таблиця 2.20 

Реалізація продукції АТ «Пирятинський сирзавод», тис.грн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

до 

2012, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Олія нерафінована 

всього 

484 361 533,2 662 1066,1 939,1 194 

Макуха і відходи тверді 

інші, одержані в 

результаті екстракції 

жирів або олій з насіння 

соняшника 

96 92 115,1 136,1 193,6 182,6 190,2 

Молоко рідке 

оброблене (пастериз., 

стерилізов., 

гомогенізоване, 

топлене)  

7244 6206 5295,3 5366,4 5519,6 5752,9 79,4 

Масло вершкове 

жирністю не більше 

85% 

7810 460     0 

Сир свіжий 

неферментований 

(недозрілий і 

невитрим.; уключаючи 

сир із молочної 

сироватки та 

кисломолочний сир) 

1305 998 414 244,7 320,4 317 24,3 

Сири жирні 616322 695301 523990,9 412176,8 355281,6 348434,7 56,5 

Сири сичужні (тертий, 

порошковий, голубий та 

інший не плавлений 

сир; крім свіжого сиру, 

сиру із молочної 

сироватки та 

кисломолочного сиру) 

549995 620899 43727,1 287035,4 235785,5 219048,7 39,8 
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Продовження табл. 2.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плавлений сир (крім 

тертого або 

порошкового) 

66327 74402 86263,8 125141,4 119496,1 129386 195,1 

Йогурт та інші 

ферментовані чи 

сквашені молоко та 

вершки 

8023 7994 8676,6 8752,4 10007,1 9171,3 114,3 

Молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та ін. 

ферментовані продукти 

7677 7455 7889,2 8113 9246,4 8482,1 110,5 

Йогурт рідкий та 

сквашене молоко 

ароматизовані  

346 539 787,4 639,4 760,7 689,2 199,2 

Сироватка та модифік. 

сироватка в порошку, 

гранулах чи інших 

твердих формах, 

згущена чи не згущена, 

з доданням чи без 

додання підсолоджув. 

речовин 

49252 73058 64652,2 40158,6 78706,9 121060,3 245,8 

Продукти молоковмісні, 

н.в.і.у. 

985 801 211,1 97027 275032,8 д.в. х 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Основною продукцією для Пирятинського сирзаводу є сири жирні, 

проте катастрофічне падіння обсягів виробництва сирів як результат втрати 

закордонних ринків та низького рівня купівельної спроможності населення 

стали причиною скорочення обсягів реалізації сирів на 44,5% або на 267 

887,3 млн грн за період 2012-2017 рр.  

Лише два види продукції – сири жирні та сироватка займають значну 

частку ринку в Україні. Проте, якщо у 2012 р. частка сирів жирних 

виробництва АТ «Пирятинський сирзавод» займала 10% загальноукраїнських 

обсягів реалізації, то у 2017 р. цей показник лише 4,2%.  

Практично незмінною залишається частка АТ «Пирятинський 

сирзавод» на українському ринку сироватки та модифікованої сироватки в 

порошку, гранулах чи інших твердих формах, згущеної чи не згущеної, з 

доданням чи без додання підсолоджувальних речовин 12,4% у 2012 р. та 

11,2%  у 2017 р. При цьому після зменшення цього показника у періоді 2013-
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2015 рр. до 8,5% у 2015 р., за останні три роки він демонстрував тенденцію 

до зростання (табл.  2.21). 

Таблиця 2.21 

Частка українського ринку, яку займає продукція АТ «Пирятинський 

сирзавод», % 
Види продукції  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сири жирні 10 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 11,2 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

У 2015 р. ТОВ «Гадячсир» увійшло до десяти українських виробників 

молочної продукції, яким Європейська комісія дозволила  

експортувати свої вироби до ЄС, у цей період продукція підприємства 

експортувалась до 15 країн світу. Виробнича діяльність підприємством з 2017 

р. не здійснюється. 

У березні 2017 р. окружний суд Нікосії в рамках судового процесу по 

стягненню заборгованості прийняв рішення про замороження всіх активів 

холдингової компанії Almira Holdings (Cyprus) Limited (материнська для 

українського холдингу «Альміра» компанія). За рішенням суду власнику 

компанії Олегу Балюку заборонені будь-які дії з акціями в Almira Holdings 

(Cyprus) Limited, включаючи операції з активами та акціями українських 

підконтрольних компаній — ТОВ «Альміра», ТОВ «Гадячсир» («Гадячсир», 

2017). 

Обсяги реалізації продукції ТОВ «Гадячсир» за 2012-2016 рр. 

представлені у табл. 2.22. За період 2012-2016 рр. підприємство збільшило 

реалізацію молоковмісних продуктів більше ніж у 7,4 рази з 2446 тонн до 

18114 тонн. Підприємство у 2016 р. реалізовало на 12892 тонн молока та 

вершків, жирністю більше 6%, неконцентрованих та не підсолоджених. За 

цей же період ТОВ «Гадячсир» зменшило виробництво сирів сичужних з 

11177 тонн до 16 тонн.    
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Таблиця 2.22 

Реалізація продукції ТОВ «Гадячсир», тонн 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 

Молоко та вершки, жирністю більше 6%, 

неконцентровані та не підсолоджені 

 5684 15881 15778 12892 

Масло вершкове жирністю не більше 85% 3 15 1582 0 0 0 

Сири сичужні (тертий, порошковий, голубий 

та інший не плавлений сир; крім свіжого 

сиру, сиру із молочної сироватки та 

кисломолочного сиру) 

11177 4 91 1080 2275 16 

Молоко та вершки, згущені або з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин, крім молока та вершків у твердій 

формі 

120 0 0 0 0 

Спреди та суміші жирові, що містять масову 

частку загального жиру від 50% до 85%, у 

тому числі молочного жиру в жировій фазі 

не менше, ніж 25% 

5636 0 0 0 0 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у. 2446 7972 19742 21557 18114 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Чистий дохід за даними фінансової звітності підприємства склав 

1256315 тисяч грн. Реалізація за основними групами продукції представлена 

у табл. 2.24 Реалізація молоковмісних продуктів забезпечила підприємству 

741313,1 тис. грн., реалізація молока та вершків, жирністю більше 6%, 

неконцентрованих та не підсолоджених - 359600,2 тис. грн. Обсяги реалізації 

по сирах сичужних скоротились з 437,2 млн грн у 2012 р. до 1,1 млн грн – у 

2017 р. 

ТОВ «Гадячсир» з обсягами реалізації сиру у 2012 р. займав у 

загальноукраїнських обсягах реалізації 6,6% поступово скоротивши свою 

присутність на ринку сирів до 0,02% у 2017 р. (табл. 2.23). Наростило 

підприємство за 2012-2016 рр. частку ринку по продуктах молоковмісних з 

2,5% до 15%. Частка обсягів реалізації молока та вершків, жирністю більше 

6%, неконцентрованих та не підсолоджених у обсягах реалізації України 

складала 18,9% у 2016 р. 
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Таблиця 2.23 

Реалізація продукції ТОВ «Гадячсир», тис. грн. 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 

Молоко та вершки, жирністю більше 

6%, неконцентровані та не підсолоджені 

 130045 246788 342584,

7 

359600,

2 

Масло вершкове жирністю не більше 

85% 

108716 56849    

Сири сичужні (тертий, порошковий, 

голубий та інший не плавлений сир; 

крім свіжого сиру, сиру із молочної 

сироватки та кисломолочного сиру) 

437225 220056 61785 165905 1068,8 

Молоко та вершки, згущені або з 

доданням цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, крім 

молока та вершків у твердій формі 

2101     

Спреди та суміші жирові, що містять 

масову частку загального жиру від 50% 

до 85%, у тому числі молочного жиру в 

жировій фазі не менше, ніж 25% 

58992     

Продукти молоковмісні, н.в.і.у. 73129 262533 712672 926685,

7 

741313,

1 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Це дозволило підприємству у 2016 р. забезпечити  за  сукупними 

обсягами реалізації молока і молочної продукції 2,74% загальних обсягів 

реалізації продукції по Україні (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 

Частка українського ринку, яку займає продукція ТОВ «Гадячсир», % 

Види продукції  2012 2013 2014 2015 2016 

Сири жирні 6,6 2,8 0,9 2,1 0,0 

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

Молоко та вершки, жирністю більше 6%, 

неконцентровані та не підсолоджені 

 19,0 44,0 33,0 18,9 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Досліджувані підприємства молочної промисловості також різняться за 

показниками чистого доходу, валового прибутку, рентабльності активів та 

виробництва. Статистичні дані, що характеризують діяльність обраних 

підприємств, представлені у додатку Е (табл. Е.1-Е.15).  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений аналіз існуючих підходів до оцінки ринкової стійкості 

підприємства дозволяє зробити висновок щодо  відсутності єдиного погляду 

на проведення оцінювання. При цьому науковцями виділяються  такі групи 

методів оцінки залежно від: кількості параметрів в моделі стійкості; типу 

показників, що використовуються для оцінки стійкості; виду вирішального 

правила при оцінці рівня стійкості; кількості показників, що приймають 

участь у розрахунках.  

2. Для побудови інтегрального показника при оцінці стійкості частіше 

за все використовують методи сум (адитивний метод), функціональний 

метод, рейтинговий метод. 

3. Узагальнення існуючих підходів до визначення стійкості 

підприємства дозволило зробити висновок, що більшість авторів пропонує 

визначати ринкову стійкість через інтегральний показник із врахуванням 

складових структури стійкості, проте єдиного підходу до визначення 

складових, які характеризують структуру стійкості не існує. 

4. При плануванні стратегії розвитку підприємства пропонується 

формалізація процедури визначення стратегії. Чинники впливу зовнішнього 

та внутрішнього середовища визначають можливості підприємства 

утримувати та покращити власну ринкову позицію. Ефективність процедури 

планування підвищить введення при аналізі внутрішнього та зовнішнього 

середовища здійснення аналізу ланцюга створення цінності.   

5. Аналіз чинників зовнішнього середовища прямої і непрямої дії 

здійснюється за допомогою традиційних методів стратегічного аналізу, 

представлених в сучасній науковій літературі. 

6. 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.  
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7. 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. 

8. Проведений аналіз стану виробництва харчових продуктів дозволяє 

зробити наступні висновки. У 2017 р. підприємствами з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів України випущено 

продукції на суму 548378 млн грн, що відповідає 20,9% обсягу промислового 

виробнитцва України. 27% вироблених харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів реалізовано за межами України. 

9. У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 

2017 р. обсяг реалізації м’яса та м’ясних продуктів склав 62921,8 млн.грн.  

(13,9% обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів), молока і молочних продуктів – 51561,5 млн грн (11,4%), 

виробництво напоїв – 46902,4 млн грн (10,4%), у тому числі виробництво 

безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод, розлитих у пляшки склало 

13183,6 млн грн (2,9%). 

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

виробів у Полтавській області було 7% обсягу виробництва України. 

Рентабельність операційної діяльності підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюглвитх виробів  Полтавської області 5,2%, що 

майже вдвічі нижче рентабельності по промисловості в цілому. В роботі 

проведено моніторинг діяльності підприємств з виробництва харчових 

продуктів та напоїв. 

11. Для визначення проблем та перспектив стратегічного розвитку 

підприємств харчової промисловості обрано шість підприємств: два 

підприємства з виробництва безалкогольних напоїв (ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод», ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД»), два 

молокопереробних підприємства (АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ 
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«Гадячсир»), два підприємства з виробництва м’ясних продуктів (ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм’ясо») та обґрунтовано 

вибір підприємств для проведення дослідження.  

12. Проведений аналіз ефективності діяльності підприємств дозволив 

визначити основні тенденції функціонування підприємств у 2012-2017 рр., їх 

місце на відповідних товарних ринках України, основні показники діяльності  

та з’ясувати основні проблеми, які характеризують сучасний стан та 

визначають  стратегічний розвиток підприємств. 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: (Тур, 

2016a; Тур, 2016c; Тур, 2016e; Тур, 2016f). 
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНСТРУМЕНТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

 

3.1. Методичний підхід до визначення ринкової стійкості 

підприємства 

 

Аналіз публікацій науковців дозволив зробити висновок, що  поняття 

ринкової стійкості підприємств ширше, ніж оцінювання фінансового стану 

підприємства, тому її аналіз передбачає оцінку не тільки фінансового стану, а 

й всіх складових, що визначають ринкову стійкість, та формують її 

структуру. При цьому висока ринкова стійкість супроводжується високою 

фінансовою стійкістю. Проведення аналізу ринкової стійкості дозволяє 

розробляти ефективні управлінські рішення, забезпечувати стратегічний 

розвиток підприємства у довгостроковому періоді. 

На наше переконання, основою стабільності функціонування 

підприємства у зовнішньому середовищі є його ринкова стійкість. Ринкова 

стійкість підприємства надає підприємству ряд переваг перед кредитними 

установами, інвесторами,  іншими зацікавленими сторонами, наприклад, при 

виборі постачальників та наборі кваліфікованого персоналу, виборі каналів 

розподілу товарів тощо. Вища ринкова стійкість  підприємства робить 

підприємство більш стійким перед непередбачуваними змінами зовнішнього 

середовища.  

При визначенні ринкової стійкості підприємства необхідно виходити із 

наступних тверджень. 

Ринкова стійкість підприємства – це комплексне поняття, оскільки вона 

визначається всіма аспектами діяльності підприємства, всіма його 

функціональними площинами, станом внутрішнього середовища та 

здатністю менеджменту адаптуватись до змін зовнішнього середовища.  
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За результатами проведеного аналізу існуючих методичних підходів  

оцінювання  ринкової стійкості та більш легкої інтерпретації одержаних 

результатів доцільно користуватись інтегральним показником ринкової 

стійкості.  

Методика оцінки ринкової стійкості підприємства повинна базуватися 

на врахуванні динаміки розвитку підприємства за основними напрямами 

діяльності. З огляду на це важливим є забезпечення збалансованості 

показників за структурними складовими ринкової стійкості. 

Управління ринковою стійкістю передбачає проведення регулярного 

моніторингу, що передбачає визначення показника ринкової стійкості 

підприємства, стану підсистем, що її забезпечують, стратегій розвитку для 

покращення їх стану. При цьому задачею менеджменту є визначення 

необхідних засобів і ресурсів, які дозволять створити передумови до 

утримання або підвищення ринкової стійкості. 

Оскільки підприємство – це динамічна система, то протягом часу  

відбуваються зміни, в результаті яких окремі показники стану системи 

(підсистеми в структурі ринкової стійкості) покращуються, інші 

погіршуються, здійснюючи різноспрямований вплив на ринкову стійкість 

підприємства. При цьому основною задачею  управління ринковою стійкістю 

виступає визначення напрямів зміни стійкості підприємства при зміні 

основних параметрів підсистем. 

Для характеристики структурних складових ринкової стійкості 

доцільно дати їм визначення. Структурна складова ринкової стійкості – це 

складова ринкової стійкості, що характеризує ринкову стійкість підприємства 

з позиції окремої функціональної площини його діяльності. 

В основу побудови методичного підходу до оцінювання ринкової 

стійкості підприємства необхідно визначити: завдання та цілі оцінювання; 

об'єкти оцінювання; систему показників оцінювання; послідовність 

проведення оцінювання; підходи до розрахунку показників; джерела даних 

для проведення оцінювання тощо. 
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Стійкість функціонування підприємства означає його надійність, 

здатність адаптуватися до надзвичайно мінливих умов господарювання, 

сприйняття нововведень і досягається за рахунок ефективного використання 

всіх наявних у підприємства ресурсів (Галушкина, 2008). 

Головною проблемою при визначенні методики оцінювання ринкової 

стійкості виступає вибір показників, що характеризують ринкову стійкість 

підприємства та визначення їх кількості. Вирішення цієї проблеми 

ускладнюється тим, що велика кількість показників може робити 

нераціональним процес здійснення аналізу, натомість недостатня їх кількість 

може стати причиною втрати корисної інформації та призвести  до 

одержання некоректних результатів. 

Процес оцінювання ринкової стійкості науковцями пропонується 

здійснювати у різній послідовності. Аналіз запропонованих підходів 

(Додаток Д, табл. Д.1), дозволив зробити висновок, що формалізація 

процедури оцінювання стійкості різними авторами має різний ступінь 

деталізації, а стан стійкості підприємств характеризується науковцями 

залежно від градації рівнів стійкості – від трьох до п’яти. 

Аналіз існуючих підходів до оцінювання ринкової стійкості дозволяє 

зробити висновок, що найбільш ефективним є здійснення оцінювання за 

допомогою інтегрального показника ринкової стійкості. В якості складових 

ринкової стійкості у п.1.3. було обґрунтовано доцільність вибору 

економічної, фінансової, маркетингової, виробничо-технологічної та 

організаційної складових у структурі ринкової стійкості.  

Оцінювання ринкової стійкості пропонується здійснювати у такі 

послідовні етапи: формування системи індикаторів (показників) кожної 

складової ринкової стійкості; збір інформації для проведення оцінювання;  

розрахунок індикаторів стану окремих складових ринкової стійкості; 

визначення стану економічної, фінансової, маркетингової, виробничо-

технологічної, організаційної стійкості; розрахунок комплексного показника 

ринкової стійкості; визначення рівня ринкової стійкості підприємства; 

визначення загроз ринковій стійкості підприємства; розроблення заходів з 

попередження та нейтралізації загроз ринковій стійкості підприємства; 

реалізація заходів з попередження та нейтралізації загроз ринковій стійкості 

підприємства (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Послідовність оцінювання рівня ринкової стійкості підприємства 

Примітка: розроблено автором 

 

1 етап. Формування системи індикаторів складових ринкової стійкості. 
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Ринкова стійкість підприємства визначається як середньоарифметична 

показників складових ринкової стійкості у визначений рік. 

 

               
m

S

RS

m

i

ij
 ,                                     (3.1) 

 

де RS – ринкова стійкість підприємства; 

Sij – складові ринкової стійкості; 

i – кількість складових ринкової стійкості; 

i = 1, …, m.  

При цьому ринкову стійкість підприємства доцільно оцінювати 

кількісно, з огляду на те, що кількісні показники дозволяють здійснювати 

управління  її рівнем за визначеними відхиленнями. 

Виходячи із запропонованої структури ринкової стійкості необхідно 

визначитись із індикаторами, які характеризують кожну її складову: 

економічну, фінансову, маркетингову, виробничо-технологічну, 

організаційну (табл. 3.1). Показники, що характеризують  

стійкість кожної структурної складової ринкової стійкості,  

були відібрані за допомогою експертів. Ті показники, які експертами були 

визнані як такі, що несуттєво впливають на ринкову стійкість, були 

виключені із переліку.  

Таблиця 3.1 

Система індикаторів для складових ринкової стійкості 

№ Види стійкості Групи показників Показники  
1 2 3 4 

1 Економічна Показники 
ефективності  
діяльності 
підприємства 

Темпи росту чистого доходу; 
Витрати на гривню реалізованої продукції; 
Темпи росту продуктивності праці; 
Оборотність активів. 

Рентабельність  
 

Рентабельність активів; 
Рентабельність власного капіталу; 
Рентабельність продаж; 
Рентабельність виробництва. 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

2 Фінансова  Стан оборотних 
засобів 

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів 
власними коштами; 
Коефіцієнт оборотності оборотних активів; 
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними 
коштами. 

Структура 
капіталу 

Коефіцієнт автономії; 
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу; 
Коефіцієнт маневреності власних коштів. 

Показники 
боргового 
навантаження 

Коефіцієнт фінансової стійкості; 
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгованості. 

Показники 
ліквідності 

Коефіцієнт поточної ліквідності; 
Коефіцієнт швидкої ліквідності; 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

3 Маркетинго
ва 

Ринкова позиція 
підприємства 

Ринкова частка підприємства; 
Темпи росту ринкової частки підприємства; 
Стабільність зв’язків зі споживачами; 
Стабільність зв’язків із каналами розподілу; 
Динаміка частки дебіторської заборгованості у 
чистому доході. 

Збалансованість 
асортиментного 
портфелю 

Структура асортиментного портфелю 
підприємства; 
Наявність у асортиментному портфелі 
інноваційної продукції. 

4 Виробничо-

технологічна 

Стабільність 

виробничого 

процесу 

Рівень завантаження виробничої потужності; 

Сезонність виробництва. 

Стан основних 

засобів  

Коефіцієнт придатності основних засобів; 

Коефіцієнт оновлення основних засобів; 

Коефіцієнт покриття власним капіталом вартості 

необоротних активів; 

Коефіцієнт майна виробничого призначення. 

Інноваційність 

виробничих 

процесів 

Впровадження інноваційних технологій; 

Питома вага інвестицій в інновації. 

5 Організацій

на 

Якість управління Якість комунікацій; 

Швидкість прийняття управлінських рішень; 

Частка кредиторської заборгованості у вартості 

матеріальних запасів; 

Зміна частки  кредиторської заборгованості у 

вартості матеріальних запасів; 

Управлінські інновації; 

Впровадження у діяльність практик КСВ. 

Організація 

управління 

Коефіцієнт ефективності витрат на управління ; 

Ефективність організаційної структури; 

Коефіцієнт рентабельності управління; 

Наявність на підприємстві системи управління 

якістю. 

Примітка: розроблено автором 
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У якості експертів залучались керівники середньої та вищої 

управлінської ланки підприємств та науковці – викладачі закладів освіти. 

Обрана система показників характеризує поведінку системи, визначає 

ринкову стійкість підприємства. Аналіз ринкової стійкості підприємства 

передбачає аналіз внутрішнього середовища підприємства, що дозволяє 

визначити стан, що повинен задовольняти умовам стійкості.  

Ринкова стійкість підприємства оцінюється шляхом порівняння 

фактичних та нормативних значень показників, крім  того, можна проводити 

порівняння із попереднім періодом, що дає можливість дослідити динаміку 

зміни ринкової стійкості та її складових, та визначити тенденції, що 

характерні для підприємства.  

При виборі показників для здійснення оцінювання структурних 

складових ринкової стійкості підприємства необхідно дотримуватись певних 

принципів, а саме: 

 принцип комплексності, що при виборі показників дозволяє 

здійснити комплексну оцінку процесу або явища та визначити його вплив на 

підприємство в цілому;  

 принцип оптимальності, який дозволяє обрати показники, що 

найоптимальнішим чином характеризують стан або процес; 

 принцип пропорційності, що дозволяє врахувати вагу кожної групи 

стійкості у загальному показнику ринкової стійкості; 

 принцип співставності, який забезпечує порівнюваність показників 

як у певному часовому періоді, так і за одиницями вимірювання; 

 принцип обґрунтованості, який забезпечує логічний зв’язок із 

закономірностями розвитку підсистем (структурних складових) стійкості 

підприємства. 

Крім того, обрані показники повинні порівнюватись або з  

рекомендованими, або з нормативними значеннями. Так, наприклад, 

більшість фінансових показників мають нормативні значення, натомість 

показники, що характеризують інші структурні складові ринкової стійкості 

підприємства, повинні відповідати або середньогалузевим показникам, або 

показникам еталонного підприємства. Крім того, можна враховувати 

тенденції зміни показників у часі, наприклад, за допомогою темпів росту 



 
 

155 

(приросту). Зупинимось на характеристиці структурних складових ринкової 

стійкості. 

Проведений аналіз вітчизняних та закордонних публікацій дозволяє 

зробити висновок, що оцінювання економічної стійкості підприємств 

розглядається у наукових публікаціях здебільшого через комплексний 

показник, який включає ряд структурних складових економічної стійкості.  

Економічна стійкість – це стан економічної системи, що розвивається, 

при якому всі її елементи знаходяться у стані рівноваги. Щодо економічної 

рівноваги підприємства – це здатність підприємства у процесі власного 

розвитку зберігати загальну рівновагу всіх підсистем  (Герасимов, Рубцова, 

2006, с. 108). 

Проте існує також думка, з якою ми погоджуємося, що економічна 

стійкість – це здатність підприємства забезпечувати економічне зростання та 

ефективність, використовуючи накопичений економічний потенціал (Perciun, 

Stratan, Timush, 2014). 

Низький рівень економічної стійкості робить підприємство вразливим 

до впливу зовнішнього середовища та може призвести до зниження 

ефективності його функціонування. 

Економічна складова ринкової стійкості підприємства визначається 

двома групами показників: 

 показники ефективності діяльності підприємства (темпи росту 

чистого доходу; витрати на гривню реалізованої продукції, темпи росту 

продуктивності праці, оборотність активів);  

 рентабельність (показники рентабельності активів, власного 

капіталу, продаж, рентабельності виробництва). 

Фінансова складова ринкової стійкості відіграє провідну роль у 

забезпеченні ринкової стійкості підприємства.  

Низький рівень фінансової стійкості може стати причиною зниження 

або навіть втрати  платоспроможності підприємств, відсутністю коштів для 

фінансування поточної діяльності, погіршення інвестиційної привабливості 

підприємства, загострення фінансових проблем  тощо. 

 Фінансова стійкість підприємства є однією із головних умов 

ефективної роботи, розвитку й забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Фінансова стійкість підприємства 
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характеризує ефективність операційного, інвестиційного та фінансового 

розвитку, відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й 

зобов'язаннями (Белялов, Олійник, 2016, с. 23). 

Фінансову стійкість підприємства розглядають як спроможність 

підприємства за рахунок власних коштів забезпечувати запаси та витрати, не 

допускати невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості й 

своєчасно розраховуватися за зобов'язаннями (Павловська, 2007, с. 189). 

Фінансову стійкість підприємств визначають за різними групами 

показників. Проте для визначення фінансової стійкості як структурної 

складової при визначенні ринкової стійкості доцільно скористатись групами 

показників, які визначають: 

 стан оборотних засобів (коефіцієнт забезпеченості матеріальних 

запасів власними коштами; коефіцієнт оборотності оборотних активів; 

коефіцієнт забезпеченості власними коштами); 

 структуру капіталу (коефіцієнт автономії; коефіцієнт маневреності 

робочого капіталу; коефіцієнт маневреності власних коштів); 

 боргове навантаження (коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт 

співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості); 

 ліквідність (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності). 

Маркетингова стійкість підприємства. Маркетингова стійкість 

підприємства виражає стійкість підприємства до  

змін зовнішнього середовища, характеризується якістю взаємодії з ринком – 

споживачами та каналами розподілу, конкурентною позицією та можливістю 

її утримання.  

Маркетингова стійкість у структурі економічної стійкості 

забезпечується двома складовими: 

 ринковою позицією підприємства (ринкова частка підприємства; 

темпи росту ринкової частки підприємства, стабільність зв’язків зі 

споживачами, стабільність зв’язків із каналами розподілу, динаміка частки 

дебіторської заборгованості у чистому доході); 

 збалансованістю асортиментного портфелю (структура 

асортиментного портфелю, наявність у асортиментному портфелі 

інноваційної продукції). 
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Виробничо-технологічна стійкість підприємства повинна бути 

спрямована на створення конкурентних переваг високого порядку, 

забезпечення ефективного поєднання всіх видів ресурсів: матеріальних, 

виробничих, людських, фінансових. 

Виробничо-технологічну стійкість характеризують три групи 

показників: 

 стабільність виробничого процесу (рівень завантаження виробничої 

потужності; сезонність виробництва); 

 стан основних засобів (коефіцієнт придатності основних засобів; 

коефіцієнт оновлення основних засобів; коефіцієнт покриття власним 

капіталом вартості необоротних активів; коефіцієнт майна виробничого 

призначення); 

 інноваційність виробничих процесів (впровадження інноваційних 

технологій; питома вага інвестицій в інновації). 

Організаційна стійкість. Підприємство буде ринково стійкім, якщо 

організаційна складова ринкової стійкості забезпечує ефективне управління 

через ефективні комунікації, ефективне прийняття управлінських рішень.  

Якість управління визначає досяжність встановлених цілей, своєчасність 

реакції на зміни у зовнішньому середовищі, забезпечення відповідності стану 

внутрішнього середовища вимогам змін, що відбуваються у зовнішньому 

середовищі, та ін.  

Організаційна стійкість визначається двома складовими: 

 якість управління (якість комунікацій, швидкість прийняття 

управлінських рішень, частка  кредиторської заборгованості у вартості 

матеріальних запасів, зміна частки  кредиторської заборгованості у вартості 

матеріальних запасів, впровадження управлінських інновацій, впровадження 

у діяльність практик КСВ); 

 організація (коефіцієнт ефективності витрат на управління, 

ефективність організаційної структури; коефіцієнт рентабельності 

управління,  відповідність продукції, що випускається, стандартам якості – 

наявність на підприємстві систем управління якістю).  

Показники визначаються як розрахунковим, так і експертним методом.   

При виборі показників по групах виключались показники, які 

розраховуються як обернені. 
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2 етап. Збір інформації для проведення оцінювання. На другому етапі 

відбувається збір даних, якість яких  визначає об’єктивність та достовірність 

одержаних результатів.  

Інформація –  це сукупність відомостей про об'єкти, явища, процеси. 

Від якості одержаної інформації залежить якість проведення аналізу і, 

відповідно, якість рішень, які на ній ґрунтуються.  

Важливу роль у зборі інформації для визначення стану ринкової 

стійкості відіграє бухгалтерська та фінансова звітність. Аналіз на основі цієї 

звітності забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.  

Лучик В.М. (Лучик, 2015) виокремлює економічні, юридичні та 

психологічні вимоги, що характеризують інформацію. Економічні вимоги до 

інформації включають якісні, кількісні та ціннісні характеристики 

інформації. 

При проведенні оцінювання ринкової стійкості інформація відіграє 

надзвичайно важливу роль. Цільове призначення інформації є однією із її 

найважливіших характеристик. 

Недостатність чи відсутність достовірної інформації призводить до 

необґрунтованості управлінських рішень, а несвоєчасне використання 

інформації значно впливає як на якість окремої господарської операції, так і 

на ефективність функціонування економічного суб'єкта у цілому (Іванова, 

2016, с. 19). 

Інформаційною базою для розрахунків слугують форми статистичної та 

фінансової звітності підприємств (ф.1 та ф.2) та результати експертного 

оцінювання.  

3 етап. Розрахунок індикаторів стану  окремих складових ринкової 

стійкості. 

Для визначення рівня ринкової стійкості за окремими  

складовими розраховують показники, які визначені у Додатку Д,  

табл. Д.1. Для одержання повної інформації проводять розрахунки за 

декілька років.  

Формули розрахунку та нормативні значення показників по 

структурних складових ринкової стійкості  та розшифровка показників 

наведені у додатку Д, табл. Д.2. та Д.3. 

4 етап. Визначення рівня  ринкової стійкості окремих складових.  
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Для визначення рівня окремих структурних складових 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 

3.2): 

 

-1  Sij  1,                                     (3.2) 

 

та визначаються за формулою 3.3: 

 


k

n

nijij xS ,                                   (3.3) 

 

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 3.4):  

 

іоnij ЧБx  ,                                      (3.4) 

 

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 

показника, йому присвоюється відповідний бал: 1, 0, -1. При цьому 1 – 

присвоюється у разі, якщо  значення фактичного показника вище рівня 

нормативного; 0 – фактичний показник знаходиться в межах нормативного 

значення; -1 – фактичний показник нижче рівня нормативного значення 

показника. Фактичні показники розраховуються за допомогою даних, 
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представлених у статистичній та фінансовій звітності, або за експертними 

оцінками. 

Після цього визначається добуток присвоєного балу та питомої ваги 

показника у групі. Сума одержаних нормованих показників визначає рівень 

ринкової стійкості кожної структурної складової. Вихідні дані та шаблон 

таблиці оформлення результатів для визначення економічної стійкості за 

запропонованими показниками наведено у табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Вихідні дані для розрахунку економічної стійкості підприємства 

Складові 

(показники) 

економічної 

стійкості  

Питома 

вага 

складової 

стійкості  

Індика

тори 

Питома 

вага у 

групі 

показн-

иків 

Факти

чне 

значен

ня 

індика

торів 

Розподіл балів відповідно 

фактичного значення 

індикатору 

Нормоване 

значення 

індикатору з 

урахування

м ваги та 

розподілу 

балів 

1 0 -1 

Показники 

ефективності  

діяльності 

підприємства 

0,5 ТРчд 

Вгр  

ТРпп  

Оакт 

0,15 

0,15 

0,05 

0,15 

  1,2 

 1 

1,10 

1 

1 -1,2 

1 

1-1,10 

1 

 1 

 1 

 1 

1 

 

Рентабельність  

 

 

0,5 Ракт  

Рвк  

Рпр 

Рвир 

0,10 

0,10 

0,15 

0,15 

  0,15 

0,4 

0,15 

0,15 

0-0,15 

0-0,4 

0-0,15 

0-0,15 

0 

0 

0 

0 

 

Разом 1,0  1,0      

 Примітка: запропоновано автором 

 

Вихідні дані та шаблон для визначення фінансової стійкості за 

запропонованими показниками наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для розрахунку фінансової стійкості підприємства 

Складові 

(показники)

фінансової 

стійкості  

Питома 

вага 

складов

ої 

стійкос

ті  

Індика

тори 

Факти

чне 

значен

ня 

індика

торів 

Питом

а вага 

у 

групі 

показн

иків 

Розподіл балів відповідно 

фактичного значення індикатору 

Нормоване 

значення 

індикатору з 

урахуванням 

ваги та 

розподілу 

балів 

1 0 -1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стан 
оборотних 
засобів 

0,30 Кзмзвк  
Кооа  
Квоз  

 0,10 
0,10 
0,10 

 0,1 

 Кооабаз 

 0,4 

0-0,1 
Кооабаз 
0,2-0,4 

 0 

 Кооабаз 

 0,2 

 

Структура 
капіталу 

0,25 Кавт  
Кмрк  
Кмвк  

 0,10 
0,10 
0,05 

 0,5  

 0,5 

 0,1 

0,4-0,5 
0,3-0,5 
0,05-0,1 

 0,4 

 0,3 

 0,05 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показники 

боргового 

навантажен

ня 

0,25 Кфс  

Ксдкз  

 0,15 

0,10 
0,6  

1 

0,5-0,6 

1 
 0,5 

 1 

 

 

Показники 

ліквідності 

0,20 Кпл 

Кшл 

Кал  

 0,10 

0,05 

0,05 

 1 

 0,8 

 0,15 

0,8-1 

0,4-0,8 

0,1-0,15 

 0,8 

 0,4 

 0,1 

 

Разом 1,0   1,0     

Примітка: запропоновано автором 

 

Вихідні дані та шаблон таблиці для визначення маркетингової стійкості 

за запропонованими показниками наведено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Вихідні дані для розрахунку маркетингової стійкості підприємства 

Складові 

(показники

) 

маркетинго

вої 

стійкості  

Пит

ома 

вага 

скла

дово

ї 

стій

кост

і  

Індик

атори 

Факт

ичне 

значе

ння 

індик

аторів 

Питом

а вага у 

групі 

показн

иків 

Розподіл балів відповідно 

фактичного значення 

індикатору 

Нормован

е 

значення 

індикатор

у 

урахуванн

ям ваги та 

розподілу 

балів 

1 0 -1 

Ринкова 

позиція 

підприємст

ва 

0,70 ЧР 

ТРчр 

СЗС  

СЗКР 

ЧДЗ  

 0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,10 

 

 0,01 

 ЧРбаз 

 0,7 

 0,7 

 ЧДЗ баз 

0-0,01 

ЧРбаз 

0,5-0,7 

0,5-0,7 

ЧДЗ баз 

 0 

 ЧРбаз 

 0,5 

 0,5 

 ЧДЗ баз 

 

Збалансова

ність 

асортимент

ного 

портфелю 

Наявність 

інноваційн

их товарів 

0,30 САП 

 

 

 

КІП  

 

 0,15 

 

 

 

0,15 

 

збалансов

аний 

=1 

 

наявні 

=1 

 

- 

 

 

- 

не 

збалансо

ваний = 

-1 

відсутні

= -1 

 

Разом 1,0        

Примітка: запропоновано автором 

 

Вихідні дані та шаблон таблиці для визначення виробничої стійкості за 

запропонованими показниками наведено у табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Вихідні дані для розрахунку виробничо-технологічної стійкості підприємства 

Складові 

(показники) 

виробничої 

стійкості  

Питома 

вага 

складов

ої 

стійкос

ті  

Індика

тори 

Факт

ичне 

знач

ення 

інди

като

рів 

Питома 

вага у 

групі 

показник

ів 

Розподіл балів 

відповідно фактичного 

значення індикатору 

Нормоване 

значення 

індикатору 

з 

урахування

м ваги та 

розподілу 

балів 

1 0 -1 

Стабільність 

виробничих 

процесів 

0,30 ЗВП  

Ксез 

 0,20 

0,20 
 0,7 

 0,9 

 

0,6-0,7 

0,7-0,9 

 

 0,6 

 0,7 

 

Стан основних 

засобів 

0,35 Кприд 

Косз 

ПВКна 

Кмвп 

 0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

 0,6 

 0,4 

 0,7 

 0,5 

0,5-0,6 

0,2-0,4 

0,5-0,7 

0,5 

 0,5 

 0,2 

 0,5 

 0,5 

 

Інновацій-ність 

виробничих 

процесів 

0,35 ВІТ  

 

ЧІі 

 0,10 

 

0,10 

наявні 

=1 

 0,5 

 

 

0,2-0,5 

відсу

тні = 

-1 

 0,2 

 

Разом 1,0   1,0     

Примітка: запропоновано автором 

 

Вихідні дані для визначення організаційної стійкості за 

запропонованими показниками наведено у Додатку Д, табл. Д.2. На відміну 

від визначення показників економічної, фінансової, маркетингової, 

виробничо-технологічної стійкостей, де розрахунок всіх індикаторів 

здійснювався на основі фінансової та статистичної звітності підприємств за 

2011-2017 рр., показники, що характеризують  організаційну стійкість, 

визначались наступним чином: 

 показник динаміки частки  кредиторської заборгованості у вартості 

ТМЗ – фінансова звітність підприємства; 

 показники якості комунікацій, швидкості прийняття управлінських 

рішень; ефективності організаційної структури визначались за допомогою  

експертного методу оцінювання;  

 показники впровадження практик корпоративної соціальної 

відповідальності в діяльність підприємств, впровадження управлінських 
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інновацій та наявність стандартів управління якістю визначались на основі 

даних, розміщених на сайтах підприємств (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Вихідні дані для розрахунку організаційної стійкості підприємства 

Складові 

(показники) 

організаційн

ої стійкості  

Пито

ма 

вага 

склад

ової 

стійк

ості  

Індикат

ори 

Фак

тичн

е 

знач

ення 

інди

като

рів 

Питома 

вага у 

групі 

показн

иків 

Розподіл балів відповідно 

фактичного значення індикатору 

Нормоване 

значення 

індикатору 

з 

урахуванн

ям ваги та 

розподілу 

балів 

1 0 -1 

Якість 

управління 

0,55 ЯК  

ШПУР 

ЧКЗ 

ЧКЗ 

УІ 

 

КСВ 

 0,10 

0,10 

0,10 

0,05 

0,10 

 

0,10 

0,6 

0,6 

 0,5 

 ЧКЗ баз 

наявні 

= 1 

наявні 

= 1 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

0,5-0,8 

ЧКЗ баз 

– 

 

– 

0,3 

0,3 

0,8 

ЧКЗ баз 

відсутні = 

-1 

відсутні = 

-1 

 

Організація  0,45 ЕОС 

Руп 

СУЯ 

 

Кеву 

 0,10 

0,10 

0,15 

 

0,10 

0,6 

0 

наявна  

= 1 

 Кевубаз 

0,3-0,6 

0 

– 

 

Кевубаз 

0,3 

0 

відсутня  

= -1 

 Кевубаз 

 

Разом 1,0   1,0     

Примітка: запропоновано автором 

 

Для визначення показників якості комунікацій, швидкості прийняття 

управлінських рішень; ефективності організаційної структури запропонована 

шкала оцінювання (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Шкала індикаторів якості комунікацій, швидкості прийняття управлінських 

рішень, ефективності організаційної структури 

Показник Оцінка експерта Примітка 

Низька Середня Висока 

1 2 3 4 5 

Якість 

комунікацій 

0-0,29 0,3-0,6 0,61-1,0 Визначається часом проходження 

інформації та здійснення зворотного зв’язку, 

якістю налагодження обміну інформацією 

між структурними підрозділами 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

Швидкість 

прийняття 

управлінських 

рішень 

0-0,29 0,3-0,6 0,61-1,0 Визначається швидкістю реакції на 

збурення у зовнішньому середовищі та 

здійсненні необхідних змін у внутрішньому 

середовищі підприємств 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0-0,29 0,3-0,6 0,61-1,0 Визначається якістю розподілу 

повноважень, відсутністю дублювання у 

функціональних обов’язках та 

перехрещення повноважень, відповідністю 

повноважень та відповідальності   

Примітка: Запропоновано автором. 

 

Експертам запропонована анкета, яка містить по 10 питань до кожного 

із індикаторів, позитивна відповідь на кожне із запропонованих питань 

оцінюється у 0,1 бали (додаток Д, табл. Д.4- Д.6). Сума одержаних 

результатів при здійсненні оцінювання розподіляється таким чином: від 0 до 

0,3 – низький рівень оцінки експерта; від 0,31 до 0,6  – середній рівень оцінки 

експерта; від 0,61 до 1,0 – високий рівень оцінки експерта. 

Експертне оцінювання проводилось анонімно. Окремо для керівників 

вищого та середнього рівнів управління та низового рівня. По результатах 

опитування можна зробити висновок, що оцінка якості управління у 

керівників низової ланки управління корелює з фінансовими результатами 

діяльності.   

Для інтерпретації одержаних результатів та 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. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Шкала рівнів стійкості та порогові значення для структурних складових 

ринкової стійкості 

№ Рівень стійкості Порогові значення 

1 2 3 

1 високий 0,75 - 1,0 

2 стійкий 0,5 - 0,74 

3 нормальний 0,25 - 0,49 

4 задовільний 0 - 0,24 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 

5 нестійкий (-0,24) -  0 

6 передкризовий (-0,49) - (-0,25) 

7 кризовий (-0,74) - (-0,50) 

8 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

Примітка: запропоновано автором 

 

Таким чином, пропонується рівень стійкості структурних складових 

ринкової стійкості визначати в межах восьми рівнів: високий, стійкий, 

нормальний, задовільний, нестійкий, передкризовий, кризовий, 

катастрофічний. Такий підхід дозволяє конкретизувати рівень стійкості 

кожної структурної складової та визначити напрями забезпечення зростання 

стійкості. 

5 етап. Розрахунок  комплексного показника ринкової стійкості. Для 

розрахунку комплексного показника ринкової стійкості пропонується 

використовувати середньоарифметичну  показників, що включені у 

структуру ринкової стійкості підприємства.  

Комплексний показник рівня ринкової стійкості визначається по 

кожному року періоду, за який проводилось дослідження. Одержані значення 

показників при визначенні рівня ринкової стійкості підприємства 

порівнюються із показниками попереднього періоду. Значні відхилення від 

порівнюваних показників у бік погіршення інтерпретуються як ознаки 

дестабілізації у діяльності підприємства, погіршення його ринкової стійкості. 

6 етап. Визначення стану ринкової стійкості підприємства.   

Існує декілька підходів до визначення рівнів ринкової стійкості.  Так, 

залежно від типу ринку розрізняють рівні ринкової стійкості підприємства, 

яка залежить від частки ринку, що ним утримується. При цьому найвищим 

рівнем стійкості володіють монополісти, а найнижчий рівень стійкості у 

підприємств-аутсайдерів. Інші рівні ринкової стійкості розташовуються між 

цими крайніми станами. Таким чином, ринкову стійкість підприємства 

ототожнюють із його конкурентоспроможністю на ринку. 
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В. Лазарєв пропонує стійкість підприємств визначати як три її стани: 

адаптивна, проміжна короткострокова стійкість, критична стійкість (Лазарєв, 

2008, c. 77-78). 

1. Адаптивна стійкість – стійкість характеризує такий стан, при якому  

підприємство являє собою систему, що зберігає свої позиції на ринку без 

зміни форм технологічного виробництва – впровадження технологічних 

альтернативних рішень. Стійкість забезпечється організаційними заходами та 

управлінськими рішеннями. 

Для такої стійкості характерним є те, що підприємство реагує на 

виклики ринку диференційованою пропозицією. Диференціація збільшує 

можливості підприємства адаптуватися до локального порушення 

продуктивності.  При адаптивній стійкості підприємства володіють відносно 

повільною, але стабільною адаптацією до зміни навколишнього середовища. 

2. Проміжна короткострокова стійкість. Вид короткострокової 

стійкості, що вимагає таких інструментів управління, спрямованих на 

забезпечення ринкової стійкості, які не дозволяють переходу на нижчий 

рівень ринкової стійкості. Такі заходи побудовані на концентрації 

організаційних зусиль для забезпечення утримання ринкової стійкості. До 

таких заходів належать, крім управлінських інновацій, організаційні та 

маркетингові.  

3. Критична ринкова стійкість – це стан ринкової стійкості, що 

характеризується нестабільним ринковим положенням підприємства. При 

критичній ринковій стійкості порушення ринкової рівноваги набуває такого 

стану, коли підприємство з кризи лише організаційними управлінськими 

зусиллями вивести не можливо. Критична ринкова стійкість  може носити 

тимчасовий характер, проте вона також може набувати системної ринкової 

кризи. Для повернення у стан проміжної короткострокової стійкості 

підприємству необхідні фінансові, виробничо-технологічні, організаційні 

заходи. Критична ринкова стйкість може провокуватись фінансовою 

нестійкістю.  
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В цілому погоджуючись із позицією автора Лазарева В.А., необхідно 

наголосити, що запропонований підхід, характеризуючи можливі стани 

ринкової стійкості, не визначає стану підприємства, при якому воно володіє 

високим рівнем стійкості, а представлена характеристика станів стійкостей 

вимагає уточнення (Лазарєв, 2008, c. 77-78).  

У дисертаційній роботі для визначення стану ринкової стійкості 

підприємства пропонується одержані показники рівнів ринкової стійкості 

розподіляти за шкалою  стійкості, наведеною у табл. 3.9, перевівши значення 

показників рівня стійкості у чотирьохмірну шкалу станів ринкової стійкості 

підприємства: стабільний, адаптивний,  низький, критичний.    

Стабільний стан ринкової стійкості характеризується наявністю 

конкурентних переваг високого порядку, які забезпечують підприємству 

велику частку ринку, що зростає або залишається незмінною. Конкурентні 

переваги в цьому разі захищені патентами або авторськими правами. 

Підприємство володіє ноу-хау, яке забезпечує йому ринкову стійкість, має 

відому товарну марку. Підприємства, що знаходяться у стабільному стані 

ринкової стійкості, також зосереджують зусилля на формуванні попиту на 

ринку.  

Таблиця 3.9 

Шкала рівнів та порогові значення стану ринкової стійкості 

№ Рівень стійкості Порогові значення 
Стан ринкової 

стійкості 

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 

 

Запропоновано авторський підхід до визначення станів ринкової 

стійкості та їх характеристик.  
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Для малих підприємств – це свідчення, що обрана ними ринкова ніша 

формує попит, який відповідає пропозиції.  Для утримання такого стану 

ринкової стійкості підприємству достатньо чітко розуміти потреби, на які 

спрямована продукція, та підтримувати якість продукції, що випускається, на 

високому рівні. Конкурентні переваги в цьому разі забезпечуються 

ексклюзивністю пропозиції.  

Утримання стабільного стану ринкової стійкості потребує зусиль та 

своєчасної реакції на зміни, що викликані НТП.  

Адаптивний стан ринкової стійкості забезпечується швидкістю реакції 

підприємства на зміни зовнішнього середовища. Якщо стан ринкової 

стійкості підприємства відповідає адаптивному, то підприємство повинно 

знайти шляхи набуття конкурентних переваг високого порядку, оскільки 

незначні зміни ринкової кон’юнктури можуть викликати погіршення 

ринкової стійкості підприємства. Диференціація продукції і створення 

широкої асортиментної лінійки не дозволяють тривалий час утримувати 

адаптивний стан ринкової стійкості.  

Низький стан ринкової стійкості характеризується нестабільністю 

ринкової позиції підприємства на ринку. Для підприємства характерне 

згортання діяльності, зменшення ринкової частки, скорочення попиту на 

продукцію, що пропонується ринку. Це може бути викликано  

загостренням конкурентної боротьби, погіршенням якості продукції, 

повільною реакцією на зміну поведінки споживачів тощо. В  

цьому разі для переходу підприємства до кращого стану ринкової стійкості 

необхідні комплексні заходи, що забезпечать зростання попиту на 

продукцію.     

Критичний стан ринкової стійкості, як правило, провокується 

прорахунками у фінансовій, маркетинговій, виробничій та управлінській   

політиках підприємства. Покращення стану ринкової стійкості в цьому разі 

може бути забезпечене розробленням та впровадженням кардинальних змін, 

у тому числі дружнє поглинання.  
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Динаміка зміни станів ринкової стійкості підприємства дозволяє 

охарактеризувати зміни, що відбулись. В свою чергу, рівень стійкості 

структурних складових дозволяє визначити ті із них, які здійснили 

найбільший негативний або позитивний вплив на стан ринкової стійкості 

підприємства. 

7 етап. Визначення загроз ринковій стійкості  підприємства.  

Визначення небажаних відхилень на ранніх стадіях діагностування 

ринкової стійкості дає можливість прийняти відповідні управлінські рішення 

і забезпечити повернення підприємства на рівень адаптивної ринкової 

стійкості. 

Одним із завдань управління ринковою стійкістю  є своєчасне 

виявлення дестабілізуючих чинників, відхилень стану ринкової стійкості від 

нормальних значень та визначення можливих загроз. Дослідження джерел 

дестабілізації та причин їх усунення, забезпечення ринкової стійкості 

підприємства в умовах мінливого середовища дозволять прийняти 

управлінські рішення, які призведуть до стабілізації стану підприємства на 

ринку, забезпечення та утримання його ринкової стійкості у перспективі. 

Чинники впливу на ринкову стійкість підприємства  поділяють на 

внутрішні та зовнішні. При цьому чинники внутрішнього середовища 

піддаються прямому управлінському впливу, а можливості зменшення 

негативного впливу цих чинників залежать від внутрішнього потенціалу 

підприємства. Механізми компенсації впливу та зменшення негативного 

впливу чинників внутрішнього середовища на ринкову стійкість 

підприємства для врівноваження стану системи у цьому разі, в першу чергу, 

залежить від  ресурсів, якими володіє підприємство та управлінського 

потенціалу. Чинники внутрішнього середовища впливають на якість товарів, 

обсяги пропозиції та витрати на виробництво та реалізацію товарів.  

Дія чинників зовнішнього середовища може бути зменшена шляхом   

адаптації до змін та гнучкості рішень, що приймаються для ухилення від 

негативного впливу, нейтралізації або зменшення  їх дії.  
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До чинників зовнішнього середовища, які впливають на ринкову 

стійкість підприємства, можна віднести: стан та перспективи розвитку 

попиту та пропозиції на ринку товарів; взаємовідносини у каналах  

розподілу; якість системи просування; рівень конкуренції на ринку;  

взаємодію з постачальниками ресурсів тощо. Це чинники прямого впливу на 

підприємство.  

Етап 8. Розроблення заходів з попередження та нейтралізації загроз 

ринковій стійкості. 

Основним завданням управління ринковою стійкістю є своєчасне 

виявлення дестабілізуючих відхилень та визначення можливих загроз. 

Дослідження джерел дестабілізації та причин їх усунення, забезпечення 

ринкової стійкості підприємства в умовах мінливого середовища дозволять 

прийняти управлінські рішення, які призведуть до стабілізації стану 

підприємства на ринку, забезпечення та утримання його ринкової стійкості у 

перспективі. 

Залежно від того, яка зі структурних складових ринкової стійкості 

(економічна, фінансова, виробничо-технологічна, маркетингова або 

організаційна) має найбільші відхилення від порогових значень, що 

характеризують стабільний або адаптивний стани ринкової стійкості, 

розробляються заходи для виведення системи на вищий рівень ринкової 

стійкості.  

Етап 9. Реалізація заходів з попередження та нейтралізації загроз 

ринкової стійкості. 

Реалізація заходів з попередження та нейтралізації загроз 

забезпечується шляхом залучення необхідних ресурсів. Запорукою 

ефективності при реалізації заходів є розроблення та реалізація системи 

контролю, за допомогою якої відбувається встановлення  

параметрів, які необхідно досягти, визначення відхилень від встановлених 

параметрів та прийняття управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію 

відхилень.   
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Таким чином, ланцюг забезпечення ефективної діяльності 

підприємства через утримання його ринкової стійкості має наступний вигляд 

(рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Місце ринкової стійкості у забезпеченні ефективності діяльності 

підприємства 

Примітка: розроблено автором. 

 

Стан ринкової стійкості підприємства змінюється як під впливом 

чинників зовнішнього середовища, так і у результаті зміни стану 

внутрішнього середовища і набуття підприємством конкурентних переваг. 

Стратегічний розвиток підприємства можуть забезпечити лише конкурентні 

переваги, які забезпечують підвищення ринкової стійкості та підвищення 

ефективності діяльності підприємства.   

 

 

3.2. Визначення напрямів підвищення рівня стійкості структурних 

складових ринкової стійкості підприємств  

 

Використовуючи методику, запропоновану в п.3.1 дисертаційної 

роботи, за допомогою визначених рівнів стійкості структурних складових 

можна запропонувати напрями підвищення ринкової стійкості струкрних 

складових підприємства, що відповідають напрямам забезпечення 

підвищення ефективності функціональних стратегій. 

Запропонована методика була апробована на обраних для дослідження 

підприємствах. Для проведення розрахунків використано дані  підприємств 
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(додаток Е, таблиці Е.1-Е.14. Розраховані показники структурних складових і 

ринкової стійкості по всіх підприємствах представлені у додатку Ж. 

Визначаємо рівень стійкості по кожній структурній складовій  ринкової 

стійкості. Рівень фінансової стійкості визначається за даними ф.1 та ф.2 

фінансового звіту підприємства. Розраховані фактичні показники фінансової 

стійкості та їх нормалізація наведена у додатку Ж, табл. Ж.1 та Ж.2, 

відповідно.  

Одержані комплексні показники фінансової стійкості як структурної 

складової ринкової стійкості по роках розподіляємо відповідно до їх значень 

за шкалою стійкості (рис. 3.3). 

Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 
        

стійкий 0,5-0,74         

нормальний 0,25-0,49         

задовільний 0-0,24         

нестійкий (-0,24)-0         

передкризовий (-0,49)-(-0.25)         

кризовий (-0,74)-(-0,50)         

катастрофічний (-1) - (-0,75)         

Рис. 3.3. Динаміка рівня фінансової стійкостість ТОВ «Глобинський  

м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 

 

Основною причиною низького комплексного показника фінансової 

стійкості ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є незадовільна структура 

пасивів протягом всього досліджуваного періоду. Так, у 2017 р. власний 

капітал в структурі балансу склав лише 3%, що не забезпечує формування 

позитивного значення власного робочого капіталу та формує низький 

коефіцієнт автономії. Активи підприємства формуються за рахунок 

внутрішньої та зовнішньої кредиторської заборгованості.  

Частка довгострокової кредиторської заборгованості в структурі 

пасивів у 2017 р. складала 37,4% і збільшилась, у порівнянні із 2016 р. на 7,4 
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відс. пункти. Високий рівень боргового навантаження може стати причиною 

банкрутства підприємства.  

Для підприємства характерний передкризовий фінансовий стан 

протягом 2010-2017 рр., за винятком 2015 р, коли рівень фінансової стійкості 

визначався як катастрофічний. 

За наведеним алгоритмом визначаємо рівень економічної, 

організаційної, виробничо-технологічної та маркетингової стійкостей – 

структурних складових ринкової стійкості підприємства. Фактичні 

показники, розраховані за даними підприємства, та присвоєні бали для 

фактичних показників представлені у додатку Ж, табл. Ж.3 – Ж.10.  

Маркетингова стійкість Глобинського м’ясокомбінату 

характеризується позитивною динамікою зростання частки ринку (за 

винятком 2013 р.), високою питомою вагою випуску продукції в обсягах 

виробництва м’ясних продуктів Полтавської області. Крім того, за 

результатами проведеного аналізу з’ясовано, що підприємство 

характеризується високою часткою продукції на ринку ковбасних виробів 

України. Продукція підприємства представлена як у крупних торговельних 

мережах, так і супермаркетах. Зміна питомої ваги дебіторської 

заборгованості у чистому доході демонструє нестійку тенденцію.  

Забезпечує ефективну маркетингову політику підприємства висока 

стабільність зв’язків зі споживачами та каналами розподілу. Збалансованість 

асортиментного портфелю дозволяє підприємству, диференціюючи 

пропозицію збільшувати обсяги реалізації продукції, як у натуральному, так і 

вартісному виразах. Крім того, асортиментна політика підприємства 

будується, виходячи зі зміни ринкової ситуації та рівня купівельної 

спроможності населення, можливостей реалізації продукції на зовнішньому 

ринку.  

Динаміку рівня маркетингової стійкості по роках наведено на рис. 3.4. 

Одержані дані свідчать, що маркетингова стійкість підприємства знаходиться 

у межах високого або стійкого рівня. Це свідчить про ефективну 
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маркетингову політику. Проте існує проблема з поверненням дебіторської 

заборгованості – це свідчення диктату каналів розподілу при визначенні умов 

реалізації продукції. В асортиментному портфелі протягом всього періоду 

переважають ковбасні вироби – питома вага у обсягах реалізації у 2017 р. – 

74%. 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 
        

стійкий 0,5-0,74 
        

нормальний 0,25-0,49 
        

задовільний 0-0,24 
        

нестійкий (-0,24)-0 
        

передкризовий (-0,49) -(-0,25) 
        

кризовий (-0,74)-(-0,50) 
        

катастрофічний (-1) - (-0,75) 
        

Рис. 3.4. Маркетингова стійкість ТОВ «Глобинський  м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 

 

Так, за досліджуваний період більше ніж на 30% виросли обсяги 

реалізації ковбасних виробів у натуральному виразі та вдвічі – у вартісному; 

більше, ніж у 2,5 рази зросли надходження за реалізацію  м'яса, включаючи 

субпродукти, за рахунок збільшення виробництва у натуральному виразі на 

70%. Виробництво м'яса свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене 

(бекон і шинка) за досліджуваний період збільшилось на 90% у 

досліджуваному період, що дало змогу одержати майже утричі більше 

надходжень за цю товарну групу. Після перерви у 2012-2013 рр. 

підприємство відновило виробництво яловичини і телятини солоної, в 

розсолі, сушеної чи копченої, наростивши обсяги виробництва більше, ніж 

удвічі. Підприємство вдало використовувало цінову  

кон’юнктуру ринку м’яса та м’ясопродуктів. Позитивна динаміка цін за 

шкури ВРХ дозволила отримати надходжень більше ніж у 3,5 рази, порівняно 

із зростанням обсягів виробництва у 1,8 рази, зростання виробництва жирів 

ВРХ, овець і кіз, сала свиней у 1,8 рази дозволило збільшити надходження у 

6,1 раза.  
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Виробничо-технологічна стійкість як структурна складова ринкової 

стійкості характеризує стан виробничих процесів, наявність прогресивного 

технологічного обладнання. Зростання обсягів виробництва продукції у 

натуральному виразі забезпечило зростання коефіцієнту використання 

потужності і сприяло вирівнюванню коефіцієнту сезонності виробництва. 

Проте коефіцієнт придатності основних засобів демонструє тенденцію 

старіння необоротних активів. Введення в асортимент інноваційної продукції 

не було результатом впровадження інноваційних технологій. Інноваційність 

продукції визначалась внесенням змін у рецептуру виробів.  

Покращення показників використання потужностей та сезонності 

виробництва у останні роки забезпечило перехід підприємства з 

передкризового рівня виробничо-технологічної стійкості до задовільного, але 

суттєве зниження коефіцієнту оновлення основних засобів (у 2017 р. цей 

показник був 3%, проти показника 2010 р. – 41,6%) призвело до зниження 

виробничо-технологічної стійкості ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» до 

нестійкого рівня у 2016 та 2017 рр.. Незадовільними також є показники 

покриття власним капіталом вартості необоротних активів. Динаміка рівня 

виробничо-технологічної стійкості ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

представлена на рис. 3.5. 

Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 

Сума нормалізованих значень 

201

0 
2011 2012 2013 2014 

201

5 

201

6 
2017 

стійкий 0,5-0,74 
        

нормальний 0,25-0,49 
        

задовільний 0-0,24 
        

нестійкий (-0,24)-0 
        

передкризовий (-0,49)-(-0,25) 
        

кризовий (-0,74)-(-0,50) 
        

катастрофічни

й (-1) - (-0,75)         

Рис. 3.5. Виробничо-технологічна  стійкість ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 
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Однією із проблем діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є 

відсутність інвестицій в інновації. Підприємство має довгострокові фінансові 

інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших 

підприємств, та інші фінансові інвестиції. 

Виробничо-технологічна стійкість ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

протягом періоду, що аналізується, знаходилась в межах нестійкого та 

передкризового стану у 2010-2013 рр.. У 2014-2015рр. рівень виробничо-

технологічної стійкості підвищився і був на задовільному рівні, проте у 2016-

2017 рр. виробничо-технологічну стійкість можна визначити як нестійку. Для 

підвищення виробничо-технологічної стійкості для Глобинського 

м’ясокомбінату актуальним є збільшення показника покриття вартості 

необоротних активів власним капіталом, що потребує зміни структури 

пасивів, та необхідність вкладання коштів у оновлення основних засобів, 

оскільки швидке старіння нематеріальних активів може стати причиною 

погіршення якості продукції, що випускається м’ясокомбінатом. 

Економічна стійкість ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» характеризує 

ефективність діяльності підприємства. На підприємстві спостерігались 

позитивні тенденції зростання чистого доходу та продуктивності праці. 

Проте одежання збитку по результатах діяльності протягом чотирьох років – 

2014-2017 рр. позначилось на показниках рентабельності активів, власного 

капіталу та продаж. Збитковість виробничої діяльності була у 2015-2016 рр. 

на рівні 0,43 та 0,24, відповідно. 

Коефіцієнти оборотності активів були низькими протягом всього 

періоду і коливались у межах 1,08 у 2014 р. (мінімальне значення) до 1,73 – 

максимальне значення у 2012 р.      

Комплексний показник рівня економічної стійкості ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» коливається протягом досліджуваного періоду від кризового 

до стійкого стану. Для переходу підприємства на вищий рівень економічної 

стійкості необхідні заходи, спрямовані на зростання прибутковості діяльності 

підприємства. Серед них може бути  скорочення рівня витрат на виробництво 
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шляхом впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій, орієнтація на 

ринкові сегменти, які мають більшу місткість та вищу ціну реалізації 

продукції, у тому числі планування розширення представлення продукції на 

міжнародному ринку. Динаміка рівнів економічної стійкості представлена 

рис. 3.6. 

Рівень 

економічної 

стійкості 

Сума 

нормалізовани

х значень 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Порогові 

значення 

        високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

        нормальний 0,25-0,49     

      задовільний 0-0,24 

  

  

   

  

 нестійкий (-0,24)-0 

   

  

 

  

 

  

передкризовий (-0,49)-(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

        катастрофічний (-1) - (-0,75) 

        Рис. 3.6. Економічна стійкість ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 

 

Організаційна стійкість. Високими, на думку керівників різних 

управлінських рівнів підприємства, протягом всього періоду, що 

досліджується, є якість комунікацій та швидкість прийняття управлінських 

рішень, що дозволяє підприємству швидко реагувати на виклики 

зовнішнього середовища. Відносно невисокою є частка кредиторської 

заборгованості у вартості ТМЗ, проте в останні роки вона демонструє 

тенденцію до зростання. З 2015 р. підприємство почало впроваджувати 

елементи практики КСВ.  

Лише у 2015 та 2016 рр. підприємство впроваджувало управлінські 

інновації, що було викликано необхідністю зміни політики розподілу для 

утримання ринкової стійкості. 

Починаючи з 2014 р. підприємство мало від’ємне значення коефіцієнту 

рентабельності управління, але коефіцієнт ефективності витрат на управління 

знаходився в межах 0,016 (2014 та 2015 рр.) мінімальне значення та 0,021  у 

2013 р.  – максимальне значення. Підприємство має сертифіковані системи 
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управління якістю продукції, що сприяє підвищенню довіри споживачів. На 

думку експертів, ефективність організаційної структури знаходиться на 

високому рівні. 

Рівень організаційної стійкості ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

знаходився в межах від задовільного у 2014 р. до стійкого у 2015-2016 рр. У 

2017 р. рівень ринкової стійкості знизився до нормального (рис. 3.7).  

Найнижчими у комплексному показнику організаційної стійкості є 

показник управлінських інновацій у групі показників якості управління та 

рентабельності управління – у групі показників організації управління.  

Рівень 

організаційної 

стійкості 

Сума 

нормалізованих 

значень 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Порогові 

значення 

        високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

        нормальний 0,25-0,49 

 

      

    задовільний 0-0,24   

     

  

 нестійкий (-0,24)-0 

     

  

 

  

передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

        кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

        Рис. 3.7. Організаційна стійкість ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 

 

Для визначення комплексного показника ринкової стійкості 

Глобинського комбінату скористуємось одержаними показниками стійкості 

структурних складових (табл. 3.10). У структурі комплексного показника 

ринкової стійкості найнижчий рівень демонструє протягом всього періоду – 

фінансова стійкість, найвищий – маркетингова. Саме маркетингова стійкість 

дозволяє підприємству утримувати відносно високий рівень ринкової 

стійкості підприємства.  

Найнижчими у комплексному показнику організаційної стійкості є 

показник управлінських інновацій у групі показників якості управління та 

рентабельності управління – у групі показників організації управління. Для 
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підвищення рівня організаційної стійкості доцільно зменшити частку 

кредиторської заборгованості. 

Для підвищення рівня організаційної стійкості доцільно також 

працювати з кредиторами – постачальниками сировини і матеріалів. 

Незадовільний стан кредиторської заборгованості, що визначається 

підвищенням частки кредиторської заборгованості у матеріальних запасах, 

може призвести до загострення стосунків з постачальниками, що ускладнить 

роботу підприємства і може стати причиною погіршення якості продукції, що 

випускається. 

Таблиця 3.10 

Динаміка комплексного показника ринкової стійкості ТОВ 

«Глобинський м‘ясокомбінат» 

 Показники рівня стійкості по роках 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова 

стійкість 
-0,30 -0,25 -0,45 -0,45 -0,40 -0,55 -0,45 -0,40 

Економічна 

стійкість 
0,40 0,55 0,25 -0,05 -0,65 -0,45 -0,15 -0,30 

Маркетингов

а стійкість 
1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 0,50 0,70 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 

-0,20 -0,30 -0,40 -0,40 0,00 0,00 -0,10 -0,10 

Організаціна 

стікість 
0,30 0,40 0,60 0,30 0,00 0,50 0,60 0,40 

Ринкова 

стійкість 
0,24 0,28 0,20 -0,02 -0,05 0,10 0,08 0,06 

Рівні стійкості 

Фінанасова 

стійкість 
передкр передкр передкр передкр передкр кризов передкр передкр 

Економічна 

стійкість 
нормальн стійкий нормальн нестійк кризов передкр нестійк передкр 

Маркетингов

а стійкість 
високий високий високий стійкий високий високий стійкий стійкий 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 

нестійк передкр передкр передкр задов задов нестійк нестійк 

Організаціна 

стікість 
нормальн нормальн стійкий нормальн задов стійкий стійкий 

нормаль

н 

Ринкова 

стійкість 
задов нормальн задов нестійк нестійк задов задов задов 

Примітка: розраховано автором  
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Комплексний показник ринкової стійкості Глобинського 

м’ясокомбінату в динаміці має наступний вигляд (рис. 3.8).  

Рівень 

ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

  

  

  

   задовільний 0-0,24   

 

          

 нестійкий (-0,24)-0 

    

  

  

  

передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

   Рис. 3.8. Динаміка рівня ринкової стійкості ТОВ «Глобинський 

м‘ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором 

 

Ринкова стійкість ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» знаходилась 

переважно на задовільному рівні 2010, 2012 рр., 2015-2017 рр. Нестійкий 

рівень у  підприємства був у 2013-2014 рр. Часткова переорієнтація продукції 

підприємства на споживача із рівнем доходів  нижче  

середнього дала можливість підвищити рівень ринкової стійкості.  

Найбільш високий рівень ринкової стійкості – нормальний підприємство 

мало у 2011 р.  

Можна дослідити рівень ринкової стійкості в 2010 та 2017 рр. 

підприємства за окремими структурними складовими (рис. 3.9 та 3.10). 

Рівні стійкості  

Види стійкості 

економічна фінансова маркетингова 

виробничо-

технологічна організаційна 

високий      

стійкий      

нормальний      

задовільний      

нестійкий      

передкризовий      

кризовий 

     катастрофічний 

     Рис. 3.9. Рівень стійкості структурних складових ринкової стійкості 

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» у 2010 р. 
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Примітка: розраховано автором  

Як видно, у 2010 р. найнижчий рівень стійкості – передкризовий, мала 

фінансова складова ринкової стійкості підприємства, натомість маркетингова 

стійкість демонструвала високий рівень стійкості. Виробничо-технологічна 

знаходилась на нестійкому рівні, а організаційна та економічна стійкості 

були на нормальному рівні. 

Рівень 

стійкості  

Види стійкості 

економічна фінансова  маркетингова  

виробничо-

технологічна організаційна 

високий 

     стійкий 

     нормальний 

  

  

  задовільний 

   

  

 нестійкий   

   

  

передкризовий 

     кризовий 

     катастрофічний 

 

  

   Рис. 3.10. Рівень стійкості структурних складових ринкової стійкості 

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» у 2017 р. 
Примітка: розраховано автором 

 

Для 2017 р. структурні складові ринкової стійкості підприємства 

харкетеризувались наступним чином. У 2017 р. економічна стійкість 

знизилась до передкризового рівня, виробничо-технологічна стійкість та 

організаційна стійкість не змінили свої позиції відносно показників 2010 р. і 

знаходились на нестійкому та нормальному рівні, відповідно.  Маркетингова 

стійкість із високого рівня перейшла на стійкий рівень.   

Для визначення стану ринкової стійкості підприємства за 

запропонованою методикою скористаємося вихідними даними табл. 3.10 та 

шкалою переведення рівнів ринкової стійкості у стан ринкової стійкості за 

пороговими значеннями, визначеними у табл. 3.9. 

Для Глобинського м’ясокомбінату стан ринкової стійкості відповідав у 

2010; 2012 – 2015 та 2017 рр. –  низькому;  у 2011 та 2016 рр. – адаптивному. 

Таким чином, для Глобинського м’ясокомбінату переважає у 

досліджуваному періоді низький стан ринкової стійкості, що вимагає 
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відповідних дій з боку власників та менеджменту для підвищення стану 

ринкової стійкості.  

Результати проведеного аналізу визначення рівня стійкості 

структурних складових ринкової стійкості досліджуваних підприємств 

представлено у додатку Ж, результуючі показники у табл. 3.11 – 3.15.  

Таблиця 3.11 

Динаміка показника рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівень ринкової стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

фінансова задов. нестійк. задов. стійкий нестійк. передкриз кризовий катастроф. 

організаційна нормал нормал нормал стійкий нормал нестійк. кризовий катастроф 

маркетингова стійкий стійкий стійкий стійкий перекриз кризовий катастроф катастроф 

виробничо-

технологічна задов нормальн задов передкриз кризов катастроф катастроф катастроф 

економічна  нормал стійкий стійкий стійкий стійкий задов катастроф катастроф 

Ринкова 

стійкість 

підприємства норм норм норм норм нестійк передкр катастр катастр 

Примітка: розраховано автором 

 

ТОВ «Гадячсир» протягом 2010-2013 років демонстрував нормальну 

ринкову стійкість підприємства. Різке погіршення рівня  ринкової стійкості, 

відбувалось, починаючи з 2014 р. і у 2016 р. він досяг катастрофічного. 

Підприємство за даними балансу при статутному капіталі 363 тис. грн. у 

структурі пасивів у 2016 р. мало кредиторську заборгованість за даними 2014 

р. – 69,4%, а у 2015 р. – 96%.  

ТОВ «Гадячсир» входить до холдингової компанії Almira Holdings 

(Cyprus) Limited, по якій у 2017 р. було винесено рішення окружного суду в 

Нікосії про замороження всіх активів.  

Характеризуючи рівень стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо»  (табл.3.12) необхідно зазначити, що 

найнижчий показник мають фінансова та виробничо-технологічна структурні 

складові. Проте за рахунок маркетингової та організаційної стійкості ринкова 
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стійкість підприємства коливається в межах задовільного та нестійкого 

рівнів. 

Таблиця 3.12 

Динаміка показника рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівень ринкової стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

фінансова передкр передкр кризов кризов передкр передкр передкр передкр 

організаційна нормал нормал нормал нормал нормал нормал нормал нормал 

маркетингова норм задов стійкий задов високий стійкий високий стійкий 

виробничо-

технологічна кризов. катастроф катастроф передкр кризов кризов. нестійк кризов. 

економічна  нормал нормал нормал задов задов нестійк задов нестійк 

Ринкова 

стійкість 

підприємства задов нестійк нестійк нестійк задов нестійк задов задов 

Примітка: розраховано автором 

 

Покращення фінансових показників та оновлення парку обладнання 

підприємства дозволить йому покращити показник стану ринкової стійкості. 

Продукція підприємства користується стабільно високим попитом у 

споживачів, маркетингова політика підприємства виважена, проте 

використання основних засобів із високим рівнем морального та фізичного 

зносу може стати причиною скорочення попиту на продукцію. Крім того,  

тому, підприємство від реалізації продукції отримує валовий прибуток, який 

не дозволяє покривати витрати на виробництво та реалізацію продукції. В 

останні роки високий рівень витрат на збут та інших операційних витрат 

призводить до одержання підприємством збитків. Аналіз стійкості 

структурних складових ринкової стійкості  ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

наведено у табл. 3.13. 

Протягом 2010-2017 рр. ринкова стійкість підприємства знаходилася у 

межах нормального та задовільного рівнів: 2010-2013 рр. та 2017 р. – 

нормальний рівень, 2014-2016 рр. – задовільний. Основні проблеми ТОВ 

«Пирятинський сирзавод» у виробничо-технологічній складовій ринкової 
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стійкості, яка знаходилась на задовільному та кризовому рівні у 

досліджуваному періоді, на що вплинуло зменшення коефіцієнту 

завантаження потужностей та рівня сезонності виробництва. Продукція 

підприємства була орієнтована на ринок Росії. 

Таблиця 3.13 

Динаміка показника рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівень ринкової стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

фінансова стійкий стійкий нормал високий стійкий стійкий стійкий стійкий 

організаційна нормал нормал нормал стійк нормал стійкий стійкий нормал 

маркетингова нормал задов стійкий стійкий задов стійкий нормал нормал 

виробничо-

технологічна задов задов задов задов кризовий кризовий кризовий кризовий 

економічна  нормал нормал стійкий нормал нормал нормал нормал стійкий 

Ринкова 

стійкість 

підприємства нормад нормал нормал нормал задов задов задов нормал 

Примітка: розраховано автором 

 

Втрата цього ринку підприємством і повільна переорієнтація на ринки 

інших країн при незначному збільшенні обсягів реалізації продукції на ринку 

України стала причиною суттєвого скорочення обсягів виробництва 

продукції, що, призвело до значного погіршення рівня ринкової стійкості 

виробничо-технологічної складової ринкової стійкості, починаючи з 2014 р.  

Охарактеризувати стан ринкової стійкості ЗАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» можна за даними табл. 3.14. 

Виробництво мінеральних вод – одна із ключових позицій виробництва 

харчових продуктів Полтавсьбкої області. Протягом досліджуваного періоду 

ринкова стійкість підприємства знаходиться на нормальному рівні. 

Найвищий рівень стійкості мають фінансова, маркетингова та організаційна 

складові ринкової стійкості. Погіршення відбулось у рівні економічної 

стійкості зі стійкого рівня у 2010-2013 рр. її рівень знизився до задовільного 

у 2016-2017 рр. 
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Таблиця 3.14 

Динаміка показника рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівень ринкової стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

фінансова норм норм норм стійк стійк стійк стійк норм 

організаційна стійкий задов стійкий стійкий стійкий стійкий стійкий стійкий 

маркетингова нормал нормал нормал стійкий стійкий задов високий стійкий 

виробничо-

технологічна задов задов задов нестійкий задов задов задов нестійкий 

економічна  стійкий стійкий стійкий стійкий нормал нормал задов задов 

Ринкова 

стійкість 

підприємства нормал нормал нормал нормал нормал нормал нормал нормал 

Примітка: розраховано автором 

 

У зв’язку зі зниженням купівельної спроможності населення утримання 

та розширення частки ринку підприємствами з випуску мінеральних вод 

можливе за рахунок зниження рівня рентабельності за рахунок скорочення 

ціни. Низький рівень прибутку сформував низький рівень показників 

рентабельності. В той же час попри проблеми зі зменшенням показника 

прибутку фінансова складова ринкової стійкості залишався на стійкому рівні 

у 2013-2016 рр., несуттєве зниження цього показника до нормального рівня 

відбулось у 2017 р.  

Рівень ринкової стійкості та її складових ТОВ-підприємство 

«ІЗУМРУД ЛТД» за 2010-2017 рр. представлено табл. 3.15. Показник 

ринкової стійкості цього підприємства з нестійкого рівня у 2010-2014 рр.  

перейшов до задовільного у 2017 р. Найнижчий рівень стійкості має 

виробничо-технологічна складова, проте після погіршення рівня виробничо-

технологічної стійкості до кризового у 2014 р. відбулось покращення 

показника до передкризового рівня у 2015 р. та  до нестійкого – у 2016-2017 

рр. Підприємство нарощує обсяги виробництва як у натуральному, так і у 

вартісному виразах. Позитивна динаміка зростання обсягів виробництва 

створює передумови підвищення ринкової стійкості підприємства. 
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Таблиця 3.15 

Динаміка показника рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Рівень ринкової стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

фінансова нормал нормал нормал нормал стійк нестійк нормал нестійк 

організаційна передкр передкр нормал передкр передкр задов стійкий задов 

маркетингова задов задов задов стійкий стійкий стійкий високий високий 

виробничо-

технологічна нестійкий нестійкий нестійкий нестійк кризов передкриз нестійк нестійкий 

економічна  кризовий перекр кризовий кризовий кризов нестійкий нестійк нестійкий 

Ринкова 

стійкість 

підприємства нестійк нестійк нестійк нестік нестік задов нормал задов 

Примітка: розраховано автором 

 

В останні роки підприємство диверсифікувало виробництво продукції. 

Відбулось розширення товарної лінійки. Крім вод натуральних мінеральних 

(газованих та негованих) підприємство випускає води з додаванням цукру та 

інших підсолоджувальних чи ароматизуючих речовин та напої безалкогольні, 

які не містять молочного жиру. Випуск бутлів, пляшок, флаконів, фляг та 

виробів подібних з пластмас підприємство орієнтує для власних потреб. Це 

дає можливість ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» утримувати одне із 

провідних місць на регіональному ринку мінеральних вод. 

 

 

3.3. Планування функціональних стратегій та стратегічного 

розвитку підприємства, виходячи із стану ринкової стійкості 

підприємства 

 

Аналіз структурних складових ринкової стійкості дозволяє з’ясувати 

проблеми, які існують у функціональних площинах діяльності підприємств. 

Знання цих проблем дозволить обрати найбільш ефективнпй варіант обрання 

функціональної стратегії з метої забезпечення ринкової стійкості 

підприємства (Тур, 2017b).  
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Для здійснення обґрунтування вибору функціональної стратегії 

доцільно визначити відповідність між рівнем структурних складових 

ринкової стійкості підприємства та можливими варіантами функціональних 

стратегій, що описані у п.2.2 дисертаційної роботи.  

Для певного рівня фінансової стійкості можна рекомендувати один із 

видів фінансової стратегії (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Співвідношення між рівнем фінансової стійкості та фінансовою стратегією 

підприємства 

Рівень фінансової 

стійкості 

Рекомендована фінансова 

стратегія (вид стратегії) 

Джерела фінансування Очікуваний результат при реалізації 

стратегії 

1 2 3 4 

Високий Фінансова стратегія 

зростання  (інтенсивного  

зростання) 

Комбіновані з 

переважанням 

зовнішніх 

Фінансове забезпечення 

прискореного розвитку ринку, 

зростання ринкової вартості 

підприємства 

Стійкий Фінансова стратегія 

зростання 

(інтегрованого зростання) 

 

Комбіновані з 

переважанням 

зовнішніх 

Фінансове забезпечення 

інтеграційної діяльності 

підприємства, зростання ринкової 

вартості підприємства 

Фінансова стратегія 

зростання 

(диверсифікованого 

зростання) 

Комбіновані з 

переважанням 

зовнішніх 

Фінансове забезпечення 

диверсифікації діяльності 

підприємства (розширення 

виробничо-збутової діяльності) 

Нормальний Фінансова стратегія 

зростання (обмеженого 

зростання) 

Внутрішні Фінансова підтримка удосконалення 

продукту (диференціація, 

модернізація або розвиток продукту) 

Задовільний Комбінована фінансова  

стратегія 

Баланс між джерелами 

фінансування залежно 

від комбінації 

фінансових стратегій 

Забезпечення реалізації цілей 

комбінації стратегій 

Нестійкий Фінансова стратегія 

стабілізації 

Комбіновані джерела 

фінансування з 

переважанням 

внутрішніх 

Оптимізація фінансових циклів, 

врівноваження напрямів 

фінансування 

Передкризовий Фінансова стратегія 

стабілізації 

Комбіновані 

джерела 

фінансування з 

переважанням 

внутрішніх 

Оптимізація фінансових 

циклів, врівноваження 

напрямів фінансування 

Кризовий Фінансова стратегія 

виживання 

(скорочення) 

Внутрішні Прискорення оборотності 

активів та скорочення 

фінансового циклу 

Фінансова стратегія 

виживання 

(реструктуризації) 

Внутрішні Фінансове забезпечення 

процесів реструктуризації 

Катастрофічний Фінансова стратегія 

ліквідації (санації) 

Внутрішні Мінімізації збитків у процесі 

припинення діяльності 

підприємства 

            Примітка: запропоновано автором 
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Кожний із видів фінансової стратегії передбачає певний вид 

фінансування та відрізняється очікуваним результатом при реалізації 

стратегії. Так, для високого та стійкого рівнів фінансової стійкості доступні 

зовнішні джерела фінансування, що дає можливість за рахунок реалізації 

стратегій зростання забезпечити прискорений розвиток ринку,  

зростання ринкової вартості підприємства, розширення виробничо-збутової 

діяльності тощо, тобто реалізувати стратегії, що фінансуються переважно за 

рахунок зовнішніх джерел фінансування без втрати фінансової та ринкової 

стійкості. 

При нормальному рівні фінансової стійкості, орієнтуючись на 

внутрішні джерела фінансування, підприємство може реалізувати фінансову 

стратегію, що забезпечує підтримку диференціації або розвитку продукту. 

Задовільний, передкризовий та нестійкий рівень фінансової стійкості 

передбачають використання комбінованих джерел фінансування з 

переважанням внутрішніх. Це дає можливість оптимізувати фінансові цикли 

та врівноважити напрями фінансування діяльності підприємства при 

нестійкому та передкризовому рівнях фінансової стійкості та забезпечити 

реалізацію цілей при комбінації стратегій при задовільному рівні фінансової 

стійкості.  

При кризовому та катастрофічному рівнях фінансової стійкості 

реалізація фінансової стратегії може бути орієнтована лише на внутрішні 

джерела фінансування. Це не дозволить відбутися зниженню фінансової 

стійкості. Фінансова стратегія  виживання при кризовому рівні фінансової 

стійкості може бути спрямована на прискорення оборотності активів та 

скорочення фінансового циклу (для підстратегії скорочення) та на фінансове 

забезпечення процесів реструктуризації (для підстратегії реструктуризації). 

При катастрофічному рівні фінансової стійкості фінансова стратегія 

має бути спрямована на недопущення зростання збитків при припиненні 

діяльності підприємства – це відповідає цілям стратегії ліквідації. 
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Вибір маркетингової стратегії може реалізовуватись через відповідні 

підтипи стратегій, вибір яких які залежить від загальноорганізаційної 

стратегії: маркетингова стратегія інтенсивного (органічного) росту; 

маркетингова стратегія інтеграційного росту; маркетингова стратегія 

диверсифікації; маркетингова стратегія стабілізації та виживання. Вибір 

маркетингової стратегії відповідно до рівня маркетингової стійкості та 

очікуваного результату наведено у табл. 3.17.  

Таблиця 3.17 

Співвідношення між рівнем маркетингової стійкості та маркетинговою 

стратегією підприємства 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Рекомендована 

маркетингова стратегія 

Очікуваний результат при реалізації 

стратегії 

1 2 3 

Високий Стратегія росту (стратегія 

інтенсивного 

(органічного) росту)/ 

стратегія диверсифікації 

Збільшення обсягів реалізації 

продукції за рахунок розширення 

ринку (збільшення частки ринку або 

освоєння нових ринків, виведення 

нових товарів). 

Стійкий стратегія росту (стратегія 

інтеграційного росту) 

Забезпечення контролю  над 

каналами розподілу; 

Захист основних джерел постачання; 

Розширення масштабів діяльності. 

Нормальний стратегія росту (стратегія 

інтеграційного 

росту/стратегія 

стабілізації) 

Збільшення обсягів реалізації 

продукції за рахунок розширення 

ринку або утримання ринкової 

позиції. 

Задовільний стратегія стабілізації Утримання ринкової позиції. 

Нестійкий стратегія стабілізації Досягнення збалансованого стану 

підприємства на ринку. 

Передкризовий стратегія стабілізації Досягнення збалансованого стану 

підприємства на ринку 

Кризовий стратегія виживання Вихід із кризового стану, перебудова 

комплексу маркетингу підприємства 

Катастрофічний стратегія виживання Вихід із кризового стану, вихід з 

ринку 
Примітка: розроблено автором 
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Стратегію росту (стратегія інтенсивного (органічного) росту) або 

стратегію диверсифікації можуть дозволити собі підприємства, що мають 

високий рівень ринкової стійкості. Реалізація цих стратегій передбачає 

наявність можливостей у підприємства (фінансових, техніко-технологічних) 

щодо нарощування присутності на ринку або за рахунок інтенсивного 

зростання, або за рахунок диверсифікації діяльності, що супроводжується 

освоєнням нових ринків або виведенням нових товарів на існуючі та/або нові 

ринки.  

При стійкому рівні маркетингової стійкості підприємство може бути 

орієнтоване на реалізацію стратегії інтеграційного росту. Залежно від 

проблем, які існують у ланцюгу створення цінності, ці стратегії можуть бути 

реалізовані через пряму, зворотну  або горизонтальну інтеграцію. 

Нормальний, стійкий та передкризовий рівень маркетингової стійкості 

передбачає можливість для покращення стану ринкової стійкості реалізацію 

стратегії стабілізації, проте очікувані результати на кожному рівні 

маркетингової стійкості будуть відрізнятись.  

Для задовільного рівня маркетингової стійкості очікувані результати 

повинні забезпечити утримання ринкової позиції, для нестійкого та 

передкризового – досягнення збалансованого стану підприємства на ринку. 

Для кризового рівня ринкової стійкості доцільно орієнтуватись на 

маркетингову стратегію виживання, що забезпечує вихід із кризового стану 

шляхом перебудови комплексу маркетингу підприємства.  

Катастрофічний рівень маркетингової стійкості свідчить про 

неможливість підприємства задовольняти потреби споживачів, тому 

стратегія виживання орієнтована на вихід із кризового стану шляхом   виходу 

з ринку.    

Вибір виробничої стратегії залежно від рівня виробничо-технологічної 

стійкості як структурної складової ринкової стійкості підприємства, наведено 

у табл. 3.18. При цьому необхідно враховувати специфіку виробництва 

харчових продуктів і галузеву приналежність підприємства.  
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Таблиця 3.18 

Співвідношення між рівнем виробничо-технологічної стійкості та 

виробничою стратегією підприємства 

Рівень 

виробничо-

технологічної  

стійкості 

Рекомендована 

виробнича стратегія 

Очікуваний результат при реалізації 

стратегії 

Високий Інноваційна 

(піонерна стратегія) 

Впровадження інноваційних 

технологій  

Підвищені вимоги до якості продукції 

Стійкий Стратегія 

диверсифікації 

виробництва  

Гнучкість операційної системи 

Підвищені вимоги до якості продукції 

Нормальний Розвитку 

виробництва 

Модифікація виробів, розширення 

номенклатури 

Інтенсифікація виробництва   

Задовільний Стратегія 

стабілізації 

виробництва  

Високий рівень стандартизації 

виробництва  

Нестійкий Стратегія адаптації Підтримання існуючого рівня 

виробництва  

Відсутність витрат на подальший 

розвиток 

Передкризовий Стратегія 

пристосування 

Економія ресурсів  

Контроль над витратами  

Кризовий Стратегія 

скорочення 

виробництва 

Поступове скорочення існуючого 

рівня виробництва 

Виведення надлишкових потужностей 

Підвищені вимоги до якості продукції 

Катастрофічний Стратегія 

скорочення 

виробництва 

Припинення діяльності  

Продаж активів 

Примітка: запропоновано автором 

 

Високий рівень виробничо-технологічної стійкості дозволяє проводити 

інноваційну (піонерну стратегію), результатом якої є впровадження 

інноваційних технологій, що забезпечують задоволення нових потреб 

споживачів при високому рівні якості продукції, що пропонується ринку. 

Стійкий рівень виробничо-технологічної стійкості дозволяє реалізовувати 

стратегію диверсифікації виробництва, яка забезпечує гнучкість операційної 
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системи при дотриманні високих стандартів якості продукції, що 

випускається. 

При нормальному рівні виробничо-технологічної стійкості доцільно 

використовувати стратегію розвитку виробництва, результатами реалізації 

якої є можливість модифікації виробів і за рахунок цього забезпечення 

розширення номенклатури виробів та інтенсифікація виробництва.  

При задовільному рівні стійкості можна рекомендувати реалізацію 

стратегії стабілізації виробництва, спрямовану на високий рівень 

стандартизації виробництва.   

При нестійкому рівні виробничо-технологічної стійкості 

рекомендована стратегія адаптації, що дозволяє підтримувати існуючий 

рівень виробництва при відсутності витрат на подальший розвиток.  

Передкризовий рівень стійкості цієї структурної складової ринкової 

стійкості узгоджується із використанням виробничої стратегії пристосування, 

яка будується на економії ресурсів та контролі над витратами.  

Кризовий та катастрофічний рівні виробничо-технологічної стійкості  

передбачають реалізацію стратегії скорочення виробництва, проте у першому 

випадку результатом реалізації стратегії є поступове скорочення існуючого 

рівня виробництва при забезпеченні підвищених вимог до якості продукції, у 

другому – припинення діяльності та  продаж активів.  

Вибір управлінської стратегії для забезпечення  підвищення рівня 

стійкості організаційної складової ринкової стійкості наведено у табл. 3.19. 

Ключову роль при виборі управлінської стратегії відіграє рівень 

підготовленості менеджменту до сприйняття та реалізації в діяльності 

інноваційних управлінських технологій, можливість використовувати різні 

стилі управління, що відповідають рівню організаційної стійкості,  та ресурси 

підприємства.   

Наступальна управлінська стратегія може бути реалізована при 

високому та стійкому рівні організаційної стійкості підприємства. Ця 

стратегія орієнтована на використання управлінських інновацій, спрямованих 
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або на закріплення лідерських позицій на ринку (високий рівень) або на 

зростання частки ринку (стійкий рівень).  

Таблиця 3.19 

Співвідношення між рівнем організаційної стійкості та управлінською 

стратегією підприємства 

Рівень 

організаційної 

стійкості 

Рекомендована 

управлінська 

стратегія 

Очікуваний результат при реалізації стратегії 

Високий Наступальна 

стратегія 

Впровадження управлінських інновацій, спрямованих 

на лідерство на ринку 

Стійкий Наступальна 

стратегія 

Впровадження управлінських інновацій, спрямованих 

на зростання частки ринку 

Нормальний Традиційна 

стратегія 

Традиційні інструменти управління, спрямовані на 

підтримку та розвиток ринку підприємства  

Задовільний Опортуністична 

стратегія 

Традиційні інструменти управління, спрямовані на 

утримання існуючого положення  

Нестійкий Оборонна стратегія Впровадження управлінських інновацій, спрямованих 

на утримання існуючого положення при мінімальних 

витратах 

Передкризовий Оборонна стратегія Впровадження управлінських інновацій, спрямованих 

на утримання існуючого положення при мінімальних 

витратах 

Кризовий Стратегія 

адміністрування 

Жорстке регламентування  

Катастрофічний Стратегія 

адміністрування 

Адміністративний тиск (ручний режим управління) 

Примітка: запропоновано автором 

 

Для нормального рівня організаційної стійкості доцільно реалізовувати 

традиційну стратегію, при використанні традиційних інструментів 

управління, спрямованих на  підтримку та розвиток ринку підприємства.  

Опортуністична стратегія може бути використана при задовільному 

рівні стійкості організаційної складової ринкової стійкості. Ця стратегія 

реалізується за допомогою  традиційних інструментів управління і 

спрямована на утримання існуючого положення підприємства. 

Оборонна стратегія може бути запропонована при нестійкому та 

передкризовому рівнях організаційної стійкості. Її реалізація передбачає 

використання управлінських інновацій, спрямованих на утримання 

існуючого положення при мінімальних витратах. 
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Кризовий та катастрофічний рівень організаційної складової ринкової 

стійкості вимагають реалізацію стратегії адміністрування. Для кризового 

рівня необхідне використання жорсткого адміністрування, для 

катастрофічного – адміністративний тиск у ручному режимі управління. 

Вибір економічної стратегії для забезпечення  підвищення рівня 

стійкості економічної складової ринкової стійкості наведено у табл. 3.20.  

Таблиця 3.20 

Співвідношення між рівнем економічної стійкості та економічною 

стратегією підприємства 

Рівень 

економічної 

стійкості 

Рекомендована економічна  

стратегія 

Очікуваний результат при реалізації 

стратегії 

1 2 3 

Високий Підвищення ефективності Збільшення частки ринку 

Зростання показників рентабельності  

Стійкий Підвищення ефективності Збільшення частки ринку 

Забезпечення цільового прибутку 

Нормальний Орієнтація на покупну 

спроможність споживачів  

Утримання частки ринку 

Оптимізація витрат  

Утримання рівня прибутковості 

Задовільний Конкурентоспроможні 

витрати 

Утримання частки ринку 

Витрати не вище рівня витрат 

конкурентів 

Оптимізація прибутку 

Нестійкий Зниження витрат Утримання частки ринку 

Виробництво на рівні беззбитковості 

Нульовий прибуток 

Передкризовий Зниження витрат Утримання частки ринку 

Зниження витрат 

Скорочення постійних витрат 

Кризовий Запобігання 

неспроможності 

(банкрутства) підприємства 

Поступове скорочення частки ринку 

Мінімізація втрат 

Катастрофічний Запобігання 

неспроможності 

(банкрутства) підприємства 

Процедура банкрутства з 

мінімальними втратами 

Примітка: запропоновано автором 

 

Ключову роль при виборі економічної стратегії відіграє можливість 

адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища та його ключових 

складових. Економічна стратегія підприємства при високому рівні 
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економічної стійкості може бути орієнтована на збільшення частки ринку, 

зростання показників рентабельності, що досягається реалізацією стратегії 

підвищення ефективності. При стійкому рівні економічної складової 

ринкової стійкості стратегія підвищення ефективності спрямовується на 

збільшення частки ринку та забезпечення цільового прибутку. 

Економічна стратегія орієнтації на покупну спроможність споживачів 

реалізується при нормальному рівні економічної стійкості. В результаті 

реалізації стратегії забезпечується утримання частки ринку, оптимізуються 

витрати та забезпечується утримання існуючого рівня прибутковості. 

Задовільний рівень економічної стійкості відповідає економічній 

стратегії конкурентоспроможних витрат, реалізація якої спрямована на 

утримання частки ринку, формування витрат не вище рівня витрат 

конкурентів та досягнення рівня конкурентоспроможних цін за рахунок 

оптимізації прибутку. 

Стратегію зниження витрат доцільно реалізовувати у разі нестійкого та 

передкризового рівня економічної складової ринкової стійкості, що 

дозволить утримати частку ринку.  

Для кризового та катастрофічного рівнів економічної стійкості 

стратегія  запобігання неспроможності (банкрутства) підприємства дозволить 

мінімізувати втрати підприємства при поступовому скороченні частки ринку 

(кризовий рівень) та процедури банкрутства (катастрофічний рівень). 

Узагальнення відповідності між рівнем структурної складової та 

функціональними стратегіями підприємства представлено у табл. 3.21. 

За даними 2017 р. для кожного із досліджуваних підприємств можна 

рекомендувати реалізацію функціональних стратегій. Так, для ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат», ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» та ПАТ 

«Кременчукм'ясо» можна рекомендувати формулювання та реалізацію 

фінансової стратегії стабілізації, для ТОВ «Пирятинський сирзавод» та ПрАТ 

«Миргородський завод мінеральних вод» – фінансову стратегію зростання. 
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Для  ТОВ «Гадячсир», виходячи» із того, що рівень фінансової стійкості у  

підприємства катастрофічний, рекомендується стратегія ліквідації. 

Таблиця 3.21 

Відповідність між рівнем стійкості структурних складових та  

функціональними стратегіями підприємства 

Рівень стій 

кості 

Рекомендована функціональна стратегія 

фінансова маркетингова 
виробничо-

технологічна 
управлінська економічна 

високий 
інтенсивного 

зростання 

органічного 

росту / 

диверсифікації 

інноваційна 

(піонерна) 
наступальна 

підвищення 

ефективності 

стійкий інтегрованого 

зростання 

інтеграційного 

росту 

диверсифікації 

виробництва 
наступальна 

підвищення 

ефективності 

нормальний 
диверсифіко-

ваного 

зростання 

інтеграційного  

росту / 

стабілізації 

розвитку 

виробництва 
традиційна 

орієнтації на 

покупну 

спроможність 

населення 

задовільний 

комбінована стабілізації стабілізації 
опортуністич

на 

конкурентоспр

оможних 

витрат 

нестійкий 
стабілізації стабілізації адаптації оборонна 

зниження 

витрат 

передкризовий 
стабілізації стабілізації пристосування оборонна 

зниження 

витрат 

кризовий виживання 

(скорочення, ре 

структури-

зації) 

виживання 
скорочення 

виробницттва 

адмініструван

ня 

запобігання 

неспроможност

і 

катастрофічний 

ліквідації виживання 
скорочення 

виробництва 

адмініструван

ня 

запобігання 

неспроможност

і 

Примітка: запропоновано автором 

 

Одержані в результаті аналізу дані дозволяють запропонувати 

підприємствам наступні маркетингові стратегії. Для  ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ПАТ 

«Кременчукм'ясо» можна рекомендувати реалізацію стратегії росту, для ТОВ 

«Пирятинський сирзавод» – стратегію росту, для ТОВ-підприємство 

«ІЗУМРУД ЛТД» – стратегію стабілізації, для ТОВ «Гадячсир» – стратегія 

виживання. 

При виборі виробничої стратегії залежно від рівня виробничо-

технологічної стійкості як структурної складової ринкової стійкості 

підприємства стратегію диверсифікації можна запропонувати за 
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результатами проведеного аналізу виробничо-технологічної стійкості для 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод», ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД», ПАТ 

«Кременчукм'ясо» обронну стратегію; для  ТОВ «Пирятинський сирзавод» – 

стратегію пристосування та для ТОВ «Гадячсир» – скорочення виробництва. 

Залежно від рівня стійкості організаційної складової ринкової стійкості 

для забезпечення  підвищення ефективності організації діяльності 

підприємства обирають управлінську стратегію. Ключову роль при виборі 

управлінської стратегії відіграє рівень підготовленості менеджменту до 

сприйняття та реалізації в діяльності інноваційних управлінських технологій 

та здатність ефективно використовувати ресурсний потенціал підприємства.  

Для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм'ясо», ТОВ 

«Пирятинський сирзавод»  можна рекомендувати традиційну управлінську 

стратегію, оскільки для них характерний нормальний рівень організаційної 

стійкості. Для ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» доцільно буде 

використання наступальної управлінської стратегії, а для та ТОВ-

підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» – оборонну, тоді як для ТОВ «Гадячсир» – 

управлінську стратегію адміністрування. 

При виборі економічної стратегії, що відповідає рівню стійкості 

економічної складової ключову роль відіграє можливість адаптації 

підприємства до змін зовнішнього середовища та його ключових складових.  

За результатами проведеного аналізу рівня економічної стійкості як 

структурної складової ринкової стійкості для досліджуваних підприємств 

можна запропонувати наступні стратегії. Для ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод», ПАТ «Кременчукм'ясо» та ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД 

ЛТД» можна рекомендувати стратегію конкурентоспроможних  

витрат, для ТОВ «Пирятинський сирзавод» – стратегію  

підвищення ефективності, для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» – 

стратегію зниження витрат,  для ТОВ Гадячсир – стратегію запобігання 

неспроможності. 
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Визначення рівня стійкості структурних складових ринкової стійкості 

підприємства за запропонованою методикою дозволяє з’ясувати проблеми в 

основних бізнес-процесах, які формують ланцюг створення цінності. 

Проведений аналіз рівнів ринкової стійкості структурних складових дозволяє 

визначити поточні проблеми основних та допоміжних бізнес-процесів. 

Значення показників нижче нормативного рівня свідчить про існування 

проблем, які формують деструктивні процеси у ланцюгу  створення цінності. 

Це дозволяє деталізувати відхилення бізнес-процесів від нормативних 

параметрів. 

Запропоновані функціональні стратегії повинні забезпечити перехід 

бізнес-процесів на якісно новий рівень та створити передумови одержання 

додаткової вартості в ланцюгу створення цінності.  

Ґрунтуючись на результатах аналізу можна визначити переваги 

підприємства у конкурентній боротьбі, оскільки  основним завданням 

побудови ланцюга створення цінності є визначення стратегічних напрямів 

розвитку основних та допоміжних процесів у формуванні реальної цінності 

для споживачів продукції. При визначенні проблем, які виникають у ланцюгу 

створення доданої вартості доцільно скористатись аналізом стану 

структурних складових ринкової стійкості.   

Визначення рівня ринкової стійкості підприємства виступає 

передумовою обрання загальноорганізаційної стратегії розвитку, що визначає 

напрям стратегічного розвитку підприємства із врахуванням  можливості 

набуття конкурентних переваг та забезпечення стратегічної ринкової 

стійкості підприємства, у тому числі за рахунок забезпечення змін у ланцюгу 

створення цінності. 

Виходячи із одержаних результатів проведеного аналізу рівня ринкової 

стійкості структурних складових для кожного підприємства можна 

запропонувати родину функціональних стратегій, які забезпечать зміни у 

ланцюгу створення цінності (табл. 3.22).  

Обґрунтування вибору загальної стратегії залежить від багатьох 

чинників. За результатами здійснення аналізу ринкової стійкості необхідно 
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обирати стратегію, яка дозволить досягти бажаного рівня ринкової стійкості 

підприємства. 

Таблиця 3.22 

Функціональні стратегії підприємств для підвищення  

рівня ринкової стійкості  

Підприємство  Функціональні стратегії  

фінансова маркетин 

гова 

виробнича управлінська економічна 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» 

стабілізації 

  

росту 

 

оборонна 

 

традиційна 

 

зниження витрат 

 

ТОВ-підприємство 

«ІЗУМРУД ЛТД» 

стабілізації стабілізації оборонна оборонна конкурентних 

переваг 

ПАТ «Кременчук 

м'ясо» 

стабілізації росту обронна традиційна конкурентних 

переваг 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

зростання росту пристосування традиційна підвищення 

ефективності 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

зростання росту оборонна наступальна конкурентних 

переваг 

ТОВ «Гадячсир» ліквідації виживання скорочення 

виробництва 

адміністрування запобігання 

неспроможності 

Примітка: розроблено автором 

 

При виборі стратегії розвитку підприємства необхідно орієнтуватись на 

комбінацію стратегій, які дозволять забезпечити перехід на більш високий 

рівень стійкості структурних складових ринкової стійкості 

 і відповідно забезпечити підвищення ринкової стійкості підприємства в 

цілому.  

Здійснений аналіз існуючих підходів дозволив запропонувати вибір 

стратегічного розвитку підприємства, що відповідає можливим стратегічним 

альтернативам, і відповідно до обраної стратегічної альтернативи 

запропонувати можливі комбінації функціональних стратегій, при врахуванні 

бажаного  результату їх реалізації (табл. 3.23). 

Одержаний показник рівня ринкової стійкості підприємства доцільно 

перевести у показник стану ринкової стійкості за допомогою запропонованої 

шкали з тим, щоб можна було обрати напрям стратегічного розвитку 

підприємства, обравши одну із стратегій розвитку підприємства.  
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Таблиця 3.23 

Комбінація функціональних стратегій при формуванні базових стратегій 

розвитку підприємства залежно від очікуваних результатів 

Назва 

стратегій 

Очікуваний результат при реалізації функціональної стратегії 

Економічна Маркетингова  Виробничо-

технологічна 

Фінансова Організаційна  

1 2 3 4 5 6 

Стратегії концентрованого зростання 

Посилення 

позиції на 

ринку 

Збільшення 

частки ринку 

Зростання 

показників 

рентабельності 

Збільшення 

обсягів 

реалізації 

продукції за 

рахунок 

розширення 

ринку 

Впровадження 

інноваційних 

технологій 

Фінансове 

забезпечення 

прискореного 

розвитку ринку 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Розвиток 

ринку 

Збільшення 

частки ринку 

забезпечення 

цільвого 

прибутку 

Освоєння 

нових ринків, 

виведення 

нових товарів 

Гнучкість 

операційної 

системи 

Фінансове 

забезпечення 

диверсифікації 

діяльності 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Розвиток 

продукту 

Конкуренто 

спроможні 

витрати  

Збільшення 

обсягів 

реалізації 

продукції 

Модифікація 

виробів, 

розширення 

номенклатури 

Фінансове 

забезпечення 

удосконалення

продукту 

Традиційні 

інструменти 

управління 

Стратегії інтегрованого зростання 

Зворотної 

вертикаль 

ної інтеграції 

Зниження витрат Захист 

основних 

джерел 

постачання 

Підвищення 

ефективності 

використання 

виробничих 

потужностей  

Фінансове 

забезпечення  

інтеграційної 

діяльності 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Прямої 

вертикаль 

ної інтеграції 

Зниження витрат Забезпечення 

контролю  над 

каналами 

розподілу  

Інтенсифікація 

виробництва 

Фінансове 

забезпечення  

інтеграційної 

діяльності 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Горизонтально

ї інтеграції 

Витрати не вище 

рівня витрат 

конкурентів 

Розширення 

масштабів 

діяльності 

Інтенсифікація 

виробництва 

Фінансове 

забезпечення  

інтеграційної 

діяльності 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Стратегії диверсифікованого зростання 

Центрованої 

диверсифіка 

ції 

Підвищення 

рентабельності 

Розширення 

ринку 

продукції 

Впроваджен-ня 

інноваційних 

технологій  

Фінансове 

забезпечення 

процесів 

диверсифікації 

діяльності 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Горизонталь 

ної 

диверсифіка 

ції 

Зниження 

витрат 

Розширення 

ринку 

продукції 

Впроваджен 

ня 

інноваційних 

технологій 

Фінансове 

забезпечення 

процесів 

диверсифіка 

ції 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 

Конгломератив

ної 

диверсифікації 

Підвищення 

рентабельності 

Оптимізація 

ланцюга 

поставок 

Впровадження 

інноваційних 

технологій 

Фінансове 

забезпечення 

процесів 

диверсифікац 

Впровадження 

управлінських 

інновацій 
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Продовження табл. 3.23 

Примітка: розроблено автором 

 

Кожному визначеному стану ринкової стійкості підприємства: 

стабільному, адаптивному, низькому та критичному відповідає певний набір 

стратегій, представлений у табл. 3.23. 

Для вибору стратегії розвитку пропонується матриця 2х2, яка 

побудована на вісях «розвиток ринку» та «розвиток конкурентних переваг» 

та складається із 4 квадратів, кожний із яких відповідає одному зі станів 

ринкової стійкості підприємства (рис. 3.11). 

Відповідно до одержаних результатів розташування підприємств на 

матриці має наступний вигляд. В результаті проведеного аналізу 

1 2 3 4 5 6 

Стратегії стабілізації 

Стабілізації 

(економія на 

витратах) 

Утримання 

частки ринку 

Нульовий 

прибуток 

Утримання 

ринкової 

позиції 

Підтримка 

існуючого 

орівня 

виробництва 

Оптимізація 

фінансових 

циклів, 

врівноваження 

напрямів 

фінансування 

Традиційні 

інструменти 

управління 

Стабілізації 

(адаптації до 

зовнішнього 

середовища) 

Утримання 

частки ринку 

Утримання 

рівня 

прибутковості 

 

Досягнення 

збалансованого 

стану 

підприємства 

на ринку 

Високий рівень 

стандартизації 

виробництва 

Оптимізація 

фінансових 

циклів, 

врівноваження 

напрямів 

фінансування 

Традиційні 

інструменти 

управління 

Стратегічна альтернатива  скорочення 

Ліквідації Зниження 

витрат 

Вихід з ринку Припинення 

діяльності 

Мінімізації 

збитків у 

процесі 

припинення 

діяльності 

підприємства 

Адміністратив 

ний тиск 

«Збирання 

врожаю» 

Утримання 

частки ринку 

Витрати не вище 

рівня витрат 

конкурентів 

Утримання  

обсягу продаж 

Високий рівень 

стандартизації 

виробництва 

Оптимізація 

фінансових 

циклів, 

врівноваження 

напрямів 

фінансування 

Традиційні 

інструменти 

управління 

Скорочення Поступове 

скорочення 

частки ринку 

Мінімізація 

втрат 

Перебудова 

комплексу 

маркетингу 

підприємства 

Поступове 

скорочення 

існуючого 

рівня 

виробництва 

Фінансове 

забезпечення 

процесів 

реструктуризаці

ї 

Жорстке 

адмініструванн

я діяльності 

Відсічення 

зайвого 

Процедура 

банкрутства з 

мінімальними 

втратами 

Перебудова 

комплексу 

маркетингу 

підприємства 

Виведення 

надлишкових 

потужностей  

Забезпечення 

реалізації цілей 

комбінації 

стратегій 

Жорстке 

адмініструванн

я діяльності 
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встановлено, що для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ 

«Кременчукм'ясо», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ТОВ 

«Пирятинський сирзавод» та ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» 

характерний стан адаптивної ринкової стійкості, тоді як для ТОВ «Гадячсир» 

цей рівень критичний.  

Для уточнення напрямів стратегічного розвитку та вибору типу 

стратегії доцільно скористатись результатами аналізу ланцюга створення 

цінності, що передбачено запропонованою процедурою обрання стратегії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Матриця вибору базових стратегій відповідно до стану 

ринкової стійкості підприємства 

Примітка: запропоновано автором 

 

Використовуючи підхід до побудови ланцюга створення цінності, 

запропонований у (Андрушків та Мельник, 2015 с. 95-96), сформулюємо 

перелік проблем, які визначені в результаті аналізу ринкової стійкості 

структурних складових, і на які підприємствам необхідно звернути увагу для  

підвищення ринкової стійкості (табл. 3.24). 
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Всі складові ланцюга створення цінності на ТОВ «Гадячсир» мають 

проблеми, що підтверджує необхідність згортання діяльності підприємством 

або проведення масштабної реорганізації.  

Операційні бізнес-процеси на досліджуваних підприємствах при 

формуванні ланцюга створення цінності характеризуються низькими 

темпами оновлення основних засобів для всіх підприємств та низьким рівнем 

впровадження інновацій, за винятком ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД». 

На підприємствах низький рівень завантаженості виробничих потужностей, 

крім ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та ПАТ «Кременчукм'ясо».  

Таблиця 3.24 

Напрями забезпечення позитивних змін у ланцюгу створення цінності 
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1 2 3 4 5 6 7 

Операційні бізнес-процеси       
Низький рівень завантаженості 

виробничих потужностей 
 +  + + + 

Низький рівень впровадження 

інноваційних технологій 
+  + + + + 

Низький коефіцієнт сезонності 

виробництва 
 +  +  + 

Низькі темпи оновлення основних 

засобів 
+ + + + + + 

Незбалансований асортиментний 

портфель 
     + 

Забезпечуючі бізнес-процеси       
Низький рівень залучення 

інвестицій 
+ + + + + + 

Низька якість зовнішніх 

комунікацій  
     + 

   у каналах розподілу       + 
   зі споживачами      + 

Низька ефективність взаємодії з 

постачальниками сировини 

+  +   + 

Висока частка дебіторської 

забогованості в обсягах реалізації 

+  + + + + 
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Продовження табл. 3.24 

1 2 3 4 5 6 7 

Управлінські бізнес-процеси       

Низька частка власного 

капіталу в структурі пасивів 
+ + +   + 

Висока  частка кредиторської 

заборгованості у структурі 

пасивів  

 + +  + + 

Низька оборотність оборотних 

активів 
     + 

Низький рівень ліквідності + + +  + + 
Неефективна структура витрат + + +   + 
Відсутність управлінських 

інновацій 
+     + 

Низька якість внутрішніх 

комунікацій 
     + 

Повільна адаптація до зміни 

стану зовнішнього середовища 
     + 

Низький рівень продуктивності 

праці 
     + 

Неефективна організаційна 

структура 
     + 

Примітка: визначено автором  

 

Забезпечуючі бізнес-процеси характеризуються наступним. Для всіх 

підприємств характерним є відсутність інвестицій. Актуальним для 

досліджуваних підприємств, крім ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД», є 

зниження частки дебіторської заборгованості у обсягах реалізації,  попри те, 

що підприємства характеризують зв’язки з каналами розподілу як стабільні.  

Переробні підприємства  (виробництво м’ясних і молочних продуктів) 

характеризуються низькою ефективністю взаємодії із постачальниками 

сировини.  

Управлінські бізнес-процеси у ланцюгу створення цінності 

характеризуються наступними проблемами. У структурі пасивів велика 

частка позикового капіталу, за винятком ТОВ «Пирятинський сирзавод» та 

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». Це призводить до високої 

частки кредиторської забогованості у вартості товарно-матеріальних запасів, 

що є причиною низької фінансової стійкості підприємств. Підприємства, за 
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винятком ТОВ «Пирятинський сирзавод», мають низький рівень показників 

ліквідності та неефективну структуру витрат. 

Узагальнення рекомендацій обрання напрямів стратегічного розвитку 

для досліджуваних підприємств наведено у табл. 3.25. 

Таблиця 3.25  

Рекомендовані стратегії для забезпечення підвищення  

ринкової стійкості підприємств 

Підприємство Стан 

ринкової 

стійкості 

Рекомендована 

стратегія 

Характеристика змін 

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 (ратегія 

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 лінійкі 

солодких або безалкогольних 

напоїв) 

ТОВ «Гадячсир» критичний стратегія ліквідації зменшення витрат на 

згортання діяльності 

Примітка: запропоновано автором 

 

Визначений стан ринкової стійкості дозволяє рекомендувати 

підприємствам наступні типи стратегій розвитку. Для ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм'ясо» та ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

при адаптивному стані ринкової стійкості стратегію інтегрованого зростання 

– стратегію зворотної вертикальної інтеграції, виходячи із визначених 

найбільш проблемних складових ринкової стійкості. Це дозволить 

контролювати ланцюг постачання, що сприятиме підвищенню якості 

продукції, стабілізації надходження сировини на переробку.  

Для   ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ТОВ-

підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» доцільним є реалізація стратегії 
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концентрованого зростання. При цьому для ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» може бути рекомендована стратегія  посилення позиції на 

ринку. Реалізація даної стратегії  дозволяє підприємству зайняти кращу 

позицію з даним продуктом і на даному ринку, для ТОВ-підприємство 

«ІЗУМРУД ЛТД» можна рекомендувати продовження реалізації стратегії 

розвитку продукту. Ця стратегія передбачає на вже завойованих ринках 

пропонувати удосконалений продукт. Удосконалення відбувається за 

рахунок модифікації товару – пропозиція на ринку нової товарної лінійкі 

солодких вод або безалкогольних напоїв.  

Ринкова стійкість ТОВ «Гадячсир» визначила місце підприємства у 

квадранті «Критичний», що передбачає реалізацію стратегії ліквідації. Це 

підприємство має найгірший показник, що характеризує стан ринкової 

стійкості. За визначеними рівнями ринкової стійкості структурних складових 

підприємству із групи стратегій скорочення доцільно обрати стратегію 

ліквідації, що зменшить витрати при згортанні діяльності, проте існуючий 

фінансовий стан,  структура пасивів та активів  не дозволять повернути 

борги:  коротко- та довгострокову кредиторські заборгованості.   

 

 

3.4. Забезпечення ефективної взаємодії із виробниками сировини як 

напрям стратегічного розвитку переробних підприємств 

 

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 підприємств м’ясної та молочної промисловості, що 

знаходяться в адаптивному стані ринкової стійкості рекомендується 

реалізація інтегрованого зростання (стратегія зворотної вертикальної 

інтеграції).  
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За одержаними даними неефективне використання виробничих 

потужностей (низькі коефіцієнти використання потужностей і сезонності 

виробництва) залежить не лише  від попиту на ринку харчових продуктів на 

продукцію вітчизняних підприємств, а й від можливостей виробляти якісну 

продукцію, яку можна пропонувати на міжнародних ринках. Крім того, 

зростання коефіцієнту використання потужностей призведе до зменшення 

питомих умовно-постійних витрат на одиницю продукції, що дозволить 

зробити її конкурентоспроможною на ринку за рахунок забезпечення 

конкурентної ціни.  

В той же час попит на внутрішньому ринку можна збільшити за 

рахунок пропозиції продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості. 

Дотримання вимог стандартів якості продукції не можливе за умов 

надходження на виробництво неякісної сировини. Крім того існує проблема 

забезпечення зростання обсягів сировини, що надходить на переробку,  для 

м’ясопереробних та молокопереробних підприємств. В структурі 

виробництва продукції тваринництва все іще велику питому вагу займає 

виробництво продукції населенням. 

Враховуючи рівень покупної спроможності сільського населення 

домогосподарства не можуть самостійно вирішити питання підвищення 

якості продукції тваринництва та збільшення її кількості. Для вирішення цієї 

проблеми доцільно використати можливості запровадження державно-

приватного партнерства для підтримки розвитку тваринництва. 

Державно-приватне партнерство у світовій практиці сприймається як 

ключовий інструмент вирішення важливих проблем регіонального розвитку. 

Державно-приватне партнерство дозволяє вирішувати проблеми 

територіальних громад за рахунок об’єднання ресурсів підприємницького 

капіталу та територіальних громад. 

Питання державно-приватного партнерства останнім часом є об’єктом 

уваги наукової спільноти, воно розглядається в роботах як українських, так і 

зарубіжних учених. Зокрема цій проблемі присвячені публікації таких 
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науковців як: В. Варнавський, І. Воронков, Т. Воронкова, К. Джомо, А. 

Домбровська, Т. Єфименко, І Запатріна, О.Карий,  І. Килимник, Н. 

Клєвцєвич,Т. Коляда, Т. Лобода, Л. Мавріна, М. Макаренко, А. Мостепанюк,  

К. Павлюк, Д. Платц, К. Процак, Н. Саванкова, М. Сафонов, Є. Черевиков, А. 

Чоудхурі, К. Шарма та ін. Разом із тим, на наш погляд, недостатньо уваги в 

публікаціях приділяється дослідженню можливостей державно-приватного 

партнерства для вирішення проблеми розвитку аграрних кооперативів. 

Державно-приватні партнерства мають широку сферу функціонування, 

виступають як один із найпоширеніших видів партнерств. У сферу створення 

державно-приватних партнерств входять, частіше за все, транспорт,  міське 

планування та реконструкція,  будівництво соціального житла та об'єктів 

соціо-культурного призначення, створення технологічних центрів; 

реконструкція та будівництво мереж водопостачання та каналізації, 

будівництво та забезпечення експлуатації освітніх, культурних і 

адміністративних об'єктів, розвиток туристичної інфраструктури  тощо 

(Пильтяй, 2011). 

Введення державно-приватних партнерств (ДПП) припадає на початок 

90-х років. Воно стало основою для надання державних послуг, які дозволили 

переосмислити функції та можливіть взаємодії державного та приватного 

секторів. Протягом останніх років все більша кількість країн почала 

використовувати цей спосіб взаємодії між приватними та державними 

структурами (Тур, 2018b). 

Приватно-державні партнерства – об’єкт уваги Організації для 

економічної кооперації та розвитку (The Organisation for Economic Co-

operation and Development – OECD), яка була заснована у 1961 р. і до складу 

якої входить 35 країн. Про актуальність питань реалізації засад ДПП свідчить 

те, що  проблеми ДПП розглядались на 11 міжнародних конференціях, що 

проводила OECD. 

Уряди впроваджували ДПП з різних причин. Проте все іще не існує 

єдиного погляду щодо визначення державно-приватного партнерства, а 
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також співвідношення між доступністю, бюджетними обмеженнями та 

доступом до приватних фінансів (Public-Private Partnerships, 2008). 

Державно-приватні партнерства будуються на засадах поділу 

відповідальності між приватними та державними партнерами. При цьому на 

державних партнерах – відповідальність за дотриманням інтересів 

громадськості, а на приватних – забезпечення ефективності створеного 

партнерства за рахунок використання підприємницького досвіду, 

комерціалізації  новацій, використання сучасних методів ведення бізнесу 

(Тур та Мостенська, 2018b, с. 39). 

Із загальнонаціональних позицій становлення й розвиток державно-

приватного партнерства слід розглядати як процес, що формує толерантне 

відношення між державою, бізнесом та інститутами громадянського 

суспільства, спрямоване на досягнення соціально-економічної стабільності й 

національної безпеки. При цьому основною функцією державно-приватного 

партнерства виступає участь партнерів в інтеграційній схемі зі створення 

кінцевої продукції й у виробничому ланцюжку створення доданої вартості. 

Це дозволяє використовувати всі ті переваги, які забезпечує  

як сам процес інтеграції й кооперації, що дозволяє за рахунок об'єднання сил 

і коштів знизити ризики кожного з партнерів з ДПП, так і забезпечити 

синергетичний ефект, який виникає в процесі партнерства (Макаренко, 2014, 

с. 18). 

1. Партнерство влади і бізнесу стає способом оптимізації 

здійснення державою своїх обов’язків перед народом, одним із способів 

забезпечення реалізації цілей розвитку в інтересах всього суспільства, 

засобом реформування державного управління відповідно до концепції 

"держави-партнера" (Макаренко, 2014, с. 17). 

2. З позиції організаційно-правової форми ДПП – це система 

інститутів і механізмів, що враховує регіональну, муніципальну, галузеву й 

відомчу специфіку й спрямована на взаємодію партнерських відносин у 

вигляді договору (угоди, контракту) із взаємними зобов'язаннями, 
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розподільними відносинами, хеджируванням ризиків, що припускає спільну 

діяльність суб'єктів ринкових відносин (Шевченко, 2015, с. 18). 

При створенні об’єднань державно-приватного партнерства 

територіальні громади та приватні структури мають як спільні, так і 

специфічні цілі.  

Розвиток територій лише за кошти бюджету обмежений. В свою чергу, 

висока вартість інвестиційного капіталу не дозволяє розвиватись приватним 

структурам. 

У разі, коли територіальні громади орієнтовані на  

впровадження масштабних стратегічних проектів, саме об’єднання 

приватного капіталу та коштів територіальних громад дозволяє реалізувати 

ці проекти. 

Перевагами державно-приватного партнерства є наступні: 

1. Можливість вивільнення бюджетних коштів на вирішення 

соціальних проблем. 

2. Використання підприємницького досвіду для досягнення 

стратегічних цілей. 

3. Забезпечення збалансованого розвитку при обмеженому 

бюджетному фінансуванні. 

4. Створення додаткових робочих місць. 

5. Одержання синергетичного ефекту від реалізації программ. 

 Основними принципами державно-приватного партнерства OECD 

визначено: 

1. Встановлення чітких, передбачуваних та легітимних інституційних 

рамок, що підтримуються компетентними та належними ресурсами органів 

влади. 

2. Збереження основних інституційних функцій та обов'язків. Це 

передбачає, що учасники ДПП мають бути наділені чіткими повноваженнями 

та достатніми ресурсами для забезпечення процесу взаємодії та чітко 

визначену систему  звітності. 
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3. Забезпечення чіткості, прозорості та належного використання  усіх 

важливих важелів регулювання, що впливають на діяльність державно-

приватного партнерства. 

4. Забезпечення відбору пріоритетних інвестиційних проектів, через 

підсилення відповідальності уряду відповідності проектів визначеним 

стратегічним цілям. При цьому не повинно бути жодних інституційних, 

процесуальних або облікових упереджень як на користь, так і проти 

державно-приватного партнерства. 

5. Забезпечення всебічного аналізу методу інвестування, визначення 

основних чинників ризику для прийняття рішення щодо доцільності 

реалізації  державно-приватного партнерства. 

6. Передача ризиків для управління. Ризик повинен бути визначений, 

ідентифікований та виміряний.   

7. Забезпечення ефективності оперативного етапу державно-приватного 

партнерства.  

8. Забезпечення дотримання попередніх домовленостей У випадку 

зміни умов, пов’язаних із дискредитаційними діями або зміною державної 

політики, уряд повинен передбачити компенсацію приватному сектору,  

мають бути встановлені  чіткі, передбачувані та прозорі правила для 

вирішення спорів.   

9. Забезпечення достатньої конкуренції на ринку шляхом  

конкурсного тендеру та структурування програми державно-приватного 

партнерства.  

10. Забезпечення стабільності загального обсягу інвестицій.  

11. Забезпечення прозорості розгляду проекту під час бюджетного 

процесу. Бюджетна документація повинна розкривати всі витрати та 

непередбачені зобов'язання.  

12. Забезпечення цілісності процесу реалізації  проекту  

та захисту від корупції (Recommendation of the Council, 2012). 
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Дотримання цих принципів дозволить створеним ДПП проводити 

діяльність прозоро та гарантувати стабільність та неупередженість при їх 

функціонуванні.  

Здебільшого ДПП спрямоване на вирішення проблем соціального 

характеру (реалізація соціальних проектів), пов’язаних із об’єктами 

транспортної інфраструктури, освіти, охорони здоров’я. Державно-приватне 

партнерство сприяє  збалансованому розподілу компетенцій, 

відповідальності та ризику між приватними та державними партнерами, його 

можна розглядати як інструмент довгострокового взаємовигідного 

співробітництва між державою та підприємницькими структурами (Тур та 

Мостенська, 2018b, с. 40). 

Підвищення ролі державно-приватного партнерства відбувається як 

результат пошуку альтернативи прямому регулюванню економічних 

процесів. Державно-приватне партнерство дозволяє залучити в економіку 

додаткові ресурси. У більшості публікацій при розгляді ролі державно-

приватного партнерства зазначається, що така співпраця дозволяє 

акумулювати ресурси підприємницького сектору для вирішення соціально-

значущих проблем країни, регіонів або територіальних громад. Проте 

державно-приватне партнерство може також сприяти й вирішенню проблем 

приватних підприємців, що дозволить на рівні територіальних громад 

забезпечити створення додаткових робочих місць, підвищити 

конкурентоспроможність продукції та передумови розвитку територіальних 

громад (Тур, 2018d, c.55). 

Особливістю партнерств є те, що вони створюються на певний термін 

для реалізації конкретного проекту і припиняють своє існування після його 

завершення. 

Реалізація стратегій та середньострокових  

планів розвитку територіальних громад буде більш  

ефективною при залученні приватного сектора та створення державно-

приватних партнерств.        
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Таким чином, на засадах державно-приватного партнерства можуть 

реалізовуватись стратегічні проекти, що спрямовані на формування 

конкурентоспроможних територіальних соціально-економічних систем та 

забезпечення стійкого розвитку регіонів.  

При цьому основною причиною використання механізму ДПП в 

господарській практиці визнають неспроможність держави одноосібно 

виконувати покладені на неї завдання, виходячи із наявних ресурсів. Проте, 

на нашу думку, ДПП можна розглядати також і як інструмент створення 

структур, спрямованих на вирішення проблем підтримки розвитку 

приватного сільськогосподарського виробництва в тваринництві (Тур та 

Мостенська, 2018b, с. 41). 

Одним із напрямів використання потенціалу державно-приватних 

партнерств може стати вирішення проблеми організації виробництва молока 

та його збору для продажу молокопереробним підприємствам. Особливої 

актуальності це питання набуває у контексті прийняття рішення щодо 

заборони прийому молока на переробні підприємства від населення. В цьому 

разі ДПП можна використати для підтримки та створення молочних 

кооперативів. Об’єднання фінансових ресурсів для реалізації стратегічних 

планів дозволяє знизити вартість ресурсів, підвищити віддачу від 

використання. 

Поголів’я корів в Україні зменшилось.  На початок 2018 р. молочне 

стадо скоротилось майже на 23%, порівняно із 2010 р. (табл. 3.26). При цьому 

темпи скорочення молочного стада у господарствах населення вищі, ніж у 

сільськогосподарських підприємствах на 3,2 відс. пункти.  

У 2017 р. виробництво молока в Україні склало 10280,5 тис. тонн, у 

тому числі 7514,8 тис. тонн молока випроблялось господарствами населення. 

Враховуючи, що в Україні частка молока, що виробляється у 

домогосподарствах, складає 76% від загального обсягу виробництва, 

актуальним є питання забезпечення молокопереробних підприємств 

молоком-сировиною, виробленим приватним сектором. 



 
 

214 

Таблиця 3.26 

Показники виробництва молока в Україні у 2010-2017 рр. 

Показники Роки 2017 р. 

до 

2010 р., 

%% 

 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість корів, на 

кінець року, тис 

голів, всього 
2631,2 2554,3 2508,8 2262,7 2166,6 2108,9 2017,8 76,7 

у т.ч.  

сільськогосподарськ

і підприємства 

589,1 575,2 565,4 529,2 505,1 484,6 466,6 79,2 

господарства 

населення 
2042,1 1979,1 1943,4 1733,5 1661,5 1624,3 1551,2 76,0 

Виробництво  

молока, тисяч  тонн,  

всього 

11248,5 11377,6 11488,2 11132,8 10615,4 10381,5 10280,5 91,4 

у т.ч.  

сільськогосподарськ

і підприємства 

2216,6 2535,3 2582,5 2647,5 2669,2 2705,6 2765,7 124,8 

господарства 

населення 
9031,9 8842,3 8905,7 8485,3 7946,2 7675,9 7514, 8 0,8 

Надійшло молока на 

переробні 

підприємства, тисяч 

тонн, всього 

4793,2 4716,4 4570,2 4646,6 4251,2 4182,7 4348,3 90,7 

у т.ч.  

сільськогосподарськ

і підприємства 

2193,0 2684,4 2721,3 2880,0 2743,7 2511,9 2688,5 122,6 

Господарства 

населення 

2544,2 2007,2 1824,0 1737,0 1346,1 1197,8 1239,3 
48,7 

Примітка: розраховано за (Сільське господарство України, 2018)  

 

Розрізнені виробники молока не дозволяють збільшити надходження 

молока на переробні підприємства, а вироблене молоко характеризується 

низьким рівнем якості. Це, в свою чергу, знижує доходи домогосподарств, 

вартість молока, що продається молокопереробним підприємствам, має 

значно нижчі ціни. З метою консолідації зусиль окремих товаровиробників 

доцільно розширювати мережу молочних кооперативів.  

За даними Державної служби статистики України на переробні 

підприємства у 2017 р. надійшло молока 4348,3 тисяч тонн, що на 4,0% 

більше показника 2016 р. (4182,7тис. тонн). Від загальної кількості молока, 

що надійшло на переробні підприємства у 2017 р., частка Полтавської 

області скаладає 11,1% (табл. 3.27).  
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Таблиця 3.27 

Надходження молока-сировини на переробні підприємства України, тис. т 

Примітка: розраховано за (Сільське господарство України, 2018)  

 

Проте, порівняно із 2010 р., у 2017 р. молока на переробні підприємства 

надійшло майже на  9,3% менше. При зростанні питомої ваги молока-

сировини, що надійшло на переробку від сільськогосподарських 

підприємств, частка молока, що надійшла від населення, залишається й досі 

високою.  

Від домогосподарств на переробні підприємства надійшло у 2017 р. 

1239,3 тис.тонн молока (1197,8 тис. т – у 2016 р.).  При цьому частка молока, 

одержанного на переробку від домогосподарств, склала  у 2017 р. – 28,5% 

(28,6% – у 2016 р.).  Із загальної кількості молока, яке надійшло на переробку 

від господарств населення у 2017 р., частка Полтавської області складала 

8,1%. Таким чином, для Полтавської області покращення умов виробництва, 

зберігання та реалізації молока у домогосподарстах є вкрай актуальним. 

Для молочних підприємств характерним є низька частка власно 

виробленого молока, яке надійшло на перероблення  – лише 0,6% загального 

Показники 2016 2017 

Темпи 

росту 

2017 до 

2016, %%                             

Питома вага у 

надходженні,% 

Зміни у 

структурі 

2017 р до 

2016, 

відс.п 2016 2017 

Загальна кількість 

молока, що надійшло на 

переробку 4182,7 4348,3 104,0 100,0 100,0 0 

   з нього: 

 

     

   Куплено 3709,7 3927,8 105,9 88,7 90,3 1,6 

   у тому числі у: питома 

вага населення 

 

     

     підприємств 2511,9 2688,5 107,0 60,1 61,8 1,8 

     населення 1197,8 1239,3 103,5 28,6 28,5 -0,1 

Молоко, яке надійшло 

на перероблення на 

давальницьких засадах 440,9 395,9 89,8 10,5 9,1 -1,4 

Молоко власно 

вироблене, яке 

надійшло на 

перероблення   32,1 24,6 76,6 0,8 0,6 -0,2 
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обсягу молока, що надійшло на переробку у 2017 р. (0,8% – у 2016 р.). Тому 

вирішити питання зміни структури надходження молока і відмовитись від 

постачання на молокопереробні підприємства молока, виробленого у 

домогосподарствах населення найближчим часом не вбачається можливим.  

Для забезпечення молокопереробних підприємств сировиною виникає 

необхідність покращення якості молока, що надходить на переробні 

підприємства від населення.  

На фоні постійного скорочення молочного стада зміна стандартів 

молока-сировини може призвести до негативних наслідків, серед яких 

скорочення обсягів молока-сировини, що надходить на переробні 

підприємства, зниження рівня покупної спроможності сільського населення, 

прискорення процесів урбанізації та ін. 

Вимоги до молока-сировини  визначаються діючим стандартом ДСТУ 

3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандартом  

передбачено поділ молока на екстра, вищий, перший і другий сорти залежно 

від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин. З 

01.01.2018 р. в дію повинен був введений стандарт ДСТУ 3662:2015 

«Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови», який визначає підвищення 

вимог до якості молока і врегулювання використання молока другого сорту 

тільки в певних цілях та поступова відмова від даного сорту – того, що 

закуповують безпосередньо у домогосподарствах населення.  

Варто зазначити, що ЄС не зобов'язує Україну забороняти 

одноосібникам здавати своє молоко на переробку. Безпосередня заборона на 

прийом молока другого сорту від населення є «економічно шкідливим», 

оскільки потребує значних витрат від уряду і може нашкодити молочній 

галузі (Инфагро, 2018).  

Одержання молока вищих сортів переробними підприємствами – 

нагальна проблема.  Обсяг молока екстра класу, що отримали підприємства  

у 2016 р. склало лише  13,8% з усього обсягу молока-сировини, що надійшло 

на переробку, у 2017 р. цей показник склав вже 15,5%. 
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Переробка відразу декількох сортів сировини на одному підприємстві 

піднімає вартість виробництва молокопродуктів, проте 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 можна вирішити шляхом створення молочних 

кооперативів, учасниками яких можуть бути домашні господарства та 

фермерські господарства, та входження цих кооперативів у державно-

приватні партнерства (ДПП) з участю територіальних громад. ДПП можуть 

полегшити доступ господарств населення до кредитних ресурсів з метою 

покращення умов утримання тварин, збільшення їх кількості в одному 

домогосподарстві та придбання доїльних апаратів. Крім того, для  

підвищення якості молока, що надходить на переробні підприємства, ДПП 

можуть створити умови для зберігання молока, визначення якості молока, що 

надходить від населення.  

Залежно від кількості господарств населення, що входять до 

кооперативів, можливе придбання обладнання для визначення якості 

сировини, або ж використання експрес-методів оцінювання якості молока. 

Стратегічна орієнтація молокопереробних підприємств на формування 

надійних сировинних зон та мережі заготівельно-збутових молочарських 

кооперативів дасть можливість поступово нарощувати обсяги виробництва 

молочної сировини та відновити потужності, які були виведені у зв’язку із 

демонтажем молокопереробних підприємств в окремих районних центрах та 

інших населених пунктах у період найбільш глибокої стагнації аграрного 

сектора.  

Актуальним використання ДПП є також для домогосподарств, які 

вирощують тварин для продажу м’ясопереробним підприємствам. 

Надходження сировини на м’ясопереробні підприємства має наступний 

вигляд. На м’ясопереробні підприємства у 2017 р. надійшло 1717,6 тис тонн 
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живих сільськогосподарських тварин, що на 6% більше, ніж у 2016 р. ( 1621,0 

тис. т. – у 2016 р.). Підприємства з переробки м’яса та виробництва м’ясних 

продуктів орієнтовані переважно на виробництво продукції із тварин 

власного вирощування (табл. 3.28). При цьому частка таких тварин 

поступово зростає і  у 2017 р. склала 77,8% (71,5% – у 2016 р.).  

Таблиця 3.28 

Надходження м’яса сільськогосподарських тварин у живій вазі на переробні 

підприємства України, тис.т 

Примітка: розраховано за (Сільське господарство України, 2018) 

 

Від населення на переробку надійшло лише 1,5% від загальної маси 

надходження живих тварин, проте за рахунок створення ефективної 

логістики доставки сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 

Показники 2016 2017 

Темпи 

росту 2017 

до 2016, 

%%                             

Питома вага у 

надходженні, % 

Зміни у 

структурі 

2017 р до 

2016, відс.п 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальна маса 

надходження тварин 

сільськогосподарських 

живих 1621,0 1717,6 106,0 100,0 100,0 0 

з неї: 

 

     

куплено 353,7 341,8 96,6 21,8 19,9 -1,9 

   у тому числі у: 

 

     

підприємств 331,4 316,6 95,5 20,4 18,4 -2,0 

населення 22,3 25,2 113,0 1,4 1,5 0,1 

Куплено за видами 

тварин: 

 

     

  велика рогата худоба 123,8 116,9 94,4 7,6 6,8 -0,8 

  свині 219,4 207,7 94,7 13,5 12,1 -1,4 

  птиця 10,0 16,6 166,0 0,6 1,0 0,3 

Тварини, які надійшли 

на перероблення на 

давальницьких засадах 39,9 40,3 101,0 2,5 2,3 -0,1 

Тварини  власно 

вироблені, які надійшли 

на перероблення 1227,4 1335,5 108,8 75,7 77,8 2,0 
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може  відбутись збільшення надходжень.  У задачі тваринницьких 

кооперативів, що орієнтовані на виробництво м’яса, може бути включене 

створення цехів із забою тварин, придбання скотовозів. Придбання 

скотовозів для загального використання може забезпечити скорочення 

обсягів продажу м’яса у живій вазі дрібнооптовим покупцям за заниженими 

цінами, пришвидшити надходження сировини на м’ясопереробні 

підприємства. 

Створення тваринницьких кооперативів та входження їх до ДПП  

допоможе вирішенню наступних проблем: 

1) збільшення доходів сільського населення, зайнятого у тваринництві; 

2) створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; 

3) покращення якості сировини, що надходить на переробні 

підприємства; 

4) збільшення обсягів надходження продукції тваринництва на 

переробні підприємства; 

5) полегшення доступу до кредитних ресурсів та одержання грантів на 

розвиток підприємницької діяльності.  

Крім того, створення ДПП за участю тваринницьких кооперативів та 

територіальних громад дозволить забезпечити вищий рівень узгодженості 

між виробниками продукції тваринництва та переробними підприємствами, у 

тому числі й за рахунок сприяння місцевої влади, що дасть можливість 

суттєво знизити трансакційні витрати, пов’язані із закріпленням на нових 

сегментах регіонального та місцевого ринків, підвищити рівень капіталізації 

бізнесу у тваринництві, збільшити обсяги реінвестицій у відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу особистих селянських господарств в 

частині відтворення поголів’я молочного та м’ясного стада, а також 

створення потужностей для забезпечення прийому та зберігання молока від 

домогосподарств, забою та транспортування тварин  на м’ясокомбінати для 

учасників тваринницьких кооперативів, створених на засадах державно-

приватних партнерств (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Учасники ДПП за участю тваринницьких кооперативів  

та територіальних громад 

Примітка: запропоновано автором 

 

Забезпечення молокопереробних та м’ясопереробних підприємств 

сировиною, яка виробляється господарствами населення, шляхом створення 

державно-приватних партнерств за участю тваринницьких кооперативів, 

дозволить забезпечити передумови підвищення якості сировини як при 

виробництві, так і при зберіганні та транспортуванні (Тур, 2017, с. 43). 

Державно-приватні партнерства, крім забезпечення переробних 

підприємств сировиною,  за рахунок об’єднання приватного капіталу та 

капіталу територіальних громад дозволять вирішити соціальні та економічні 

проблеми, реалізувати стратегічні цілі та підвищити рівень 

конкурентоспроможності територій та виробництва продукції підприємцями, 

побудувати ефективний ланцюг створення доданої вартості.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. За допомогою методики, запропонованої у 2 розділі дисертаційної 

роботи визначено рівні стійкості структурних складових, що дозволило  

запропонувати напрями підвищення ринкової стійкості функціональних 

площин підприємства. 

2. Виходячи із запропонованої структури ринкової стійкості за 

допомогою експертного методу в роботі визначено індикатори, які 

характеризують кожну складову ринкової стійкості: економічну, фінансову, 

маркетингову,  виробничо-технологічну та організаційну.  

Для визначення стану окремих складових у структурі ринкової 

стійкості підприємств застосовано 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. 

3. Запропонована методика була апробована на обраних для 

дослідження підприємствах: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ 

«Кременчукм'ясо», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ТОВ 

«Пирятинський сирзавод» та ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД», ТОВ 

«Гадячсир». Одержані фактичні дані нормалізуємо шляхом присвоєння балів 

1; 0; та  (-1), виходячи із інтерпретації нормативних значень.   

4. Одержані комплексні показники кожної структурної складової 

ринкової стійкості були розподілені відповідно до їх значень за шкалою 

стійкості. Розрахунок інтегрального показника рівня структурної складової 

ринкової стійкості здійснювався за середньою арифметичною значень рівня 

стійкості структурних складових стійкості. Рівень ринкової стійкості 

визначався через інтегральний показник ринкової стійкості як 

середньоарифметична рівнів структурних складових ринкової стійкості. 

5. Для визначення стану ринкової стійкості в роботі запропонована 

шкала перерахунку рівня ринкової стійкості. В результаті одержано чотири 



 
 

222 

рівня ринкової стійкості: критичний, низький, адаптивний та стабільний та 

визначено їх характеристики.  

6. При плануванні стратегії розвитку підприємства запропоновано  

формалізацію процедури визначення стратегії. Ефективність процедури 

планування підвищенна за рахунок введення при аналізі внутрішнього та 

зовнішнього середовища аналізу ланцюга створення цінності, вихідними 

даними для якого можуть слугувати результати проведеного аналізу 

структурних складових ринкової стійкості, що дозволяють з’ясувати 

проблемні бізнес-процеси при створенні ланцюга цінності, виходячи із 

значень показників, що знаходяться нижче нормативного рівня. 

7. Для кожної структурної складової стійкості з позиції функціональної 

площини діяльності підприємства проведено аналіз підходів до класифікації 

функціональних стратегій та визначено основні типи функціональних 

стратегій, що відповідають рівню стійкості струтктурної складової, та  

очікувані результатии реалізації цих стратегій. 

8. Для полегшення вибору базової стратегії для забезпечення 

стратегічного розвитку підприємства запропоновано матрицю 2х2 

(стратегічна ринкова стійкість – набуття конкуроентних переваг), на якій 

визначено стани ринкової стійкості та базові стратегії відповідно до стану 

ринкової стійкості підприємства. Визначений стан ринкової стійкості  

досліджуваних підприємств дозволив запропонувати наступні базові 

стратегії.  Для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм'ясо» 

та ТОВ «Пирятинський сирзавод» – стратегію зворотної вертикальної 

інтеграції, для   ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ТОВ-

підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» –  стратегю концентрованого зростання, для 

ТОВ Гадячсир – стратегію ліквідації. 

9. При обранні функціональної стратегії для підвищення ринкової 

стійкості підприємства враховувалась необхідність оптимізації бізнес-

процесів у ланцюгу створення цінності. Такий підхід дозволяє визначити  тип 

стратегії для кожного підприємства. 
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10. Ефективність виробництва харчових продуктів значною мірою 

залежить від якості сировини, що надходить на переробку. Дотримання 

вимог стандартів якості продукції не можливе за умов надходження на 

виробництво неякісної сировини. Крім того існує проблема забезпечення 

зростання обсягів сировини, що надходить на переробку,  для 

м’ясопереробних підприємств. Особливо гостро ці проблеми постають перед 

підприємствами, що випускають молочну та м’ясну продукцію. 

11. Державно-приватне партнерство сприяє збалансованому розподілу 

компетенцій, відповідальності та ризику між приватними та державними 

партнерами, його можна розглядати як інструмент довгострокового 

взаємовигідного співробітництва між державою та підприємницькими 

структурами.   

Особливої актуальності це питання набуває у контексті прийняття 

рішення щодо заборони прийому молока на переробні підприємства від 

населення. Об’єднання фінансових ресурсів для реалізації стратегічних 

планів дозволяє знизити вартість ресурсів, підвищити віддачу від 

використання. 

12. Одним із напрямів використання потенціалу державно-приватних 

партнерств може стати вирішення проблеми організації виробництва молока 

та його збору для продажу молокопереробним підприємствам та організації  

виробництва м’яса домашнімі господарствами. 

13. Питання збереження існуючого поголів’я корів у 

домогосподарствах населення та нарощування обсягів надходження 

сировини на молокопереробні підприємства можна вирішити шляхом 

створення молочних кооперативів, учасниками яких  можуть бути домашні 

господарства та фермерські господарства,  та входження цих кооперативів у 

державно-приватні партнерства (ДПП) з участю територіальних громад. ДПП 

можуть полегшити доступ господарств населення до кредитних ресурсів з 

метою покращення умов утримання тварин, збільшення їх кількості в одному 

домогосподарстві та придбання доїльних апаратів. Крім того, для  
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підвищення якості молока, що надходить на переробні підприємства, ДПП 

можуть створити умови для зберігання молока – придбання танків та 

визначення якості молока, що надходить від населення. Залежно від кількості 

господарств населення, що входять до кооперативів, можливе обладнання 

лабораторії визначення якості сировини, або ж використання експрес-методів 

оцінювання якості молока. 

14. У задачі тваринницьких кооперативів, що орієнтовані на 

виробництво м’яса, може бути включене створення цехів із забою тварин, 

придбання скотовозів. Придбання скотовозів для загального використання 

може забезпечити скорочення обсягів продажу м’яса у живій вазі 

дрібнооптовим покупцям за заниженими цінами, пришвидшити надходження 

сировини на м’ясопереробні підприємства. 

15. Забезпечення молокопереробних та м’ясопереробних підприємств 

сировиною, що виробляється господарствами населення, шляхом створення 

державно-приватного партнерства за участю тваринницьких кооперативів, 

дозволить забезпечити передумови  підвищення якості сировини як при 

виробництві, так і при зберіганні та транспортуванні. 

16. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про 

впровадження результатів наукового дослідження на вітчизняних 

підприємствах машинобудування (Додаток К). 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: (Тур, 

2016e; Тур, 2017с; Тур, 2018b; Тур та Мостенська, 2018a;  Тур та Мостенська, 

2018с).  
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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 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 
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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 
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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.  

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 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 
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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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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Погляди авторів щодо визначення поняття «стратегія» 

Науковий 

підхід 

Автор Визначення 

1 2 3 

Ф
іл

о
со

ф
сь

к
и

й

 

Абульханова-

Славська К. 

(Абульханова-

Славська, 1991, 

с. 66-67) 

здатність особистості з’єднувати «свої індивідуальні 

особливості, свої статусні і вікові можливості, власні 

домагання з вимогами суспільства», чи у вузькому змісті, 

як «спосіб вирішення життєвих протиріч» 

В
ій

сь
к
о
в
и

й

 

Мольтке Х. 

(Мольтке, 1937, 

с. 360) 

практичне використання ресурсів, які знаходяться у 

розпорядженні командуючого, для досягнення поставленої 

мети 

Харт Л. (Hart, 

1954, с. 209). 

мистецтво розподілу та використання військових ресурсів 

для досягнення цілей поставлених політикою 

 

Зотов О.В 

(Зотов, 1994, с. 

86-95) 

досягнення цілей методом запобігання деструктивної 

невпевненості ретельно підготовлених боїв 

 

Прохоров А. 

(Прохоров, 

1972, 1279 с.) 

вища галузь воєнного мистецтва, охоплює питання теорії 

та практики підготовки країни та озброєних сил до війни, її 

планування та ведення, досліджує закономірності війни, 

розробляє способи та форми підготовки та ведення 

стратегічних операцій 

Прохоров А. 

(Прохоров, 

1972, с. 547) 

складова частини військового мистецтва, що представляє 

його вищу частину й охоплює питання теорії і практики 

підготовки збройних сил до війни, її планування та ведення 

П
о
л
іт

и
ч
н

и
й

 

Бусел В. (Бусел, 

2003, с. 372). 

комплекс великомасштабних політичних рішень і 

діяльності, спрямованих на досягненні основної мети 

 

Прохоров А. 

(Прохоров, 

1972, с. 547) 

можливий відповідно до правил стратегічної гри спосіб дії 

гравця чи коаліції 

 Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

Чандлер А. 

(Чандлер, 1998) 

визначення основних довгострокових цілей і завдань 

компанії та вироблення напрямку дій, розподіл ресурсів, 

необхідних для досягнення цих цілей 

Ансофф І. 

(Ансофф, 2005, 

с. 28) 

стратегія є набір правил для рішень, якими організація 

керується у своїй діяльності 

Мескон М. 

Альберт М. 

Хедуори Ф. 

(Мескон и др., 

1997, с.181). 

детальний всебічний комплексний план, призначений для 

того, щоб забезпечити здійснення місії організації й 

досягнення її цілей 

Дж. О’Шонессі 

(О’Шонесси, 

1979, с.133) 

це набір правил для отримання рішення 
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Продовження табл.А.1 

1 2 3 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

Калінеску Т. 

Романовська Ю. 

Кирилова О. 

(Калінеску та 

ін., 2004, с. 21) 

встановлений набір напрямків діяльності (цілей та способів 

їх досягнення) для забезпечення поновленої відмінності та 

прибутковості підприємства 

Томпсон А. 

Стрікленд А. 

(Томпсон, 

Срикленд, 1998 

с. 20). 

комбінація запланованих дій та швидкість рішень стосовно 

адаптації до нових досягнень та нової диспозиції на полі 

конкурентної боротьби 

Хендерсон Б. 

(Henderson, 

1989, с. 141) 

навмисний пошук плану дій, які будуть сприяти розвитку 

конкурентної переваги компанії і стануть  

його невід’ємною частиною 

Каплан Р. 

Нортон Д. 

(Каплан, 

Нортон, 2005, с. 

43) 

вибір таких видів діяльності, в яких організація досягне 

досконалості, створивши стійку конкурентну перевагу на 

ринку 

Міщенко А. 

(Міщенко, 2004, 

с. 11) 

 

основа підвищення конкурентоспроможності фірми, 

сильної конкурентної позиції і формування такої 

організації, яка за допомогою удосконалювання структури 

управління і підвищення організаційної культури могла б 

успішно працювати у жорстких ринкових умовах 

Фаей Л. 

Рендел Р. (Фаей, 

Рендел, 2002, с. 

31) 

засіб, за допомогою якого змінюються взаємовідносини  

організації з партнерами і конкурентами. За рахунок цього 

вона отримує конкурентні переваги 

Головко Т. 

Сагова С. 

(Головко, 

Сагова, 2002, с. 

13) 

система й механізм стратегічного управління активами і 

капіталом підприємства в умовах відсутності точної та 

детальної картини майбутнього 

Мартиненко М. 

Ігнатьєва І. 

(Мартиненко, 

2006, с. 29) 

ділова концепція організації на певну стратегічну 

перспективу, що представлена в вигляді довгострокової 

програми дій, які спроможні реалізувати дану концепцію та 

забезпечувати організації конкурентні переваги в 

досягненні цілей 

Шеховцова Л. 

(Шеховцева, 

2006, с. 24) 

напрямок, траєкторія, спосіб розвитку компанії, 

спрямований на досягнення її цілей 

Виханський О. 

Наумова А. 

(Виханский, 

Наумова, 1998, 

с. 220) 

довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку 

організації, що стосується сфери, коштів і форм її 

діяльності, системи взаємин у середині організації, а також 

позиції організації в навколишньому середовищі 

Примітка: узагальнено автором  

 



 
 

253 

Таблиця А.2 

Погляди науковців на визначення розвитку економічної системи 

Автор(и), джерело Визначення 

Мочерний С.В., 

Ларіна Я.С. та ін. 

(Мочерний, Ларіна та 

ін., 2005,  с. 274). 

спрямовані та закономірні зміни матеріальних та нематеріальних 

об’єктів, які мають незворотний характер, внаслідок чого 

відбувається перехід від менш розвинених форм таких об’єктів 

до більш розвинених 

Євдокимова Д.М. 

(Євдокімова, 2002, с. 

8). 

динамічний багатоваріативний циклічний процес, який має 

спіралеподібну форму та виявляється через кількісні та якісні 

зрушення у структурі системи при збереженні її цілісності, і 

стійкість якого забезпечується лише за умов його керованості з 

боку надсистеми 

Афанасьєв Н.В., 

Рогожин В.Д., 

Рудика В.І. (Афанасьєв 

Н.В. та ін., 2003, с. 27). 

об’єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, 

обумовлена як фундаментальними законами природи (єдності і 

боротьби протилежностей, переходу кількість у якість, розвитку 

суспільства по спіралі і нагору), так і закономірностями 

функціонування конкретних систем (старіння устаткування, 

нагромадження досвіду і знань співробітниками, виснаження 

природних ресурсів) при якій формуються нові властивості 

системи 

Василенко В.О. 

(Василенко В.О., 2011, 

с. 101). 

це не разові перетворення з метою досягнення «найкращого» (а 

тому і споконвічного) стану системи, а процес, що не 

припиняється в часі, плинність якого не завжди відбувається 

постійно і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з 

подоланням різних по глибині охоплення криз 

Раєвнєва О.В. 

(Раєвнєва О.В., 2006, с. 

108). 

унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі і 

часі, який характеризується перманентною зміною глобальних 

цілей її існування шляхом формування нової дисипативної 

структури і переводом її в новий вектор функціонування 

Пономаренко В.С.,  

Тридід О.М., 

Кизим М.О. 

(Пономаренко В.С. та 

ін., 2003, с. 62). 

процес кількісно-якісних змін у системі, ускладнення структури і 

складу, в результаті чого підвищується її опірність 

дестабілізуючому впливу зовнішнього середовища й 

ефективність функціонування 

Коротков Є.М. 

(Коротков, 1997, с. 

296) 

сукупність змін, що ведуть до появи нової якості й зміцнення 

життєстійкості системи, її здатність пручатися руйнуючим 

впливам зовнішнього середовища 

Тодаро М.П. (Тодаро 

М.П., 1997, с. 77) 

багатомірний процес, що включає реорганізацію й 

переорієнтацію економічної й соціальної системи 

Новик І.Б. (Новик І.Б., 

1985, с. 16). 

процес, система вибору в ході можливих альтернатив 

Єрохіна О.А. (Ерохина 

Е.А., с. 98) 

якісна зміна складу зв’язків (тобто структури) і функціонування 

системи, тобто якісна зміна системи 

Шубравська О.В. 

(Шубравська О.В., 2005, 

с. 37) 

процес переходу системи з одного стану в інший, що 

супроводжується зміною її якісних і кількісних характеристик 

 

Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця А.3 

Підходи до визначення поняття «економічна стійкість» 

Автор, джерело Визначення 

Т. Білоусько (Білоусько, 2013, 

с.54). 

Економічна стійкість підприємства - рівноважний збалансований 

стан економічних ресурсів, який забезпечує стабільну 

прибутковість і нормальні умови для розширеного відтворення у 

тривалій перспективі з врахуванням найважливіших зовнішніх та 

внутрішніх чинників 

М. Удовиченко (Удовиченко, 

2011) 

Економічна стійкість - це досить широке поняття, що включає в 

себе виробничу, технологічну, фінансову, соціальну, екологічну, 

ринкову стійкість. На її думку, ринкова стійкість – постійна 

конкурентна здатність підприємства та продукції до збільшення 

частки ринку, ефективної цінової політики. 

В. Іванов (Іванов, 2005, с.18) Економічну стійкість - це здатність підприємства зберігати 

рівновагу, пропонуючи таке визначення: економічна стійкість 

підприємства – це здатність його економічної системи не 

відхилятися від свого стану (статичного або динамічного) при 

різних внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливах за 

рахунок ефективного формування та використання фінансових, 

виробничих і організаційних механізмів 

О. Ареф’єва та Д. 

Городянська (Ареф’єва, 

Городянська, 2008) 

Економічна стійкість - це сукупність взаємообумовлених та 

взаємопов’язаних складових, які за будь-яких умов забезпечують 

здатність до ведення діяльності підприємств, запас ресурсів 

(ресурсного потенціалу) та збалансований процес функціонування 

І. Геращенко та А. Василенко 

(Геращенко, Василенко, 2014) 

Основою формування економічної стійкості у стратегічній 

перспективі можуть стати активні управлінські рішення компанії 

в галузі розвитку маркетингового менеджменту, спрямованого на 

підвищення маркетингової стійкості компанії 

Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця А.4 

Визначення стратегій розвитку для складових ринкової стійкості 

підприємства  
Складові 

ринкової 

стійкості 

Характеристика Напрями забезпечення 

стійкості 

Стратегія розвитку 

1 2 3 4 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
а
 

характеризує здатність 

підприємства виконувати 

свою основну функцію 

(забезпечувати ефективну 

діяльність на засадах 

підвищення ефективності 

використання ресурсів), 

здатність підприємства 

працювати з високим 

рівнем рентабельності 

комплексне врахування 

чинників впливу при прийнятті 

господарських рішень; 

забезпечення потреб 

споживачів; 

раціональне використання 

ресурсів, застосування ресурсо- 

та енергозберігаючих 

технологій;  

вчасне передбачення,  

реагування на нейтралізація 

ризиків 

стратегія внутрішнього зростання; 

концентрація; 

розвиток ринку; 

розробка товару; 

оновлення. 

зовнішнього зростання; 

концентрична диверсифікація. 

стратегія виходу на міжнародний 

ринок; 

створення спільного підприємства. 

занепад або вилучення вкладень; 

вилучення вкладень; 

ліквідація 

Ф
ін

ан
со

в
а
 

підтримує оптимальний 

(або запланований) рівень 

ліквідності та 

платоспроможності, мати 

джерела забезпечення 

стабільного прогресивного 

розвитку 

 

здійснення ефективного 

управління капіталом 

підприємства, у т.ч. зниження 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості; 

раціональний розподіл та 

ефективне використання 

фінансових ресурсів; 

оцінка ефективності 

господарських операцій та 

доцільності реалізації 

інвестиційних проектів; 

проведення раціональної 

фінансової політики та 

підтримання необхідного рівня 

ліквідності та забезпечення 

платоспроможності; 

вчасне та адекватне реагування 

на реалізацію фінансових 

ризиків  

залишити все без змін; 

стратегія внутрішнього зростання; 

стратегія зовнішнього зростання; 

стратегія виходу на міжнародний 

ринок; 

стратегія вилучення вкладень 

 

В
и

р
о

б
н

и
ч

о
-т

ех
н

о
л
о

гі
ч

н
а
 

підтримує виробничий 

потенціал та технології, 

створювати та зберігати 

технологічну конкурентну 

перевагу, що дозволить 

забезпечити беззбитковий 

та безперебійний процес 

виготовлення продукції з 

низьким відсотком браку та  

виробничих витрат 

підтримання і розвиток 

виробництва та технологічного 

потенціалу; 

безперервна модернізація 

виробництва на інноваційній 

основі з використанням нових 

технологій, способів організації 

виробництва та праці, 

інноваційного маркетингу та 

виробничого менеджменту;  

прискорення темпів розробки 

та впровадження нововведень, 

швидкість реакції підприємства 

на нововведення конкурентів; 

розробка стратегії і тактики 

інноваційної діяльності, 

вдосконалення механізмів 

управління інноваційною 

діяльністю;  

зовнішнього зростання; 

горизонтальна інтеграція; 

вертикальна інтеграція; 

концентрична диверсифікація 
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Продовження табл. А.4 

1 2 3 4 

  вчасне та адекватне 

реагування на появу ризиків; 

пошук та робота з надійними 

постачальниками сировини та 

матеріалів; 

оцінка ефективності 

господарських операцій та 

доцільності реалізації 

інвестиційних проектів; 

управління витратами; 

ефективна структура 

поточних витрат 

 

О
р

га
н

із
ац

ій
н

а
 

 характеризує здатність 

підприємства 

функціонувати в рамках 

законодавчого і правового 

поля відповідної держави 

чи міжнародного 

законодавства при 

забезпеченні реалізації 

функцій управління, 

розподілі повноважень та 

відповідальності  

побудова ефективної та не 

громісткої системи 

управління; 

відповідність підприємства 

вітчизняному та 

закордонному законодавству; 

моніторинг законодавства що 

регламентує діяльність 

підприємства (умови 

виробництва, стандарти, 

екологічність та ін); 

підлаштування виробництва 

підприємства відповідно до 

стратегій розвитку держави, 

які закріплені на 

законодавчому рівні 

залишити все без змін; 

стратегія внутрішнього зростання; 

стратегія зовнішнього зростання; 

стратегія виходу на міжнародний 

ринок; 

стратегія вилучення вкладень 

 

 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
а
 

утримує стійку 

конкурентоспроможну 

позицію на ринку, досягати 

запланованого обсягу 

продажів; адаптуватися до 

змін ринкової кон’юнктури 

та відповідати сучасним і 

майбутнім запитам 

споживачів щодо 

співвідношення якості/ціни 

наявність точної та 

об’єктивної маркетингової 

інформації, об’єктивна оцінка 

теперішніх і майбутніх 

очікувань цільової групи 

споживачів;  

підвищення 

конкурентоздатності 

підприємства та його 

продукції, дотримання 

оптимального співвідношення 

«ціна-якість»; 

розширення долі існуючого 

ринку, освоєння нових ринків 

збуту; 

ефективна рекламна політика, 

стимулювання продаж; 

вчасне та адекватне 

реагування на появу 

маркетингових ризиків 

стратегія внутрішнього зростання; 

концентрація; 

розвиток ринку; 

розробка товару; 

оновлення. 

зовнішнього зростання; 

концентрична диверсифікація. 

міжнародний ринок; 

створення спільного підприємства; 

експорт 

пряме інвестування 

Примітка: розроблено автором за (Вдовиченко, 2010; Маказан, 2017; Маказан та 

Петрова, 2018; Мостенська, Новак та ін., 2011; Слободчикова, 2012; Товстяк, 2011; 

Тодаро, 1997) 
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Рис. А.1. Базова модель ланцюга створення цінності 

Примітка: (Porter, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. А.2. Взаємозалежність елементів в моделі 7-S  

Примітка: (Маккінсі, 2017) 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Характеристика методик визначення стійкості підприємств 

Автор Підходи до оцінювання 
стійкості 

Показники (групи показників) 

1 2 3 

Афонічкіна, 
Журова, 
Соколова  
(Афонічкін, Журова 
та ін., 2016) 

Інтегральний показник 
стійкості 
(математичний апарат 
теорії матриць)  

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
виробництво,  
інновації,  
організаційний розвиток, 
фінанси,  
маркетинг 

Кучеренко В.Р., 
Карпов В.А., 
Маркітан О.С. 
(Кучеренко, Карпов 
та ін., 2006) 

Інтегральний показник 
стійкості (метод сум) 

Показники, що характеризують стійкість 
підприємства:  
показники ефективності; 
показники стабільності; 
показники ліквідності. 

Юнусова Д.А. 
(Юнусова, 2007) 

Одиничні показники 
стійкості  

Показники: 
коефіцієнт поточної ліквідності;  
коефіцієнт забезпеченості власними коштами;  
коефіцієнт відновлення (втрати) 
платоспроможності   

Єфімова М.Г. 
(Efimova, 2018) 

Показник ринкової 
вартості підприємства 

Одиночний показник 

Галушкіна А.І. 
(Галушкина, 2008) 

Інтегральний показник 
стійкості (метод сум) 
 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
фінансова, 
виробнича,  
кадрова,  
маркетингова  

Герасимов Б.Н., 
Рубцова М.Н.  

(Герасимов, 2006) 

Інтегральний показник 
загальної стійкості 
підприємства 
(матричний аналіз) 

Показники, що визначають: 
економічне зростання  
економічна рівновага 
рівень менеджменту 

Собченко Н.В.  
(Собченко, 2011) 

Інтегральний показник 
стійкості (рейтинговий 
метод) 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем та групи показників: 
інноваційна активність; 
інноваційна стійкість;  
фінансова стійкість;  
рентабельність; 
ліквідність 

Батьковський О.І., 
Батьковський М.О., 
Мерзлякова А.П. 
(Батьковский та ін.,  
2011) 

Інтегральний показник 
стійкості, заснований 
на системі рівнянь 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
індикатори виробництва;  
інноваційні індикатори;  
фінансові індикатори;  
соціальні індикатори.  

Коняшова А.В. 

(Коняшова, 2013) 

Інтегральний показник 
стійкості 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
виробнича стійкість; ринкова стійкість; 
фінансова стійкість;  
інвестиційно-інноваційна стійкість; 
соціальна стійкість;  
екологічна стійкість 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 

Ревенко Д.С., Либа 
В.А. 

(Ревенко, Либа, 

2014) 

Інтегральний показник 
стійкості (метод 
радіальних метричних 
діаграм) 

групи критеріїв можуть змінюватись 

Лазарев В. (Lazarev, 
2008)  

Інтегральний показник 
визначення стійкості 
(комбінований метод) 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
фінансова стійкість; 
стійкість структури; 
стійкість економічних зв’язків з 
постачальниками матеріальних ресурсів; 
стійкість економічних зв’язків з покупцями і 
користувачами продукції підприємств 
стійкість персоналу 

Аранчій В.І., 
Удовіченко М.О. 
(Аранчій, 
Удовіченко, 2012) 

Інтегральний показник 
(за формулою 
середньозваженої 
геометричної 
одиничних показників) 

Одиничні показники: 
рентабельність виробництва; 
чистий прибуток в розрахунку на 100 га с-г 
угідь; 
виробництво валової продукції у порівняльних 
цінах розрахунку на 100 га с-г угідь; 
фондозабезпеченість; 
фондовіддача; 
продуктивність праці; 
якісний стан основних засобів; 
коефіцієнт якісного стану працівників; 
коефіцієнт автономії; 
коефіцієнт абсолютної ліквідності 

Закорко П.П., Бреус 
В.Є. (Закорко, Бреус, 
2017) 

Інтегральний показник 
стійкості 

Показники, що характеризують стійкість 
підсистем: 
фінансова стійкість; 
виробнича стійкість; 
маркетингова стійкість; 
інвестиційно-інноваційна стійкість  

 Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця Б.2 

Класифікація типів фінансових стратегій 

Класифікаційна ознака Тип фінансової стратегії Автор 

1 2 3 

За ступенем спрямування 

на діяльність підприємства 

Загальна 

Стратегія вирішення окремих завдань 

Ілишева Н.Н.  

(Илышева, 2004) 

Генеральна 

Оперативна 

Стратегія вирішення окремих завдань 

Ковальова А.М. 

(Ковалева, 2002) 

За забезпеченням 

стратегічного розвитку 

підприємства 

Стабілізації 

Зростання 

Виживання 

Ліквідації 

Комбінована 

Хаванова М.С. 

(Хаванова, 2013, с. 225-

226) 

За визначеними джерелами 

фінансування 

Самофінансування  

Позичкового фінансування Венчурного 

фінансування Використання 

нетрадиційних джерел фінансування 

 

Тарасенко Н.А., 

Баранова З.А. 

(Тарасенко, Баранова, 

2017) 

За ступенем ризику Агресивна 

Обережна 

Комарова А.В. 

(Комарова, 2003, с.49) 

Наступальна 

Захисна 

Наступально-захисна 

Веснін В.Р. (Веснин, 

2004, с.309) 

Агресивна 

Помірно агресивна 

Консервативна 

Розвинута 

Данилова Т.Н.  

(Данилова, 2004) 

За характером діяльності  Активна 

Пасивна 

Захисна 

Стабілізаційна 

Савко О.Я.  (Савко, 

2016, с. 80) 

За видами генеральної 

стратегії 

Фінансової підтримки Прискореного 

зростання 

Фінансового забезпечення стійкого 

зростання 

Антикризова 

Савко О.Я. (Савко, 

2016, с. 80) 

 Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця Б.3 

Типологізація стратегій маркетингу 

Класифікаційна ознака Типи маркетингових 

стратегій 

Підтипи стратегій 

1 2 3 

Термін реалізації 

стратегії 

Короткострокові 

Середньострокові 

Довгострокові 

 

Позиція фірми на 

ринку 

Лідер ринку 

 

Претендент на лідерство 

 

 

Послідовник 

 

Нішери 

 

 

Слабкий бізнес 

 

 

Розширення ринку, розширення частки 

ринку, захист частки ринку 

Фронтальний наступ, флангова атака, спроба 

оточення, обхідний маневр, партизанська 

війна 

Наслідувач, двійник, імітатор, 

пристосуванець 

Підтримання позицій, інтеграція з іншим 

виробником, лідерство в ніші, вихід за межі 

ніші 

Обережний наступ, оборона та зміцнення, 

негайний відступ, збирання врожаю  

Конкурентні стратегії Лідера 

 

Претендентів на 

лідерство (челенджера) 

Наслідування лідера 

(послідовника) 

Спеціалізації (нішера) 

Розширення ринку, оборонні стратегії, 

підвищення ринкової частки ринку,  

Флангова атака, фронтальна атака, спроба 

оточення, партизанська війна 

Компіляція, імітація, адаптація 

 

Підтримання позиції, лідерство в ніші, 

інтеграція, вихід за межі ніші 

Стан ринкового попиту Стимулюючого 

маркетингу 

Синхромаркетингу 

Підтримуючого 

маркетингу 

Ремаркетингу 

Демаркетингу 

 

 

Загальноекономічний 

стан організації 

Виживання 

Стабілізації 

Росту 

Інтенсивного (органічного) росту: 

- стратегія глибокого проникнення на 

ринок; 

- стратегія розвитку ринку; 

- стратегія розвитку товару; 

- стратегія розвитку товару та ринку 

Інтеграційного росту: 

- стратегія прямої інтеграції; 

- стратегія зворотної інтеграції; 

- стратегія горизонтальної інтеграції 

Диверсифікації: 

- концентрична (вертикальна) 

диверсифікація 

- горизонтальна диверсифікація 

- конгломеративна (чиста, летеральна) 

диверсифікація 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 

Стратегії комплексу 

маркетингу 

Товарні стратегії 

 

 

 

Цінові стратегії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збутові стратегії 

 

Стратегія комплексу 

просування 

Інновації товару (диверсифікація, 

диференціація), модифікації (варіації) 

функціональних властивостей товару, 

елімінації товару 

Цінового рівня (престижних цін, низьких 

цін, зняття вершків, проникнення на ринок); 

залежно від характеристик покупців 

(диференційованих цін, дискримінаційних 

цін, пільгових цін); Залежно від гнучкості 

цін (гнучких цін, єдиних цін, стабільних 

цін); залежно від рівня конкуренції 

(психологічних цін, цінового лідера, 

конкурентних цін); залежно від 

співвідношення ціна-якість (преміальних 

націнок, глибокого проникнення, підвищеної 

ціннісної значущості) 

Інтенсивного розподілу; селективного 

розподілу; ексклюзивного розподілу 

Стратегія проштовхування, стратегія 

притягнення 

Метод обрання 

цільового ринку 

Товарної спеціалізації 

Сегментної спеціалізації 

Односегментної 

концентрації 

Вибіркової спеціалізації 

Повного охоплення 

 

Співвідношення 

відносної ринкової 

частки та темпів росту 

ринку 

Розвитку 

Підтримання 

Збирання врожаю 

Елімінації 

 

 

Примітка: узагальнено автором за (Дудяк, Голембйовська, Грабовський, 2014; 

Подольна, Семенюк, 2013, с. 232-235; Семенюк, 2015) 
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Таблиця Б.4 

Критерії вибору виробничих стратегій залежно від величини прибутку та 

попиту на продукцію 

Критерії вибору 

стратегії 

Виробничі 

стратегії 

Характеристика стратегії 

прибуток попит 

Низький 

 
Низький 

 
Переорієнтація 

виробництва 

 

Здійснюється в межах однієї номенклатурної групи 

або ж повного асортименту продукції.  

Залежно від умов функціонування приймається 

рішення про створення нових виробництв, які 

збігаються з профілем діяльності підприємства, або 

ж про освоєння випуску нових продуктів, які не 

збігаються з традиційним профілем діяльності 

підприємства 

При інших несприятливих умовах припинення 

діяльності 
Середній 

 
Середній 

 
Стабілізація 

виробництва 
Полягає у підтриманні існуючого рівня виробництва 

при відсутності витрат на подальший розвиток тощо. 

Високий 

 
Високий 

 
Повна 

спеціалізація 

 

Передбачає концентрування на виробництві одного 

виду продукції, що дає можливість досягти лідерства 

за витратами чи особливого становища 

Високий 

 
Низький 

 
Унікальність 

виробництва  
Орієнтування на виробництво унікальної продукції 

Середній 

 
Низький 

 
Диверсифікація 

 
Суть полягає у різноманітності та стосується 

асортиментного ряду продукції і, відповідно, 

розширення галузевого діапазону діяльності 
Високий 

 

Середній 

 

Обмежена 

спеціалізація 

виробничого 

процесу 

Орієнтація на випуск продукції підвищеної якості 

для визначеного сегменту ринку за відносно 

високою ціною 

 

Низький 

 

Середній 

 

Модифікація 

виробництва 

 

Основна увага зосереджується на впровадженні 

оригінальних новітніх ідей зі створення продукції  з  

якісно новими характеристиками 

Середній 

 

Високий 

 

Інтенсифікація 

 

Нарощуються обсяги виробництва продукції, 

збільшується обсяг реалізації шляхом покращення 

чи модифікації продукту та виробничого процесу 

Низький 

 

Високий 

 

Інноваційні 

перетворення 

виробництва 

(виробничих 

технологій)  

Максимізація витрат на науково-дослідні роботи, 

формування нових технологічних рішень 

виробництва продукції тощо 

 

 Примітка: (Рибак, 2014, с. 115) 
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Таблиця Б.5 

Характеристики управлінських стратегій 
Стратегія Характеристика Додаткові умови або проблеми 

Традиційна Орієнтується на традиційні методи 

управління та спрмована на 

підтримку існуючого стану 

організації.  

У довгостроковій перспективі втрата 

ринкових позицій 

Опортуністична Пошук таких управлінських 

рішень, які  не потребують суттєвих 

витрат, але з якими підприємство 

протягом певного часу буде 

утримувати існуюче положення  

Необхідність глибоких знань  ринкової 

ситуації, високий рівень техніко-

технологічного розвитку підприємства, 

адаптаційні здібності керівників, 

високий рівень ризику втрати 

монопольного становища 

Оборонна Управлінські рішення спрямовані 

на утримання існуючих позицій   

Не усуває ризику втрати позицій 

Наступальна  Управління, яке забезпечує 

зростання частки ринку,  лідерство  

на ринку 

Висока кваліфікація менеджерів та 

великий обсяг  організаторської праці 

Адміністрування Управління, що будується на 

прийнятті рішень жорсткого 

регламентування та 

адміністративного тиску (ручний 

режим управління) 

Викликає незадоволення  коллективу, 

стримує ініціативу персоналу 

Примітка: удосконалено автором 

 

Таблиця Б.6 

Характеристики економічних стратегій 
Стратегія Мета Характеристика 

Зниження витрат зниження витрат як чинник 

забезпечення конкурентних 

переваг  

регулювання процесу формування 

витрат на всіх етапах виробництва та 

реалізації продукції   

Запобігання 

неспроможності 

(банкрутства) 

підприємства 

своєчасне визначення 

«сигналів», щодо  можливості 

настання кризових явищ 

розроблення заходів запобігання 

кризових ситуацій   у межах фінансової, 

товарної, цінової, інвестиційної, 

збутової та ін. політик 

Підвищення 

ефективності 

підвищення економічнної 

ефективності підприємства 

підвищення соціальної 

ефективності підприємства 

збалансування потреб і ресурсів, 

узгодження стану внутрішнього 

середовища підприємства з дією 

чинників зовнішнього середовища 

Орієнтація на покупну 

спроможність 

споживачів 

розробка технологій реакції 

підприємства на зміну 

покупної спроможності  

споживачів 

розроблення асортиментної та цінової 

політик, які відповідають попиту 

споживачів відповідно до їх покупної 

спроможності 

Конкурентоспроможні 

витрати 

формування витрат на рівні 

або нижче витрат найбільших 

конкурентів  

зіставлення витрат підприємства та її 

конкурентів за допомогою  зіставлення 

ланцюгів створення вартості: закупівлі,  

постачання, основне виробництво, 

розподіл (оптовий і роздрібний продаж)  

Примітка: складено автором на основі (Грицюк, 2009) 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Виробництво основних видів продукції харчової промисловості  

у 2011–2017 рр. у Полтавській області 

Продукція 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 до 

2011, 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Яловичина і телятина, свіжі чи 

охолоджені - туші, напівтуші, 

четвертини необвалені, тис.т 5,5 4,6 5,2 3,8 3,2 4,6 4,4 80,0 

Свинина свіжа чи охолоджена - 

туші, напівтуші (уключаючи 

оброблені сіллю чи 

консервантами для тимчасового 

зберігання), тис.т 25,4 23,6 37,6 46,8 47,0 52,2 43,3 170,5 

Вироби ковбасні та подібні 

продукти з м’яса, субпродуктів 

чи крові тварин та подібні 

вироби і харчові продукти на 

їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв 

готових), тис.т 36,4 38,1 38,4 40,7 36,4 33,3 36,1 99,2 

Олія соняшникова нерафінована 

та її фракції (крім хімічно 

модифікованих), тис.т 208,5 215,4 177,0 232,6 226,4 230,3 268,0 128,5 

Молоко та вершки незгущені й 

без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речов

ин жирністю більше 1%, але не 

більше 6%, у первинних 

пакуваннях об’ємом нетто не 

більше 2 л, тис.т 36,3 41,3 41,5 39,6 45,4 42,1 38,4 105,8 

Масло вершкове жирністю не 

більше 85%, тис.т 7,3 10,7 14,5 21,0 19,1 17,8 13,6 186,3 

Cир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний 

сир), тис.т 2,5 2,5 3,5 5,9 8,6 10,0 10,0 400,0 

Сир тертий, порошковий, 

голубий та 

інший неплавлений (крім 

свіжого сиру, сиру із молочної 

сироватки та кисломолочного 

сиру), тис.т 38,9 31,9 23,1 11,5 8,5 5,2 3,9 10,0 

Сир плавлений (крім тертого або 

порошкового), тис.т 3,2 3,4 4,1 4,5 6,1 8,5 9,7 303,1 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти, тис.т 29,7 31,2 32,1 33,8 33,8 31,0 27,6 92,9 

Йогурт рідкий та сквашене 

молоко ароматизовані (молоко і 

вершки коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао), тис.т 5,1 6,2 9,5 6,9 7,6 6,7 3,5 68,6 

Борошно пшеничне чи 

пшенично-житнє, тис.т 71,5 63,9 68,0 71,9 86,5 82,9 52,0 72,7 

Зерна зернових культур 

плющені, перероблені в 

пластівці, лущені, обрушені, 

різані або подрібнені (крім 

рису), тис.т 2,3 2,8 2,2 3,0 6,9 6,4 5,0 217,4 

Хліб та вироби хлібобулочні, 

нетривалого зберігання, тис.т 54,7 56,1 41,7 37,7 33,6 35,7 32,5 59,4 

Пряники та вироби подібні, тис.т 4,0 3,9 4,3 4,1 3,5 3,2 2,8 70,0 

Печиво солодке, вафлі та 

вафельні облатки, частково чи 

повністю покриті шоколадом 

або іншими сумішами, що 

містять какао, тис.т 4,9 4,9 4,2 4,9 5,3 6,3 6,3 128,6 

Печиво солодке 

(уключаючи сендвіч-печиво; 

крім частково чи повністю 

покритого шоколадом або 

іншими сумішами, що містять 

какао), тис.т 23,4 20,2 20,6 20,6 20,9 20,9 22,5 96,2 

Цукор білий кристалічний 

буряковий, тис.т 411,7 406,6 207,5 257,7 209,6 297,8 230,8 56,1 

Цукерки шоколадні (крім 

цукерок із вмістом алкоголю, 

шоколаду в брикетах, пластинах 

чи плитках), тис.т 5,5 6,5 6,2 7,5 8,6 8,1 10,9 198,2 

Вироби кондитерські з цукру чи 

його замінників, з вмістом какао 

(уключаючи шоколадну нугу; 

крім білого шоколаду), тис.т 10,6 8,3 6,8 7,1 7,0 7,5 7,9 74,5 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у., 

тис.т 10,2 16,6 27,0 38,9 32,9 35,5 27,3 267,6 

Води натуральні мінеральні 

газовані, млн.дал 13,1 13,2 13,0 12,4 11,9 12,2 13,0 99,2 

Примітка: розраховано автором за (Статистичний довідник Полтавської обл., 2017) 
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Таблиця В.2 

Динаміка кількості підприємств з виробництва напоїв  

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Води натуральні мінеральні негазовані 91 103 85 76 83 80 

Води натуральні мінеральні газовані 155 162 134 116 115 113 

Води газовані інші 58 70 68 67 58 52 

Води не підсолоджені й не 

ароматизовані; лід та сніг (крім 

мінеральних та газованих вод) 

123 140 139 129 106 105 

Води з додаванням цукру і речовин 

підсолоджувальних чи ароматизуючих 

інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу (уключаючи 

мінеральні й газовані) 

124 129 117 108 95 92 

Напої безалкогольні, які не містять 

молочного жиру (крім підсолоджених 

або не підсолоджених мінеральних, 

газованих або ароматизованих вод) 

82 88 67 62 60 59 

Напої безалкогольні 184 192 161 148 134 130 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та 

вироби подібні, з пластмас 

240 254 244 241 241 д.в. 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України)  

 

Таблиця В.3 

Обсяги реалізації води у натуральному виразі, тис. дал  

Продукція 

2012 

2013 2014 2015 2016 

2017 

натур. 

пито

ма 

вага, 

% 

натур. 

пито

ма 

вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Води натуральні 

мінеральні 

негазовані 

39146,8 7,8 40874,6 36286,8 36281,0 40979,1 41126,9 9,5 

Води натуральні 

мінеральні 

газовані 

96422,5 19,2 89465,6 80138,2 66463,3 65494,3 67699,4 15,7 

Води газовані 

інші 

26222,4 5,2 34255,1 28960,6 25751,9 18483,2 18363,5 4,3 

Води не 

підсолоджені й 

не аромати-

зовані; (крім 

мінеральних та 

газованих вод) 

49599,8 9,9 59271,6 53360,4 49715,3 41412,9 44197,4 10,3 

Води з додава-

нням цукру і 

речовин підсоло-

джувальних чи 

ароматизуючих 

інших  

128877,7 25,7 111624,3 103605,5 96245,9 101297,0 120446,4 27,9 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напої 

безалкогольні, 

які не містять 

молочного жиру 

(крім 

підсолоджених 

або не 

підсолоджених 

мінеральних, 

газованих або 

ароматизованих 

вод) 

16075,0 3,2 11770,3 11617,0 8940,7 9865,0 9245,5 2,1 

Води газовані та 

негазовані та 

напої 

безалкогольні 

145093,7 28,9 123561,6 115383,3 105538,3 111490,8 129987,7 30,2 

Разом вода 

газована та 

негазована та 

напої 

безалкогольні  

501437,9 100,0 470823,1 429351,8 388936,4 389022,3 431066,8 100 

Темпи росту до 

2012 р., % 

100 х 93,9 85,6 77,6 77,6 86,0 х 

Бутлі, пляшки, 

флакони, фляги 

та вироби 

подібні, з 

пластмас, тис. 

шт 

827442,2 х 943421,4 952272,2 1209930,1 1451726,1 д.в. х 

Темпи росту до 

2012 р., % 

100  114,0 115,1 146,2 175,4 д.в. х 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 

 

Таблиця В.4 

Обсяги реалізації води у вартісному виразі, млн. грн.  

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

млн. 

грн 

питома  

вага, % 

млн.грн

. 

питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Води натуральні 

мінеральні 

негазовані 

508,3 4,6 605,1 586,2 728,3 885,6 961,9 4,7 

Води натуральні 

мінеральні газовані 

1543, 1 13,9 1302,

7 

1284,7 1510,1 1485,7 1651,1 8,0 

Води газовані інші 197,2 1,8 285,5 288,0 345,0 297,4 324,2 1,6 

Води не підсо-

лоджені й не 

ароматизовані; лід 

та сніг (крім 

мінеральних та 

газованих вод) 

322,2 2,9 382,4 516,6 426,6 371,4 428,5 2,1 
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Продовження табл. В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Води з 

додаванням цукру 

і речовин 

підсолоджувальн

их чи 

ароматизуючих 

інших, тобто 

напої 

безалкогольні 

типу лимонаду, 

оранджу 

(уключаючи 

мінеральні й 

газовані) 

3621,6 32,7 3673,

0 

3601,9 4584,1 5523,4 8030,5 39,1 

Напої 

безалкогольні, які 

не містять 

молочного жиру 

(крім 

підсолоджених 

або не 

підсолоджених 

мінеральних, 

газованих або 

ароматизованих 

вод) 

624,7 5,6 430,6 531,6 458,4 557,7 509,0 2,5 

Води газовані та 

негазовані та 

напої 

безалкогольні 

4259,2 38,5 4124,

2 

4154,1 510,2 6150,1 8616,7 42,0 

Разом напої 11076,2 100,0 10803

,4 

10963,2 13154,3 15271,3 20521,9 100 

Темпи росту до 

2012 р., % 

100 х 97,5 99,0 118,8 137,9 185,3 х 

Бутлі, пляшки, 

флакони, фляги та 

вироби подібні, з 

пластмас  

552,0 х 552,0 577,8 788,4 1670,1 д.в. х 

Темпи росту до 

2012 р., % 

100 x 104,7 142,8 302,6 523,2 д.в. х 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
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Таблиця В.5 

Динаміка кількості підприємств з виробництва м’яса та м’ясопродуктів 

Продукція 2012 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

2017 до 

2012,% 

М'ясо, включаючи субпродукти 
1682 

172

0 

145

6 

129

2 

115

9 
д. в. 

х 

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи 

охолоджене 
981 

100

0 
829 725 636 563 57,4 

Яловичина і телятина (туші, напівтуші, 

четвертини) ) свіжі чи охолоджені 
884 907 754 671 592 527 59,6 

М'ясо свиней свіже чи охолоджене 
1177 

119

3 
962 834 736 654 55,6 

із них свинина (туші, напівтуші; уключаючи 

оброблені сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання) свіжа чи охолоджена 

1040 
105

0 
854 752 660 592 56,9 

Конина, м'ясо інших тварин родини конячих, 

свіже чи охолоджене 
26 31 28 26 19 14 53,8 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших 

тварин родини и конячих, свіжі чи охолоджені 

565 584 445 406 375 333 58,9 

М'ясо великої рогатої худоби заморожене 42 54 56 57 58 55 131,0 

М'ясо свиней заморожене 37 39 43 43 46 45 121,6 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м'яса, 

субпродуктів чи крові тварин та подібні 

вироби і харчові продукти на їхній основі (крім 

виробів ковбасних з печінки і готових 

продуктів та страв) 

371 391 358 314 290 277 74,7 

із них вироби ковбасні з печінки (ліверні) та 

подібні вироби і харчові продукти на їхній 

основі (крім готових продуктів та страв) 

110 124 115 104 89 80 72,7 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи 

субпродуктів, інші (уключаючи продукти з 

крові тварин; крім виробів ковбасних та 

подібних продуктів, гомогенізованих 

продуктів, виробів з печінки та страв готових) 

180 190 161 157 128 114 63,3 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
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Таблиця В.6 

Обсяги реалізації м’яса та м’ясопродуктів у натуральному виразі, тис. тонн 

М’ясні продукти 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

до 

2010,% 

Яловичина і телятина, свіжі чи 

охолоджені – туші, напівтуші, 

четвертини необвалені, тис.т 

60,5 62,1 54,8 50,0 59,1 56,9 94,0 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, 

напівтуші (уключаючи оброблені 

сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання), тис. т 

188 217 232 235 238 226 120,2 

Яловичина і телятина (туші, 

напівтуші, четвертини, відруби) 

заморожені, тис. т 

16,2 25,4 17,4 20,7 15,2 18,4 113,6 

Свинина заморожена – туші, 

напівтуші, тис.т 
5,9 5,3 7,0 12,4 7,4 6,6 111,9 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи 

охолоджені, тис. т 
422 440 376 326 295 320 75,8 

Кури, курчата (частини тушок) свіжі 

чи охолоджені, тис. т 
254 320 313 362 376 454 178,7 

Кури, курчата (тушки) заморожені, 

тис. т 
36,7 89,7 48,9 145 217 76,8 209,3 

Вироби ковбасні та подібні продукти 

з м’яса, субпродуктів чи крові тварин 

та подібні вироби і харчові продукти 

на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв 

готових), тис. т 

288 287 260 229 233 247 85,8 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 

 

Таблиця В.7 

Обсяги реалізації м’яса та м’ясопродуктів у вартісному виразі, млн. грн. 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 до 

2012,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М'ясо, включаючи 

субпродукти 
17646,1 18887,8 22833,4 32440,0 35469,4 49657,2 281,4 

М'ясо великої рогатої 

худоби свіже чи 

охолоджене 

969,8 812,3 971,3 1294,7 1767,1 2396,9 247,2 

у т.ч. яловичина і 

телятина (туші, 

напівтуші, четвертини) 

свіжі чи охолоджені 

946,0 798,5 934,1 1264,0 1689,5 2300,9 243,2 

М'ясо свиней свіже чи 

охолоджене 
2559,6 2795,1 3381,2 5786,3 5669,3 7224,2 282,2 
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Продовження табл.В.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

у т.ч. свинина (туші, 

напів-туші; уключаючи 

оброблені сіллю чи 

консервантами для 

тимчасового зберігання) 

свіжа чи охолоджена 

2513,6 2689,0 3226,0 4900,4 4386,0 5456,7 217,1 

Конина, м'ясо інших 

тварин родини конячих, 

свіже чи охолоджене 

5,9 5,6 3,0 0,7 0,2 0,6 10,2 

Субпродукти харчові 

великої рогатої худоби, 

свиней, баранів, овець, 

кіз, коней, інших тварин 

родини й конячих, свіжі 

чи охолоджені 

170,1 187,7 207,4 310,6 370,2 417,9 245,7 

М'ясо великої рогатої 

худоби заморожене 
479,7 641,9 671,4 1081,1 720,9 1090,4 227,3 

М'ясо свиней заморожене 173,4 217,2 390,2 573,7 421,6 643,7 371,2 

Шкури великої рогатої 

худо-би або тварин 

родини коня-чих, (не 

дублені й не піддані 

подальшій обробці), цілі, 

сирі 

90,6 107,9 123,6 127,2 149,8 173,2 191,2 

Жири великої рогатої 

худоби, овець і кіз, сало 

свиней 

97,5 130,4 144,0 180,3 241,2 250,0 256,4 

М'ясо свиней у відрубах, 

солене, сушене чи 

копчене (бекон і шинка) 

667,0 638,5 654,3 822,7 755,6 963,5 144,5 

у т.ч. свинина 

(уключаючи бекон, 3/4 

свинячого боку, філейні 

частини і відруби з них) 

солона, в розсолі, сушена 

чи копчена, і інша 

394,2 354,7 296,3 383,2 446,0 639,8 162,3 

Яловичина і телятина 

солона, в розсолі, сушена 

чи копчена 

31,1 29,43 26,0 34,3 33,8 40,7 130,9 

М'ясо солоне, в розсолі, 

сушене чи копчене; 

харчове борошно та 

харчові продукти з м'яса 

або м'ясних субпродуктів 

(крім свинини, яловичини 

та телятини солоної, в 

розсолі, сушеної або 

копченої) 

243,3 250,6 223,1 262,0 136,9 391,0 160,7 

Вироби ковбасні 9341,0 9549,9 9258,9 11078,7 12199,7 14664,9 157,0 
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Продовження табл.В.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

із них: вироби ковбасні з 

печінки (ліверні) та 

подібні вироби і харчові 

продукти на їхній основі 

(крім готових продуктів та 

страв) 

125,1 131,1 148,3 209,2 194,6 268,8 214,9 

вироби ковбасні та 

подібні продукти з м'яса, 

субпродукт-тів чи крові 

тварин та подібні вироби і 

харчові продукти на їхній 

основі (крім виробів 

ковбасних з печінки і 

готових продуктів та 

страв) 

9215,9 9418,9 9110,6 10869,5 12005,1 14396,1 156,2 

у т.ч. вироби ковбасні 

варені, сосиски, сардельки 
5253,4 5351,3 5250,7 6255,5 6997,2 8658,9 164,8 

ковбаси напівкопчені 1906,1 1941,8 1933,9 2372,3 2383,8 2687,9 141,0 

ковбаси варенокопчені, 

напівсухі, сиров'ялені, 

сирокопчені (уключаючи 

"салямі") 

1353,6 1506,2 1448,9 1685,8 1963,2 2258,0 166,8 

холодець, зельц 28,6 35,7 22,1 30, 8 32,7 40,7 142,3 

вироби ковбасні копчено-

запечені 
417,7 335,8 225,1 288,8 280,6 311,3 74,5 

вироби ковбасні інші 221,4 217,7 209,6 207,1 335,5 423,6 191,3 

Продукти готові та 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів, інші 

(уключаючи продукти з 

крові тварин; крім виробів 

ковбасних та подібних 

продуктів, 

гомогенізованих 

продуктів, виробів з 

печінки та страв готових) 

2909,5 2871,0 2754,4 2420,5 2594,4 2681,2 92,2 

у т.ч. продукти готові та 

консервовані з печінки 

інших тварин (крім 

виробів ковбасних та 

страв готових) 

49,2 50,7 66,3 90,9 129,0 111,6 226,8 

продукти готові чи 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів свійської 

птиці 

60,3 65,5 85,7 191,9 151,9 д. в. х 

продукти готові та 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів іншої 

свійської птиці (крім 

виробів ковбасних, 

виробів з печінки та страв 

готових) 

59,8 65,2 85,4 191,5 151,4 45,7 76,4 
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Продовження табл.В.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

продукти готові та 

консервовані з свинини 
58,3 62,6 72,1 102,7 141,8 д. в. х 

із них продукти готові та 

консервовані зі свинини (з 

окістів та відрубів з них; 

крім страв готових) 

34,1 48,9 61,9 92,3 114,7 114,5 335,8 

продукти готові та 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів великої 

рогатої худоби (крім 

виробів ковбасних та 

подібних продуктів, 

гомогенізованих 

продуктів, виробів з 

печінки та страв готових) 

80,8 100,8 206,8 438,1 290,9 283,4 350,7 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
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Таблиця В.8 

Динаміка кількості підприємств з виробництва молока та молокопродуктів 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 

стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 

пептизоване) 

179 198 185 170 156 146 

Молоко та вершки не згущені і без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не більше 6% у 

первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 

2 л 

145 158 141 129 122 119 

Молоко та вершки, жирністю більше 6%, 

неконцентровані та не підсолоджені 

79 85 82 73 72 70 

Молоко та вершки не згущені і без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 21% у первинних пакуваннях 

об'ємом більше 2 л 

46 51 51 48 48 49 

Масло вершкове жирністю не більше 85% 194 213 199 178 174 178 

Масло вершкове 196 215 200 181 175 178 

Сир свіжий неферментований (недозрілий і 

невитриманий; уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир) 

139 160 154 138 134 133 

Сири сичужні (тертий, порошковий, голубий та 

інший не плавлений сир; крім свіжого сиру, 

сиру із молочної сироватки та кисломолочного 

сиру) 

159 176 161 155 158 158 

Плавлений сир (крім тертого або порошкового) 48 50 45 43 41 42 

Сири жирні 171 189 174 166 171 172 

Молоко та вершки, згущені або з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин, 

крім молока та вершків у твердій формі 

33 37 34 32 32 33 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 

молоко та вершки 

167 183 164 153 150 149 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 

сметана та інші ферментовані продукти 

148 163 148 141 138 132 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 

ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані 

продукти, ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао) 

68 78 73 72 72 71 

Сироватка та модифікована сироватка в 

порошку, гранулах чи інших твердих формах, 

згущена чи не згущена, з доданням чи без 

додання підсолоджувальних речовин 

24 28 28 27 28 31 

Спреди та суміші жирові, що містять масову 

частку загального жиру від 50% до 85%, у тому 

числі молочного жиру в жировій фазі не менше, 

ніж 25% 

86 90 78 72 75 75 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у. 62 77 75 72 79 81 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
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Таблиця В.9 

Обсяги реалізації молока та молокопродуктів у натуральному виразі, тис. т 

Молочні продукти 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

до 

2012,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Молоко та вершки незгущені й 

без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю не більше 1%, у 

первинних пакуваннях об’ємом 

нетто більше 2 л 

348 364 514 461 467 464 133,3 

Молоко та вершки незгущені й 

без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не 

більше 6%, у первинних 

пакуваннях об’ємом нетто не 

більше 2 л 

506 543 512 472 463 478 94,5 

Молоко та вершки незгущені й 

без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 21%, у 

первинних пакуваннях об’ємом 

більше 2 л 

26,6 41,1 58,2 51,3 53,2 47,9 180,1 

Молоко сухе знежирене (молоко 

та вершки у твердій формі, 

жирністю не більше 1,5%), у 

первинних пакуваннях об’ємом 

більше 2,5 кг  

45,1 37,1 52,4 51,2 48,5 47,6 105,5 

Масло вершкове жирністю не 

більше 85%  
88,1 93,9 113 101 102 108 122,6 

Сир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир) 

79,0 83,7 74,7 67,8 70,2 68,1 86,2 

Сир тертий, порошковий, 

голубий та інший неплавлений 

(крім свіжого сиру, сиру із 

молочної сироватки та 

кисломолочного сиру)  

147 141 105 96,6 86,5 94,3 64,1 

Сир плавлений (крім тертого або 

порошкового) 
21,5 24,1 25,4 27,0 26,2 27,1 126,0 

Молоко та вершки згущені 

підсолоджені 
66,0 58,5 53,9 51,6 44,4 42,8 64,8 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти 

 

364 378 337 297 293 272 74,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Йогурт рідкий та сквашене 

молоко ароматизовані (молоко і 

вершки коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао) 

88,7 110 106 106 112 116 130,8 

Морозиво та лід харчовий інший 

(уключаючи шербет, льодяники; 

крім сумішей і основ для 

приготування морозива), млн. л 

182 173 146 136 149 152 83,5 

 Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 

 

Таблиця В.10 

Обсяги реалізації молока та молокопродуктів у вартісному виразі, млн. грн. 

Продукція 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

до 

2012,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Молоко рідке оброблене 

(пастеризоване, стерилізоване, 

гомогенізоване, топлене, 

пептизоване) 

3134,2  3616,5  3683,3  3870,9  4206,4  5274,9  168,3 

Молоко та вершки не згущені і 

без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не 

більше 6% у первинних 

пакуваннях об'ємом нетто не 

більше 2 л 

2890,1  3226,5  3205,5  3601,6  3929,6  4774,6  165,2 

Молоко та вершки, жирністю 

більше 6%, неконцентровані та 

не підсолоджені 

269,2  513,2  647,3  749,8  914,9  952,5  353,8 

Молоко та вершки не згущені і 

без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 21% у 

первинних пакуваннях об'ємом 

більше 2 л 

93,5  305,5  415,8  468,1  567,1  490,1  524,2 

Масло вершкове жирністю не 

більше 85% 

3142,1  3719,1  4586,6  4384,1  5887,7  8332,6  265,2 

Сир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний 

сир) 

 

2072,2  2255,6  2072,8  2122,9  1527,7  1989,4  96,0 
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Продовження табл. В.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сири сичужні (тертий, 

порошковий, голубий та інший 

не плавлений сир; крім свіжого 

сиру, сиру із молочної 

сироватки та кисломолочного 

сиру) 

6065,1  6347,3  5425,7  5274,6  5518,1  7044,7  116,2 

Плавлений сир (крім тертого 

або порошкового) 

620,4  685,0  795,4  957,6  1127,0  1383,3  223,0 

Сири жирні 6685,5  7032,3  6221,0  6232,2  6644,8  8428,1  126,1 

Молоко та вершки, згущені 

або з доданням цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, 

крім молока та вершків у 

твердій формі 

810,9 767,4  833,6  1088,7  1105,8  1209,7  149,2 

Йогурт та інші ферментовані 

чи сквашені молоко та вершки 

4653,2  5171,5  4791,4  5259,9  5218,3  6206,4 133,4 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти 

3596,0  3940,7  3568,3  3659,4  3500,6  4136,6  115,0 

Йогурт рідкий та сквашене 

молоко ароматизовані (молоко 

і вершки коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао) 

1026,4  1192,6  1188,8  1574,6  1699,1  2069,8  201,7 

Сироватка та модифікована 

сироватка в порошку, гранулах 

чи інших твердих формах, 

згущена чи не згущена, з 

доданням чи без додання 

підсолоджувальних речовин 

378,8  547,7  624,1  526,9  673,4  993,9  262,4 

Спреди та суміші жирові, що 

містять масову частку 

загального жиру від 50% до 

85%, у тому числі молочного 

жиру в жировій фазі не менше, 

ніж 25% 

846,9  733,8  985,7  1057,5  918,5  д.в. х 

Продукти молоковмісні, 

н.в.і.у. 

1661,7  2143,7  3701,0  3911,6  3844,3  д.в. х 

Примітка: розраховано автором за (Державний комітет статистики України) 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Процедура оцінювання стійкості підприємства та підходи до визначення 

рівнів стійкості 

Автор Етапи процедури оцінювання стійкості Рівні стійкості 
1 2 3 

Галушкіна А.І. 

(Галушкіна 

2008) 

процедура не формалізована п’ять рівнів 

стійкості: високий;  

нормальний; 

задовільний; 

нестійкий;  

катастрофічно 

нестійкий 

Герасимов 

Б.Н., Рубцова 

М.Н. 

(Герасимов, 

Рубцова, 2006) 

чотири етапи: 

збір інформації; 

обробка одержаної інформації;  

побудова моделей стійкості;  

аналіз одержаних результатів 

чотири стани 

рівноваги:  

відносна економічна 

стійкість; 

критична економічна 

стійкість; 

нестійкий стан; 

стагнація 

Собченко Н.В. 

(Собченко, 

2011) 

сім етапів: 

визначення цілі оцінювання стійкості 

підприємства; 

збір інформації про підприємство; 

формування системи показників для 

оцінювання стійкості; 

стандартизація одиничних показників стійкості; 

розрахунок інтегрального показника стійкості; 

інтерпретація показника стійкості; 

розроблення управлінських рішень 

чотири  рівня 

стійкості:  

висока стійкість;  

нормальна стійкість;  

нестійке положення; 

абсолютно нестійкий 

стан. 

Батьковський 

О.І., 

Батьковський 

М.О., 

Мерзлякова 

А.П. 

(Батьковский и 

др., 2011) 

п’ять етапів:  

ідентифікація суб’єкту господарювання – 

об’єкту моніторингу;  

формування системи індикаторів та показників 

оцінювання стійкості підприємств;  

збір і підготовка інформації;  

проведення аналізу показників економічної 

стійкості підприємства;  

розроблення пропозицій і реалізація заходів з 

попередження та нейтралізації загроз стійкості 

підприємства 

 

чотири  рівня 

стійкості: 

нормальний; 

передкризовий; 

кризовий; 

критичний. 

Аранчій В.І., 

Удовіченко 

М.О. (Аранчій, 

Удовіченко, 

2012) 

три етапи:  

вибір та розрахунок одиничних коефіцієнтів, 

індикаторів економічної стійкості; 

ранжування індикаторів; 

розрахунок інтегрального показника 

економічної стійкості 

чотири рівня 

стійкості: 

високий,  

допустимий,  

задовільний; 

 низький 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 

Лазарев В. 

(Lazarev, 2008) 

п’ять етапів: 

визначення показників складових стійкості 

підприємства; 

визначення граничних величин стійкості 

по кожній із складових;  

визначення ринкової стійкості 

підприємства; 

інтерпретація одержаних результатів; 

визначення причин низького стану 

стійкості; 

розроблення заходів з підвищення 

стійкості  

три рівня стійкості: 

високий; 

середній; 

низький. 

Примітка: узагальнено автором. 

 

 

Таблиця Д.2 

Формули розрахунку та нормативні значення показників по видах стійкості 

підприємства 

Види 

стійкості 

Показники  Формули розрахунку Нормативне значення  

1 2 3 4 

1
.Е

к
о
н

о
м

іч
н

а 

Темпи росту чистого доходу 

Витрати на гривню 

реалізованої продукції 

Темпи росту продуктивності 

праці 

Оборотність активів 

ТРчд = ЧДфакт/ ЧДбаз 

Вгр = С/ЧД 

ПП = ЧД/ЧПр 

ТРпп = ППфакт/ ППбаз 

 

Оакт = ЧД/(СРВА) 

1; Позитивна динаміка 

1; Зниження 

 

Зростання  

ТРпп  ТРзп 

Зростання 

Рентабельність активів 

Рентабельність власного 

капіталу 

Рентабельність продаж  

Рентабельність виробництва 

Ракт = П/Акт 

Рвк = П/ВК 

 

Рпр = П/ЧД 

Рвир = ФРОД/С 

Показники повинні 

демонструвати 

позитивну динаміку і 

бути на рівні або вище 

середньогалузевих 

показників  

2
. 
Ф

ін
ан

со
в
а 

Коефіцієнт забезпеченості 

матеріальних запасів 

власними коштами 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 

Коефіцієнт забезпечення 

власними оборотними 

коштами 

Кзмзвк = ВОК / МЗ 

 

 

Кооа = ЧД/ОА 

 

Квоз = (ВК-НА)/ОА  

 

Кзмзвк   0,1 

 

 

Зростання 

 

 0,1 

Коефіцієнт автономії 

Коефіцієнт маневреності 

робочого капіталу 

Коефіцієнт маневреності 

власних коштів 

Кавт = ВК/Пас 

Кмрк = РК/ ВК 

 

Квк = (ВК+ОА-

НА)/НА 

Кавт  0,5 

Кмрк  0,5 

 

Квк  0,1 
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 2 3 4 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

Коефіцієнт співвідношення 

кредиторської та дебіторської 

заборгованості 

Кфс = ВК/ПК 

 

Ксдкз = КЗ/ДЗ 

0,6-0,7 

 

 1 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Кпл = 

(ОА+ВМП)/(ПЗ+ДМ

П) 

Кшл = (ОА-

Зап+ВМП)/ (ПЗ 

+ДМП) 

Кал = 

(ГК)/(ПЗ+ДМП) 

Кпл ≥ 1 

 

Кшл ≥ 0,8 

 

Кал ≥ 0,2 

3
. 
М

ар
к
ет

и
н

го
в
а 

Ринкова частка підприємства 

Темпи росту ринкової частки 

підприємства 

Стабільність зв’язків зі 

споживачами 

Стабільність зв’язків із 

каналами розподілу 

Динаміка частки дебіторської 

заборгованості у чистому 

доході  

ЧР = ЧД/ЗОР 

ТРчр = ЧРфакт/ЧРбаз 

 

СЗС = ПКтт /ЗКтт 

 

СЗКР = ПКд/ЗКдд 

 

ЧДЗ = ДЗ/ЧД 

ЧДЗ = ЧДЗфакт - 

ЧДЗбаз 

Позитивна динаміка 

або утримання частки 

ринку 

≥70% 

 

≥70% 

 

 

Зниження 

Структура асортиментного 

портфелю підприємства; 

Наявність у асортиментному 

портфелі інноваційної 

продукції 

Результати аналізу 

БКГ 

 

КІП   

 

 

≥ 1 

4
. 
В

и
р
о
б

н
и

ч
о

-т
ех

н
о
л
о

гі
ч
н

а 

Рівень завантаження 

виробничої потужності 

Сезонність виробництва 

ЗВП = ВПф/ВП  

 

Ксез = ВПмакс / ВПмін 

 0,7 

 

 0,9 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

Коефіцієнт покриття власним 

капіталом вартості 

необоротних активів  

Коефіцієнт майна 

виробничого призначення 

Кприд = ЗВоз/ПВоз 

 

Кооз = ПВВоз/ВОЗкр 

 

ПВКна =  ВК/НА 

 

 

Кмвп = (НА+ МЗ)/А 

 0,6 

 

 0,2 

 

 0,7 

 

 

 0,5 

 

Впровадження інноваційних 

технологій 

 

Питома вага інвестицій в 

інновації 

Впровадження 

інноваційних 

технологій  

ЧІі = Іін/І  

 

 1 

 

 

 0,2 
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5
. 
 О

р
га

н
із

ац
ій

н
а 

Якість комунікацій 

Швидкість прийняття 

управлінських рішень 

Частка кредиторської 

заборгованості у вартості МЗ 

Зміна частки  кредиторської 

заборгованості у вартості МЗ 

Управлінські інновації 

Впровадження у діяльність  

практик корпоративної 

соціальної відповідальності 

ЯК 

ШПУР 

 

 

ЧКЗ = КЗ/МЗ 

ЧКЗ = ЧКЗфакт - 

ЧКЗбаз  

 

УІ  

 

КСВ 

 

 

 

 

Зменшення 

Зменшення 

 

≥1 

 

Наявність  

 

Коефіцієнт ефективності 

витрат на управління  

Ефективність організаційної 

структури 

Коефіцієнт рентабельності 

управління 

Наявність на підприємстві 

системи управління якістю  

Кеву = ЧДфакт /АВ 

 

ЕОС 

 

 

Руп = ЧФР/АВ 

 

СУЯ 

Зростання 

 

Ефективна/не 

ефективна 

 

Зростання 

 

Наявність 

Примітка: розроблено автором 
 

Таблиця Д.3 

Розшифоровка складових формул 

Складові формул Складові формул 

1 2 

ТРчд – темпи росту чистого доходу ПП – продуктивність праці 

 

ЧДфакт –  чистий дохід від реалізації продукції у 

поточному році 

ЧПр – середньооблікова чисельність 

працюючих 

ЧДбаз –  чистий дохід від реалізації продукції у 

базовому році 

ЧП – чистий прибуток 

 

Вгр – витрати на 1 гривню реалізованої 

продукції 
Акт – середньорічна вартість активів 

ТРпп – темпи росту продуктивності праці ВК – середньорічна вартість власного капіталу 

ТРпп – темпи росту заробітної плати ВЗ – виробничі запаси 

Оакт – оборотність активів СВОА – середньорічна вартість оборотних 

активів 

СРВА – середньорічна вартість активів Ковз – коефіцієнт оборотності виробничих 

запасів 

Ракт – рентабельність активів Кзмзвк  – коефіцієнт забезпеченості матеріальних 

запасів власними коштами 

Рвк – рентабельність власного капіталу ВОК – власний оборотний капітал 

Рпр – рентабельність продаж МЗ – вартість матеріальних запасів 

ЧРпр. – чиста рентабельність продаж Кооа  – коефіцієнт оборотності оборотних активі 

Рвир – рентабельність виробництва ОА  – сума оборотних активів 

П – прибуток Ковз  – коефіцієнт оборотності виробничих 

запасів 

С – собівартість продукції Квоз  – коефіцієнт забезпечення власними 

оборотними коштами 
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Продовження табл. Д.3 

1 2 

ФРОД – фінансові результати від операційної 

діяльності 

РК – робочий капітал 

КЗ – кредиторська заборгованість Кавт  – коефіцієнт автономії 

Кмрк  – коефіцієнт маневреності робочого 

капіталу 

Кмвк  – коефіцієнт маневреності власних коштів 

НА – необоротні активи Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності 

Кшл – коефіцієнт швидкої ліквідності Кал  – коефіцієнт абсолютної ліквідності 

ВМП – витрати майбутніх періодів ДМП – доходи майбутніх періодів 

ПЗ – поточні зобов’язання Зап – запаси 

ГК – грошові кошти ЧР – ринкова частка підприємства 

ЗОР – загальний обсяг ринку ТРчр  – темпи росту ринкової частки 

підприємства 

ЧРфакт – частка ринку фактична ЧРбаз – частка ринку базова 

СЗС  – стабільність зв’язків зі споживачами ПКтт  – постійна кількість торговельних точок 

ЗКтт  – загальна кількість торговельних точок СЗКР – стабільність зв’язків із каналами 

розподілу 

ПКд – постійна кількість дистрибуторів ЗКдд  – загальна кількість дистрибуторів 

ТРдз  – темпи росту дебіторської заборгованості ДЗфакт – дебіторська заборгованість фактична 

САП – структура асортиментного портфелю СУЯ – система управління якістю продукції 

КІП – кількість інноваційних продуктів Чдз – частка дебіторської заборгованості 

ДЗбаз  – дебіторська заборгованість базова ЗВП – завантаження виробничої потужності 

ВПф – випуск продукції фактичний 

 

ППоз – паспортна потужність провідного 

обладнання 

Ксез  – коефіцієнт сезонності виробництва ВПмакс  – максимальний випуск продукції за 

місяць звітного року 

Кприд – коефіцієнт придатності основних засобів ЗВоз – залишкова вартість основних засобів 

ВПмін  – мінімальний випуск продукції за місяць 

звітного року 

ПВВоз –  первісна вартість введених основних 

засобів протягом року  

Косз – коефіцієнт оновлення основних засобів ПВоз – первісна вартість основних засобів 

ПВОЗкр – первісна вартість основних засобів на 

кінець року 

ПВКНА – покриття власним капіталом вартості 

необоротних активів 

Кмвп – коефіцієнт майна виробничого 

призначення 
А – сума активів 

Ібаз – сума інвестицій у базовому році Іфакт – сума інвестицій у поточному році 

Іін – інвестиції в інновації ЧІі – питома вага інвестицій в інновації 

ВІТ – впровадження інноваційних технологій І – загальна сума інвестицій 

ЧКЗ – зміна частки дебіторської 

заборгованості у чистому доході 

КІП – кількість інноваційних продуктів 

ЯК – якість комунікацій КСВ – провадження у діяльність  корпоративної 

соціальної відповідальності 

ЧКЗ – частка  кредиторської заборгованості у 

вартості матеріальних запасів 

ШПУР – швидкість прийняття управлінських 

рішень 

Кеву – коефіцієнт ефективності витрат на 

управління  

УІ – управлінські інновації 

Руп – коефіцієнт рентабельності управління АВ – адміністративні витрати 

 ЧФР – чистий фінансовий результат 

Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця Д.4 

 

АНКЕТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

№ ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДІ 

ТАК ВАГАЮСЬ НІ  

1.  Чи використовується керівництвом зворотний 

зв’язок при здійсненні комунікацій?  

   

2.  Чи маєте Ви попередню інформацію про 

проведення нарад та перелік питань, які будуть 

на ній розглядатись? 

   

3.  Чи існує на підприємстві локальна мережа для 

обміну інформації?  

   

4.  Чи використовуються підприємством 

управлінські інформаційні системи? 

   

5.  Чи завжди своєчасно доходить  управлінська 

інформація для виконання 

   

6.  Чи завжди, на Вашу думку, канал передачі 

інформації відповідає її змісту 

   

7.  Чи вважаєте Ви здійснення зворотного зв’язку 

при здійсненні комунікацій ефективним? 

   

8.  Чи проводяться на підприємстві наради он-

лайн? 

   

9.  Чи вважаєте Ви терміни проходження  

повідомлень в організації оптимальними? 

   

10.  Чи швидко керівництво реагує на звернення 

підлеглих? 

   

 

Дякуємо за співпрацю! 
 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.5 
АНКЕТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

№ ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДІ 

ТАК ВАГАЮСЬ НІ  

1.  Чи відповідає тип організаційної структури умовам 

функціонування підприємства? 

   

2.  Чи є організаційна структура гнучкою?    

3.  Чи швидко підприємство адаптується до змін зовнішнього 

середовища? 

   

4.  Чи вважаєте Ви кількість ієрархічних рівнів організаційної 

структури такою, що не заважає оптимальному вирішенню 

організаційних проблем? 

   

5.  Чи є розподіл функціональних обов’язків на підприємстві 

раціональним? 

   

6.  Чи завжди дотримується на підприємстві принцип єдиного 

підпорядкування? 

   

7.  Чи організаційна структура підприємства ефективна?    

8.  Чи є оптимальним співвідношення кількості управлінців та 

виконавців на підприємстві? 

   

9.  Чи уникають на підприємстві перехрещення повноважень?    

10.  Чи є чітке розуміння своїх обов’язків виконавцями?    

Дякуємо за співпрацю! 

Примітка: розроблено автором 

Таблиця Д.6 
АНКЕТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ   

№ ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДІ 

ТАК ВАГАЮСЬ НІ  

1.  Чи залучаються керівники низових ланок для обговорення 

проблеми, яка виникає у сфері їх компетенції? 

   

2.  Чи використовується керівництвом при прийнятті 

управлінського рішення колективні методи прийняття 

управлінських рішень, наприклад, «мозкового штурму»? 

   

3.  Чи існує на підприємстві контроль виконання прийнятих 

управлінських рішень? 

   

4.  Чи можна охарактеризувати процес прийняття управлінських 

рішень на підприємстві як раціональний? 

   

5.  Чи завжди управлінські рішення, є обґрунтованими?    

6.  Чи визнає керівництво, що прийняте рішення було 

помилковим? 

   

7.  Чи завжди прийняте управлінське рішення є своєчасним?     

8.  Чи вітається ініціатива підлеглих при реалізації 

управлінського рішення? 

   

9.  Чи методи доведення до виконавців управлінських  рішень 

ефективні? 

   

10.  Чи ефективні процедури прийняття управлінських рішень?    

Дякуємо за співпрацю! 

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм’ясо» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

2010 200426 814746 14412 789202,0 514071 909011 

2011 232769 731000 14128 1054936,0 577396 1127913 

2012 263271 752641 9272 1209818,0 592224 1118676 

2013 246270 840286 8687 1224111,0 600575 1287004 

2014 267005 773216 54376 1539704,0 629537 1709008 

2015 324355 759077 79941 1935578,0 623603 2571386 

2016 342808,0 1055413 144444 2064262,0 651476 1256315 

2017 366338,0 1520951 196576 2550084,0 695021 173657 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

Таблиця Е.2 

Динаміка валового прибутку на харчових підприємствах, тис. грн  

Роки  

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм’ясо» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

2010 67623 118512 2904 188436,0 135009 100041 

2011 70860 93554 2493 237368,0 150387 139671 

2012 78958 144 637,0 338,0 316510,0 162 413,0 223 026,0 

2013 68829 153188 1619 323615,0 188087 241706 

2014 46590 123136 8495 317418,0 168526 356855 

2015 54336 99246 16133 404945,0 167844 273788 

2016 51042,0 163621 43376 496986,0 186015 853 

2017 46767,0 236300 59382 500039,0 149547 4961 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

 
2
8
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Таблиця Е.3 

Сума зносу основних засобів на підприємствах харчової промисловості, тис. грн  

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм’ясо» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

2010 84026 63658 8678 89492 65466 39970 

2011 82007 77275 13254 121376 73488 48619 

2012 92570 89339 16871 152835 82318 60681 

2013 69662 100185 19864 188884 91959 70567 

2014 79373 109813 20930 1006561 102696 82422 

2015 98844 118172 24304 416031 112441 95310 

2016 121291,0 127201 27757 488387 123056 74784 

2017 141935,0 133543 33305 564266 128504 93320 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

Таблиця Е.4 

Первісна вартість основних засобів підприємств, тис.грн  

  

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм’ясо» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

2010 143844 135216 48615 301087 136885 88102 

2011 141515 147608 49325 417307 155150 138459 

2012 148135 151778 49077 499065 175542 153646 

2013 136560 154318 47594 573716 189653 190989 

2014 198100 164689 44130 1779589 197350 225779 

2015 205194 168530 44219 1174836 200678 238030 

2016 273 405,0 186333 46635 1206191 211699 188437 

2017 274 028,0 209840 87331 1243281 204064 140339 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

 

2
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Таблиця Е.5 

Показники рентабельності активів, %  

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод 

мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» ТОВ «Гадячсир» 

ТОВ-

Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 16,9 11,0 9,1 27,5 15,8 0,0 

2011 29,9 7,6 75 10,5 16,5 0,4 

2012 41,4 11,5 5,7 22,6 24,9 1,3 

2013 30,3 8,3 5,9 24,3 25,3 2,0 

2014 15,9 5,2 9,7 17,3 23,8 0,0 

2015 15,0 4,2 5,8 9,8 15,7 7,0 

2016 10,7 2,6 13,8 22,3 -11,2 2,5 

2017 6,6 2,4 11,4 26,3 -22,2 1,7 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

Таблиця Е.6 

Рентабельність виробництва підприємств харчової промисловості, % 

Роки  

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» ТОВ «Гадячсир» 

ТОВ-Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 50,9 31,4 35,6 17,0 17,7 25,2 

2011 43,8 29,0 35,2 14,7 13,7 21,4 

2012 42,8 35,4 37,8 23,8 31,9 3,8 

2013 38,8 35,9 45,6 22,3 26,0 22,9 

2014 21,1 26,0 36,6 18,9 26,9 18,5 

2015 20,1 26,5 36,8 15,0 17,2 25,3 

2016 17,5 31,7 40,0 18,3 0 42,9 

2017 14,6 24,4 27,4 18,4 -3,0 43,3 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 2
8
8
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Таблиця Е.7 

Динаміка показника фондовіддачі на підприємствах харчової промисловості, грн./грн. 

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод 

мінеральних вод» 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ «Гадячсир» 
ТОВ-Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 3,39 4,780 7,352 10,914 16,861 0,333 

2011 3,90 4,157 7,544  10,304 10,713 0,372 

2012 4,58 3,768 6,773 11,337 10,264 0,272 

2013 4,02 3,349 6,291 14,417 9,217 0,290 

2014 2,88 2,660 6,546 14,186 10,669 2,135 

2015 2,88 2,527 6,819 14,426 14,761 3,708 

2016 2,65 2,796 7,366 19,191 11,050 7,447 

2017 2,58 3,651 8,465 22,364 3,690 5,393 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

Таблиця Е.8 

Динаміка матеріаломісткості виробництва продукції на підприємствах харчової промисловості, % 

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод мінеральних 

вод» 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» 

ПАТ 

«Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

ТОВ-Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 0,656 0,990 0,985 0,732 0,550 0,850 

2011 0,657 1,016 0,966 0,944 0,599 0,824 

2012 0,591 1,050 1,033 0,734 0,570 0,534 

2013 0,588 1,040 1,048 0,865 0,745 0,721 

2014 0,610 0,983 0,959 0,808 0,851 0,955 

2015 0,632 0,667 0,829 0,857 0,597 1,099 

2016 0,659 0,887 0,798 0,814 11,054 1,020 

2017 0,706 1,021 0,835 0,961 3,693 1,068 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

2
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Таблиця Е.9 

Коефіцієнт оборотності поточних активів на підприємствах харчової промисловості 

Роки  

ПрАТ 

«Миргородський 

завод 

мінеральних 

вод» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 
ПАТ «Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

ТОВ-

Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 5,174 3,493 1,285 3,663 1,570 0,901 

2011 3,539 4,492 1,564 2,868 1,522 1,027 

2012 2,785 4,190 1,261 2,878 1,423 0,829 

2013 2,018 3,417 1,249 3,436 1,579 0,336 

2014 2,628 2,917 1,533 2,236 1,273 1,015 

2015 2,658 2,855 1,452 1,836 1,641 0,856 

2016 3,140 2,388 1,516 2,887 0,217 0,962 

2017 2,377 2,939 1,588 3,887 0,057 1,007 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 
Таблиця Е.10 

Коефіцієнт фінансової незалежності підприємств харчової промисловості 

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод 

мінеральних 

вод» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 
ПАТ «Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

ТОВ-

Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 0,647 0,2468 0,0150 0,6470 0,1652 0,9543 

2011 0,753 0,2098 0,0119 0,6079 0,1982 0,9532 

2012 0,769 0,2126 0,0165 0,4176 0,2689 0,8859 

2013 0,858 0,2156 0,0248 0,6256 0,7707 0,8717 

2014 0,867 0,1975 0,0255 0,6078 0,7137 0,7154 

2015 0,951 0,1283 0,0099 0,5450 0,0390 0,3762 

2016 0,921 0,0918 0,0841 0,3814 -0,720 0,3510 

2017 0,731 0,0298 0,2162 0,4873 -5,490 0,2723 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 
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Таблиця Е.11 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на підприємствах харчової промисловості 

Роки 

ПрАТ 

«Миргородський 

завод 

мінеральних 

вод» 

ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 
ПАТ «Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

ТОВ-

Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 0,0100 0,1757 0,0106 0,0235 0,2082 0,1034 

2011 0,0227 0,0465 0,0156 0,0557 0,5771 0,0378 

2012 0,0934 0,0265 0,0249 0,0315 0,3092 0,0221 

2013 0,3512 0,1446 0,0202 0,1186 0,4129 0,0116 

2014 0,3967 0,1714 0,0361 0,0797 0,0025 0,0005 

2015 0,0719 0,0809 0,0214 0,3175 0,0006 0,0042 

2016 0,0307 0,0517 0,0109 0,5311 0,0001 0,0020 

2017 0,0190 0,0477 0,0069 0,6357 0,0000 0,0028 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 
Таблиця Е.12 

Коефіцієнт поточної ліквідності на підприємствах харчової промисловості 

 

ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод» 

ТОВ 

«Глобинський 

м’ясокомбінат» ПАТ «Кременчукм'ясо» 

ТОВ 

«Пирятинський 

сирзавод» 

ТОВ 

«Гадячсир» 

ТОВ-

Підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

2010 1,276 1,4819 2,5262 5,5137 0,6429 4,0274 

2011 2,054 1,2435 1,8992 5,3094 0,3749 3,4682 

2012 2,654 1,0485 2,2704 1,5507 0,8252 1,1965 

2013 4,354 0,9164 2,7137 2,2107 0,2686 3,7347 

2014 3,336 0,8611 2,6911 3,7584 0,3204 2,4418 

2015 10,233 0,6581 2,2965 3,9761 1,0679 1,820 

2016 5,053 0,5978 0,7350 1,7587 0,5148 1,1914 

2017 1,917 0,5554 0,6761 1,7698 0,1279 1,2216 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємств 

2
9
1
 

 



 
 

292 

Таблиця Е.13 

Виробництво продукції підприємствами м’ясної промисловості в Україні 

Найменування продукції 
Кількість підприємств Реалізація продукції, тисяч грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М'ясо, включаючи субпродукти 1682 1720 1456 1292 1159 17646054,6 18 887 803,3 22 833 364,2 32 439 946,5 35 469 425,7  

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи 

охолоджене 981 1000 829 725 636 969778,4 812 345,3 971 289,8 1 294 673,4 1 767 070,8 2 396 931,2 

Яловичина і телятина (туші, напівтуші, 

четвертини) ) свіжі чи охолоджені 884 907 754 671 592 945988,8 798458,7 934 106,9 1 264 008,3 1 689 525,1 2 300 946,9 

М'ясо свиней свіже чи охолоджене 1177 1193 962 834 736 2559562,3 2795104,4 3 381 217,8 5 786 279,0 5 669 306,9 7 224 173,9 

Свинина (туші, напівтуші; уключаючи 

оброблені сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання) свіжа чи 

охолоджена 1040 1050 854 752 660 2513647,6 2689018,6 3 225 990,3 4 900 410,2 4 386 007,6 5 456 662,0 

Конина, м'ясо інших тварин родини 

конячих, свіже чи охолоджене 26 31 28 26 19 5920,8 5559,0 3 034,0 748,5 178,2 560,1 

Субпродукти харчові великої рогатої 

худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, 

інших тварин родини и конячих, свіжі чи 

охолоджені 565 584 445 406 375 170071,7 187721,4 207 370,6 310 569,5 370 189,8 417 899,1 

М'ясо великої рогатої худоби заморожене 42 54 56 57 58 479707,8 641898,0 671 412,8 1 081 136,4 720 895,9 1 090 412,7 

М'ясо свиней заморожене 37 39 43 43 46 173445,0 217150,0 390 209,6 573 660,9 421 619,5 643 702,2 

Шкури великої рогатої худоби або тварин 

родини конячих, (не дублені й не піддані 

подальшій обробці), цілі, сирі 239 263 240 221 203 90623,1 107887,3 123 635,5 127 202,4 149 806,4 173 180,4 

Жири великої рогатої худоби, овець і кіз, 

сало свиней 223 248 237 220 211 97472,5 130387,0 144 047,1 180 315,5 241 199,5 250 040,9 

М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене 

чи копчене (бекон і шинка) 139 154 142 129 111 667026,3 638517,4 654 312,0 822 692,5 755 641,0 963 469,2 

Свинина (уключаючи бекон, 3/4 

свинячого боку, філейні частини і відруби 

з них) солона, в розсолі, сушена чи 

копчена, й інша 93 102 94 87 76 394167,6 354731,1 296 272,9 383 174,1 445 967,6 639 788,4 

Яловичина і телятина солона, в розсолі, 

сушена чи копчена 41 45 36 34 29 31083,2 29372,0 25 960,9 34 255,1 33 797,9 40 747,8 
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Продовження табл. Е.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М'ясо солоне, в розсолі, сушене чи 

копчене; харчове борошно та харчові 

продукти з м'яса або м'ясних субпродуктів 

(крім свинини, яловичини та телятини 

солоної, в розсолі, сушеної або копченої) 110 118 98 95 75 243316,0 250642,1 223 113,0 262 029,9 136 920,7 391 011,5 

Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та 

подібні вироби і харчові продукти на їхній 

основі (крім готових продуктів) 110 124 115 104 89 125087,5 131077,4 148 301,1 209 217,9 194 582,4 268 782,8 

Вироби ковбасні та подібні продукти з 

м'яса, субпродуктів чи крові тварин та 

подібні вироби і харчові продукти на їхній 

основі (крім виробів ковбасних з печінки і 

готових продуктів та страв) 371 391 358 314 290 9215899,2 9418869,4 9110611,8 10 869 486,6 12 005 100,2 14 396 114,8 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки 339 357 329 282 261 5253351,4 5351278,9 5250670,1 6 255 491,1 6 997 237,1 8 658 871,5 

Ковбаси напівкопчені 335 356 327 283 258 1906132,3 1941838,9 1933897,4 2 372 268,9 2 383 750,2 2 687 914,4 

Ковбаси варенокопчені, напівсухі, 

сиров'ялені, сирокопчені (уключаючи 

"салямі") 204 226 202 177 154 1353564,6 1506219,2 1448903,0 1685 848,9 1 963 205,1 2 258 015,1 

Холодець, зельц 53 72 67 54 41 28582,6 35730,0 22093,0 30819,3 32704,6 40664,4 

Вироби ковбасні копчено-запечені 61 66 60 55 48 417712,2 335848,6 225099,1 288831,3 280635,4 311 259,5 

Вироби ковбасні інші 98 112 103 94 84 221404,1 217696,8 209639,0 207096,8 335481,4 423 649,4 

Вироби ковбасні 373 392 359 314 290 9 340986,7 9549946,8 9258912,9 11078704,5 12 199 682,6 14664 897,6 

Продукти готові та консервовані з печінки 

інших тварин (крім виробів ковбасних та 

страв готових) 9 11 11 10 9 49151,0 50713,0 66322,3 90897,8 128984,6 111614,0 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи 

субпродуктів іншої свійської птиці (крім 

виробів ковбасних, виробів з печінки та 

страв готових) 29 36 39 33 31 59826,9 65233,5 85428,6 191466,5 151379,1 45746,7 

Продукти готові та консервовані зі свинини 

(з окістів та відрубів з них; крім страв 

готових 19 24 22 19 20 34073,8 48878,5 61 854,5 92 285,9 114 653,2 114 482,8 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи 

субпродуктів великої рогатої худоби (крім 

виробів ковбасних та подібних продуктів, 

гомогенізованих продуктів, виробів з 

печінки та страв готових) 31 32 27 31 29 80763,0 100777,1 206 831,1 438 086,4 290 930,4 283 350,7 
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Продовження табл. Е.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи 

субпродуктів, інші (уключаючи продукти з 

крові тварин; крім виробів ковбасних та 

подібних продуктів, гомогенізованих 

продуктів, виробів з печінки та страв 

готових) 180 190 161 157 128 2909536,9 2871047,7 2754428,4 2420495,4 2594436,5 2681181,4 

Продукти готові чи консервовані з м'яса чи 

субпродуктів свійської птиці 29 36 39 33 31 60254,9 65543,5 85743,6 191918,4 151895,6  

Продукти готові та консервовані з свинини 27 33 31 26 26 58269,8 62565,5 72122,5 102703,5 141775,9  

Разом вартість реалізованої 

продукції      40 456408,0 41 412 057,1 42 192 831,6 53 546 774,9 56 754 561,2 68 936 071,4 

 Примітка: розраховано автором за (Державна служба статистики України) 
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Таблиця Е.14 

Виробництво продукції підприємствами молочної промисловості в Україні 

Найменування продукції 
Кількість підприємств Реалізація продукції, тисяч грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 

стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 

пептизоване) 179 198 185 170 156 3 134 233,4 3 616 458,4 3 683 266,2 3 870 899,0 4 206 424,6 5 274 853,0 

Молоко та вершки не згущені і без 

додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин жирністю 

більше 1%, але не більше 6% у первинних 

пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л 145 158 141 129 122 2 890 149,9 3 226 539,2 3 205 510,3 3 601 575,9 3 929 590,2 4 774 633,9 

Молоко та вершки, жирністю більше 6%, 

неконцентровані та не підсолоджені 79 85 82 73 72 269 193,5 513 235,2 647 283,5 749 778,0 914 936,9 952 530,0 

Молоко та вершки не згущені і без 

додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин жирністю 

більше 21% у первинних пакуваннях 

об'ємом більше 2 л 46 51 51 48 48 93 541,6 305 534,2 415 827,8 468 114,1 567 095,9 490 103,0 

Масло вершкове жирністю не більше 85% 194 213 199 178 174 3 142 100,5 3 719 147,1 4 586 615,6 4 384 109,9 5 887 742,1 8 332 574,2 

Масло вершкове 196 215 200 181 175 3 165 853,3 3 744 791,1 4 616 850,6 4 479 486,1 6 021 470,2  

Сир свіжий неферментований (недозрілий 

і невитриманий; уключаючи сир із 

молочної сироватки та кисломолочний 

сир) 139 160 154 138 134 2 072 197,8 2 255 598,6 2 072 840,7 2 122 877,9 1 527 732,7 1 989 432,1 

Сири сичужні (тертий, порошковий, 

голубий та інший не плавлений сир; крім 

свіжого сиру, сиру із молочної сироватки 

та кисломолочного сиру) 159 176 161 155 158 6 065 133,5 6 347 277,3 5 425 670,4 5 274 596,8 5 518 080,1 7 044 718,4 

Плавлений сир (крім тертого або 

порошкового) 48 50 45 43 41 620 387,2 684 975,0 795 350,3 957 601,7 1 126 692,5 1 383 342,4 

Сири жирні 171 189 174 166 171 6 685 520,7 7 032 252,3 6 221 020,7 6 232 198,5 6 644 772,6 8 428 060,8 

Молоко та вершки, згущені або з 

доданням цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, крім молока 

та вершків у твердій формі 

 33 37 34 32 32 810 895,1 767 430,9 833 628,7 1 088 766,5 1 105 815,5 1 209 728,0 
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Продовження табл. Е.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 

молоко та вершки 167 183 164 153 150 4 653 151,8 5 171 468,0 4 791 356,6 5 259 889,5 5 218 327,1  

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та інші ферментовані 

продукти 148 163 148 141 138 3 596 010,1 3 940 683,8 3 568 326,0 3 659 387,3 3 500 617,6 4 136 642,5 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 

ароматизовані (молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, кефір, сметана та 

інші ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням фруктів, 

горіхів або какао) 68 78 73 72 72 1 026 402,5 1 192 636,2 1 188 842,3 1 574 614,9 1 699 090,1 2 069 820,3 

Сироватка та модифікована сироватка в 

порошку, гранулах чи інших твердих 

формах, згущена чи не згущена, з 

доданням чи без додання 

підсолоджувальних речовин 24 28 28 27 28 378 815,2 547 661,6 624 079,8 526 916,8 673 434,9 993 947,8 

Спреди та суміші жирові, що містять 

масову частку загального жиру від 50% 

до 85%, у тому числі молочного жиру в 

жировій фазі не менше, ніж 25% 86 90 78 72 75 846 853,2 733 842,9 985 731,0 1 057 450,5 918 461,3  

Продукти молоковмісні, н.в.і.у. 62 77 75 72 79 1 661 734,6 2 143 712,3 3 700 995,1 3 911 564,4 3 844 252,6  

Разом 179 198 185 170 156 41112173,9 45943244,1 47363195,6 49219827,8 53304536,9 47080386,4 

 Примітка: розраховано автором за (Державна служба статистики України)
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Таблиця Е.15 

Виробництво продукції підприємствами з виробництва мінеральних вод в Україні 

Найменування продукції 
Кількість підприємств Реалізація продукції, тисяч грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Води натуральні мінеральні негазовані 91 91 103 85 76 508 297,9 605 114,8 586 234,7 728 258,9 885 551,2 

961 

891,6 

Води натуральні мінеральні газовані 155 155 162 134 116 1 543 132,1 1 302 695,2 1 284 669,2 1 510 096,8 1 485 724,5 

1 651 

139,0 

Води газовані інші 58 58 70 68 67 197 156,9 285 450,4 287 987,2 344 937,2 297 445,8 

324 

179,6 

Води не підсолоджені й не ароматизовані; 

лід та сніг (крім мінеральних та газованих 

вод) 123 123 140 139 129 322 166,9 382 395,6 516 649,9 426 615,8 371 370,3 

428 

511,6 

Води з доданням цукру і речовин 

підсолоджувальних чи ароматизуючих 

інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранджу (уключаючи 

мінеральні й газовані) 124 124 129 117 108 3 621 549,8 3 672 906,7 3 601 937,9 4 584 088,7 5 523 434,5 

8 030 

531,3 

Напої безалкогольні, які не містять 

молочного жиру (крім підсолоджених або 

не підсолоджених мінеральних, газованих 

або ароматизованих вод) 82 82 88 67 62 624 686,2 430 647,6 531 625,4 458 409,3 557 689,5 

508 

972,5 

Напої безалкогольні 184 184 192 161 148 4 259 164,0 4 124 158,3 4 154 069,4 5 101 845,3 6 150 128,1 

8 616 

679,6 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби 

подібні, з пластмас 240 240 254 244 241 551 975,6 577 809,5 788 422,4 1 670 059,3 2 888 144,9  

Разом      11 628 129,4 11 381 178,1 11 751 596,1 14 824 311,3 18 159 488,8 

20 521 

905,2 

 Примітка: розраховано автором за (Державна служба статистики України)  
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ДОДАТОК Ж 

 

Таблиця Ж.1   

Індикатори фінансової стійкості ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Власний 

оборотний 

капітал 

-150807 -249829 -255958 -275139 -620616 -691 153,0 -694 795 -769 566 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних 

запасів ВК 

-4,139 -5,114 -5,213 -4,202 -7,335 -4,528 -4,006 -3,690 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів 

3,493 4,492 4,190 3,417 2,917 2,855 2,388 2,939 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними 

коштами 

-0,667 -0,667 -0,667 -0,667 -0,667 -0,667 -0,667 -0,667 

Коефіцієнт 

автономії 
0,247 0,210 0,213 0,216 0,197 0,128 0,092 0,030 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого 

капіталу 

-1,208 -1,919 -1,725 -1,581 -2,196 -3,431 -4,411 -15,316 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

0,273 -0,039 0,081 0,185 -0,103 -0,015 0,199 0,120 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

0,819 0,689 0,539 0,275 0,246 0,147 0,101 0,031 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської 

та дебіторської 

заборгованості 

0,948 1,059 1,179 1,694 1,736 2,697 2,619 3,046 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

1,510 1,273 1,066 0,926 0,866 0,737 0,653 0,607 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

1,215 0,956 0,853 0,739 0,718 0,431 0,422 0,371 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,176 0,047 0,026 0,145 0,171 0,081 0,052 0,048 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.2 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кзмзвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кооа 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,10 

Квоз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кавт 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кмрк 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кмвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 0 0 1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,05 0,00 0,00 0,05 -0,05 -0,05 0,05 0,05 

Кфс 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Кскдз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Кпл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 0 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кшл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 0 0 1 

нормалізоване 

значення 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 

Кал 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 -0,05 0,00 0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

Рівень фінансової 

стійкості 

-0,300 -0,250 -0,450 -0,450 -0,400 -0,550 -0,450 -0,400 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

        нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24 

        нестійкий (-0,24)-0 

        передкризовий (-0,49) -(-0,25)           

 

    

кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

    

  катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

   Рис. Ж.1. Динаміка рівня фінансової стійкості ТОВ «Глобинський 

м‘ясокомбінат» 
 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.3 

Індикатори маркетингової стійкості ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка ринку  
0,561 0,563 0,608 0,566 0,571 0,584 0,599 0,676 

Темпи росту 

частки ринку 
0,06 0,00 0,05 -0,04 0,01 0,01 0,02 0,08 

Стабільність 

зв'язків зі 

споживачами 

0,72 0,71 0,73 0,76 0,73 0,85 0,85 0,85 

Стабільність 

зв'язків з 

каналами 

розподілу 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 

Зміна питомої 

ваги дебіторської 

заборгованості  у 

чистому доході 

-0,003 -0,010 -0,009 0,003 0,016 -0,016 0,015 -0,006 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 

наявна наявна наявна наявна наявна наявна відсутня відсутня 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.4 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧР 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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Продовження табл. Ж.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТРчр 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 -0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗС 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗКР 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 -1 -1 1 -1 1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 0,10 

 

САП 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

КІП 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 

Рівень маркетингової 

стійкості 
1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 0,50 0,70 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

 

  

 

  

 

  

 стійкий 0,5-0,74 

 

  

 

    

 

  

нормальний 0,25-0,49 

   

    

   задовільний 0-0,24 

    

  

   нестійкий (-0,24)-0   

   

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

   Рис. Ж.2. Динаміка рівня маркетингової стійкості ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.5  

Індикатори виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завантаженість виробничої 

потужності 
0,6 0,63 0,67 0,67 0,78 0,75 0,72 0,800 
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Продовження табл. Ж.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт сезонності 

виробництва 
0,575 0,564 0,568 0,585 0,702 0,738 0,743 0,728 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,703 0,709 0,694 0,671 0,434 0,646 0,595 0,546 

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 
0,416 0,279 0,164 0,130 0,678 -0,515 0,026 0,030 

Коефіцієнт майна виробничого 

призначення 
0,617 0,691 0,650 0,637 0,690 0,666 0,598 0,609 

Покриття власним капіталом 

вартості необоротних активів 
0,453 0,343 0,367 0,387 0,313 0,226 0,185 0,061 

Впровадження інноваційних 

технологій 

не 

впров 

не 

впров. 

не 

впров 

не 

впров 

не 

впров 

не 

впров 

не 

впров. 

не 

впров. 

Питома вага інвестицій в 

інновації 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 

Таблиця Ж.6 

Результати нормалізації індикаторів виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗВП 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

Ксез 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кприд 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 -1 1 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00 

Кооз 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

 

0,10 0,00 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кмвп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ПВКна 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
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Продовження табл. Ж.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВІТ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

ЧІі 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Рівень виробничо-

технологічної стійкості 
-0,20 -0,30 -0,40 -0,40 0,00 0,00 -0,10 -0,10 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 
Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

   

        

 нестійкий (-0,24)-0     

  

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

  

  

 

  

  

  

кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

   Рис. Ж.3. Динаміка рівня виробничо-технологічної стійкості ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат» 
 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Таблиця Ж.7 

Фактичні індикатори організаційної стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 
Індикатори 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Якість комунікацій 

 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Швидкість прийняття 

управлінських рішень 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Частка  кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

3,708 3,503 2,268 5,318 6,735 4,655 5,232 5,320 

Зміна частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

0,451 -0,206 -1,235 3,050 1,417 
-

2,080 
0,577 0,088 

Управлінські інновації відсутн відсутн наявн відсутн відсутн наявн наявн відсутн 

Впровадження у 

діяльність КСВ 
відсутн відсутн відсутн відсутн відсутн наявн наявн наявн 
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Продовження табл. Ж.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт 

ефективності витрат 

на управління 

0,019 0,019 0,019 0,021 0,016 0,016 0,019 0,018 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 

1,050 0,320 0,940 1,587 -7,664 -3,27 -1,29 -2,594 

Наявність систем 

управління якістю 
наявн наявн наявн наявн наявн наявн наявн наявн 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.8 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості  

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯК 
присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ШПУР 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ЧКЗ 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване значення -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ΔЧКЗ 
присвоєні коефіцієнти  -1 1 1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване значення -0,05 0,05 0,05 -0,05 -0,05 0,05 0,05 0,05 

УІ 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

нормалізоване значення 
-0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1 

КСВ 

присвоєні коефіцієнти  0 0 0 0 0 1 1 1 

нормалізоване значення 
0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

Кеву 

присвоєні коефіцієнти  0 0 0 0 -1 0 1 1 

нормалізоване значення 0 0 0 0 -0,1 0 0,1 0,1 

ЕОС 
присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Руп 
присвоєні коефіцієнти 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

СУЯ 
присвоєні коефіцієнти 1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень організаційної стійкості 0,30 0,40 0,60 0,30 0,00 0,50 0,60 0,40 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 
        

стійкий 0,5-0,74 
        

нормальний 0,25-0,49 
        

задовільний 0-0,24 
        

нестійкий (-0,24)-0 
        

передкризовий (-0,49) -(-0,25) 
        

кризовий (-0,74)-(-0,50) 
        

катастрофічний (-1) - (-0,75) 
        

Рис. Ж.4. Динаміка рівня організаційної стійкості ТОВ «Глобинський 

м‘ясокомбінат» 

         Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.9   

Фактичні індикатори економічної  стійкості ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темпи росту 

чистого доходу 

1,41 1,34 1,15 1,01 1,26 1,26 1,07 1,24 

Витрати на 1 грн 

реалізованої 

продукції 

0,76 0,77 0,74 0,74 0,79 0,79 0,76 0,80 

Продуктивність 

праці 

331,9 443,6 460,9 463,7 563,2 718,7 819,5 1 043,8 

Темпи росту 

продуктивності 

праці 

0,92 1,34 1,04 1,01 1,21 1,28 1,14 1,27 

Оборотність 

активів 

1,56 1,70 1,73 1,52 1,08 1,23 1,20 1,51 

Рентабельність 

активів 

0,025 0,064 0,045 0,092 -0,050 -0,019 -0,054 -0,025 

Рентабельність 

власного капіталу 
0,120 0,299 0,209 0,468 -0,388 -0,210 -1,815 -0,120 

Рентабельність  

продаж 
0,015 0,037 0,030 0,086 -0,040 -0,016 -0,036 -0,015 

Рентабельність 

виробництва 
0,051 0,083 0,067 0,064 -0,100 0,043 0,024 -0,051 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.10 

Результати нормалізації індикаторів економічної стійкості 

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 
Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тчд 
присвоєні коефіцієнти 1 1 0 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 

Вгр 

присвоєні коефіцієнти 1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ТРпп 

присвоєні коефіцієнти -1 1 0 -1 0 1 1 1 

нормалізоване значення -0,05 0,05 0,00 -0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 

Оакт 
присвоєні коефіцієнти 1 1 1 0 -1 -1 1 1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,00 -0,15 -0,15 0,15 0,15 

Ракт 

присвоєні коефіцієнти 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1 
нормалізоване значення 

0,00 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Рвк 

присвоєні коефіцієнти 0 1 1 0 -1 -1 -1 -1 
нормалізоване значення 

0,00 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Рпр 

присвоєні коефіцієнти 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,15 0,00 0,00 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Рв 
присвоєні коефіцієнти 0 0 0 0 -1 0 0 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 -0,15 

Рівень економічної стійкості 0,40 0,55 0,25 -0,05 -0,65 -0,45 -0,15 -0,30 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 

 
Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75 - 1,0 

        стійкий 0,5 - 0,74 

 

  

      нормальний 0,25 - 0,49   

 

  

     задовільний 0 - 0,24 

        нестійкий (-0,24) -  0 

   

  

    передкризовий (-0,49) - (-0,25) 

      

    

кризовий (-0,74) - (-0,50) 

    

    

  катастрофічний (-1) - (-0,75) 

        Рис. Ж.5. Динаміка рівня економічної стійкості ТОВ «Глобинський 

м‘ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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        Таблиця Ж.11 

Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості 

ТОВ «Глобинський м‘ясокомбінат» 

Структурні 

складові 

ринкової 

стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова 

стійкість 
-0,30 -0,25 -0,45 -0,45 -0,40 -0,55 -0,45 -0,40 

Економічна 

стійкість 
0,40 0,55 0,25 -0,05 -0,65 -0,45 -0,15 -0,30 

Маркетингова 

стійкість 
1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 0,50 0,70 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 

-0,20 -0,30 -0,40 -0,40 0,00 0,00 -0,10 -0,10 

Організаціна 

стікість 
0,30 0,40 0,60 0,30 0,00 0,50 0,60 0,40 

Ринкова 

стійкість 
0,24 0,28 0,20 -0,02 -0,05 0,10 0,08 0,06 

Рівні стійкості   

Фінанасова 

стійкість 

передкр передкр передкр передкр передкр кризовий передкр передкр 

Економічна 

стійкість 

нормальн стійкий нормальн нестійк кризов передкр нестійк передкр 

Маркетингова 

стійкість 

високий високий високий стійкий високий високий стійкий стійкий 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 

нестійк передкр передкр передкр задов задов нестійк нестійк 

Організаційна 

стікість 

нормальн нормальн стійкий нормальн задов стійкий стійкий нормальн 

Ринкова 

стійкість 

задов нормальн задов нестійк нестійк задов задов задов 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 

 

Рівень ринкової 

стійкості Порогові значення  

Ринкова стійкість 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

  

  

  

   задовільний 0-0,24   

 

          

 нестійкий (-0,24)-0 

    

  

  

  

передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

   Рис. Ж.6. Динаміка рівня ринкової стійкості ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.12   

Індикатори фінансової стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Власний оборотний 

капітал 
-102574,0 -114 571,0 -109981,0 -106380,0 -107002,0 -116755,0 -154899,0 -209 686,0 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних запасів 

ВК 

-3,326 -3,262 -3,215 -2,947 -2,563 -3,840 -5,325 -4,918 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів 

1,285 1,564 1,261 1,249 1,533 1,452 1,516 1,588 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними коштами 

-0,256 -0,310 -0,234 -0,221 -0,261 -0,272 -0,361 -0,479 

Коефіцієнт автономії 0,015 0,012 0,016 0,025 0,025 -0,010 -0,084 -0,216 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого капіталу 

-13,365 -17,893 -11,345 -7,129 -7,904 21,779 3,417 1,822 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

2,700 2,105 3,005 3,086 2,519 2,808 2,507 2,411 

Коефіцієнт 

фінансової стійкості 
0,048 0,033 0,047 0,025 0,026 -0,010 -0,078 -0,178 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

0,498 0,682 0,537 0,449 0,481 0,532 1,668 1,868 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
2,561 2,161 2,270 2,714 2,691 2,296 0,735 0,676 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
2,297 1,457 2,105 2,510 2,418 2,134 0,685 0,610 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,011 0,016 0,025 0,020 0,036 0,021 0,011 0,007 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.13 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості  

ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кзмзвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кооа 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 -0,100 -0,100 0,100 -0,100 0,100 0,100 
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Продовження табл. Ж.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квоз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кавт 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кмрк 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,100 0,100 0,100 

Кмвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Кфс 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,150 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 

Кскдз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,100 0,100 

Кпл 

присвоєні 

коефіцієнти  

        

нормалізоване 

значення 

1 1 1 1 1 1 -1 -1 

Кшл 

присвоєні 

коефіцієнти  

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 

нормалізоване 

значення 

1 1 1 1 1 1 0 0 

Кал 

присвоєні 

коефіцієнти  

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 

нормалізоване 

значення 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Рівень фінансової 

стійкості 

-0,300 -0,400 -0,600 -0,600 -0,400 -0,400 -0,250 -0,250 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

  

    нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24   

 

  

     нестійкий (-0,24)-0 

 

  

  

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

     

  

  кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.7. Динаміка рівня фінансової стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.14 

Показники маркетингової стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Маркетингова 

стійкість 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка ринку 0,561 0,563 0,608 0,566 0,571 0,584 0,599 0,676 

Темпи росту 

частки ринку 

0,06 0,00 0,05 -0,04 0,01 0,01 0,02 0,08 

Стабільність 

зв'язків зі 

споживачами 

0,68 0,71 0,73 0,76 0,73 0,75 0,72 0,71 

Стабільність 

зв'язків з каналами 

розподілу 

0,63 0,72 0,73 0,73 0,73 0,71 0,73 0,72 

Зміна питомої 

ваги дебіторської 

заборгованості  у 

чистому доході 

0,048 -0,036 0,027 -0,010 0,025 0,001 0,007 -0,016 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 

відсутня відсутня відсутня відсутня наявна відсутня наявна наявна 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 

Таблиця Ж.15 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості  

ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЧР 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ТРчр 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 1 -1 1 0 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,150 -0,150 0,150 -0,150 0,150 0,000 0,150 0,150 

СЗС 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗКР 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 1 -1 1 1 1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 0,100 -0,100 0,100 0,100 0,100 -0,100 

 

САП 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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Продовження табл. Ж.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КІП 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,15 -0,15 0,15 0 

Рівень маркетингової 

стійкості 

0,350 0,200 0,700 0,200 1,000 0,550 1,000 0,650 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 

 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

 

    

 

  

   стійкий 0,5-0,74   

  

      

  нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

        
нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

 

    

Рис. Е.8. Динаміка рівня маркетингової стійкості  ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Таблиця  Ж.16 

Індикатори виробничо-технологічної стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завантаженість виробничої 

потужності 
0,463 0,467 0,491 0,618 0,701 0,682 0,696 0,580 

Коефіцієнт сезонності 

виробництва 
0,575 0,564 0,568 0,585 0,702 0,738 0,743 0,728 

Коефіцієнт придатності основних 

засобів 
0,522 0,526 0,531 0,515 0,480 0,440 0,419 0,370 

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 
0,097 0,118 0,116 0,074 0,039 0,017 0,052 -0,037 

Коефіцієнт майна виробничого 

призначення 
0,273 0,289 0,261 0,261 0,306 0,262 0,257 0,258 

Покриття власним капіталом 

вартос-ті необоротних активів 
0,070 0,053 0,081 0,123 0,112 -0,048 -0,414 -1,217 

Впровадження інноваційних 

технологій 
0 0 0 0 0 0 1 0 

Питома вага інвестицій в 

інновації 
0,032 0,032 0,033 0,033 0,029 0,030 0,980 0,000 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.17 

Результати нормалізації індикаторів виробничо-технологічної  

стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗВП 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,2 -0,2 -0,2 0 0 0 0 -0,2 

Ксез 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 

нормалізоване 
значення 

-0,2 -0,2 -0,2 0 0 0 0 0 

Кприд 

присвоєні 
коефіцієнти  

0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Косз 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кмвп 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

ПВКна 

присвоєні 
коефіцієнти  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

ВІТ 

присвоєні 
коефіцієнти  

1 0 0 0 0 0 1 0 

нормалізоване 
значення 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 

ЧІі 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,100 -0,100 

Рівень виробничо-
технологічної стійкості 

-0,70 -0,80 -0,80 -0,40 -0,50 -0,50 -0,20 -0,70 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

-0,70 -0,80 -0,80 -0,40 -0,50 -0,50 -0,20 -0,70 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

 

  

  

  

   нестійкий (-0,24)-0   

 

  

 

    

  передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

   

    

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Е.9 Динаміка рівня виробничо-технологічної стійкості ПАТ 

«Кременчукм'ясо» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.18   

Індикатори організаційної стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Якість комунікацій 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Швидкість прийняття 

управлінських рішень 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Частка  кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

2,312 1,759 2,028 1,834 1,328 1,729 1,216 1,009 

Динаміка частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

0,912 -0,552 0,269 -0,194 -0,506 0,402 -0,513 -0,207 

Управлінські інновації відсутн відсутн наявні відсутн наявні наявні наявні наявні 

Впровадження у 

діяльність КСВ 
відсутн відсутн відсутн відсутн відсутн наявні наявні наявні 

Коефіцієнт 

ефективності витрат на 

управління 

0,025 0,027 0,027 0,036 0,044 0,038 0,040 0,041 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 

0,341 0,425 0,437 0,351 -0,069 -1,083 -2,161 -3,153 

Наявність систем 

управління якістю 
наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.19 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості  

ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯК 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ШПУР 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

ΔЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,050 -0,050 0,050 -0,050 -0,050 0,050 0,050 0,050 

УІ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

КСВ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 1 1 1 

нормалізоване 

значення 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

Кеву 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 0 1 1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1 

ЕОС 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Руп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,100 0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

СУЯ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень організаційної 

стійкості 
0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,400 0,500 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.20 

   

Індикатори економічної стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпи росту 

чистого доходу 
1,28 

1,12 1,03 1,01 1,05 0,99 1,04 1,07 

Витрати на 1 

грн 

реалізованої 

продукції 

0,74 

0,74 0,73 0,69 0,73 0,73 0,71 0,78 

Продуктивність 

праці 
303,1 340,4 355,3 360,9 384,1 421,1 506,6 597,1 

Темпи росту 

продуктивності 

праці 

1,23 1,12 1,04 1,02 1,06 1,10 1,20 1,18 

Оборотність 

активів 
1,00 1,07 1,01S 1,00 1,19 1,15 1,21 1,31 

Рентабельність 

активів 
0,016 0,013 0,013 0,014 0,002 0,035 -0,074 -0,131 

Рентабельність 

власного 

капіталу 

1,065 1,074 0,798 0,549 0,078 -3,525 -0,881 -0,606 

Рентабельність  

продаж 
0,016 0,012 0,013 0,014 0,002 -0,030 -0,061 -0,100 

Рентабельність 

виробництва 
0,030 0,034 0,008 -0,017 -0,167 -0,042 0,084 0,018 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

 

Таблиця Ж.21 

Результати нормалізації індикаторів економічної стійкості  

ПАТ «Кременчукм'ясо» 

 
Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тчд 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 0 0 0 0 -1 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 

Вгр 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ТРпп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 0 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,050 0,050 0,050 

Оакт 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 1 1 0 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,000 0,150 0,150 0,000 0,150 0,150 0,150 0,150 

Ракт 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 
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Продовження табл. Ж.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 

Рпр 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 -0,15 -0,15 -0,15 

Рв 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 

нормалізоване 

значення 
0 0 -0,15 -0,15 -0,15 0 0 -0,15 

Рівень економічної 

стійкості 
0,450 0,450 0,300 0,150 0,150 -0,150 0,000 -0,150 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 
Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0         

стійкий 0,5-0,75 

 

        

   нормальний 0,25-0,5   

       задовільний 0-0,25 

     

  

  нестійкий (-0,25)-0 

        передкризовий (-0,5) -(-0,25)         

кризовий (-0,75)-(-0,5) 

        катастрофічний (-1) - (-0,75) 

      

    

          Рис. Е.11. Динаміка рівня економічної стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

 
Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.22 

Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості 

ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Структурні складові 

ринкової стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова 

стійкість 

-0,300 -0,400 -0,600 -0,600 -0,400 -0,400 -0,250 -0,250 

Економічна 

стійкість 

0,45 0,45 0,3 0,15 0,15 -0,15 0 -0,15 

Маркетингова 

стійкість 

0,350 0,200 0,700 0,200 1,000 0,550 1,000 0,800 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 

-0,70 -0,80 -0,80 -0,40 -0,50 -0,50 -0,20 -0,70 

Організаціна 

стікість 

0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,400 0,500 

Ринкова стійкість 0,020 -0,050 -0,020 -0,070 0,110 -0,040 0,190 0,040 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

        

   задовільний 0-0,24   

   

    

  нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Е.12. Динаміка рівня ринкової стійкості ПАТ «Кременчукм'ясо» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж. 23 

Індикатори фінансової стійкості ТОВ «Гадячсир»  

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Власний 

оборотний капітал 50054,0 61471,0 130728,0 240748,0 300310,0 -106567,0 -719 373,0 -1 760 947,0 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних 

запасів ВК 2,716 0,999 5,746 4,877 3,768 -1,578 -56,953 -807,403 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів 1,570 1,522 1,423 1,579 1,273 1,641 1,185 0,632 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними 

коштами 0,09 0,08 0,17 0,30 0,22 -0,07 -0,94 -6,82 

Коефіцієнт 

автономії 0,16 0,20 0,27 0,40 0,31 0,04 -0,72 -5,49 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого капіталу 0,48 0,37 0,55 0,63 0,65 -1,58 -0,84 -0,97 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 11,670 7,624 8,412 7,560 10,254 8,381 0,434 -28,483 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 0,28 0,60 0,37 0,66 0,44 0,04 -0,42 -0,85 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 0,79 0,56 1,31 0,34 0,35 1,12 1,97 7,98 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 1,56 2,67 1,21 3,73 3,12 0,94 0,52 0,13 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 1,50 2,44 1,18 3,49 2,93 0,90 0,51 0,13 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 0,21 0,58 0,31 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.24 



318 
 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кзмзвк 

присвоєні коефіцієнти  1 0 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,100 0,000 0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 

-

0,100 

Кооа 

присвоєні коефіцієнти  1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,100 -0,100 -0,100 0,100 

-

0,100 0,100 -0,100 

-

0,100 

Квоз 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення -0,100 -0,100 -0,100 0,000 0,000 -0,100 -0,100 

-

0,100 

Кавт 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення -0,100 -0,100 -0,100 0,000 

-

0,100 -0,100 -0,100 

-

0,100 

Кмрк 

присвоєні коефіцієнти  0 0 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 

-

0,100 

Кмвк 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 1 -1 

нормалізоване 

значення 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

-

0,050 

Кфс 

присвоєні коефіцієнти  -1 0 -1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення -0,15 0,00 -0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Кскдз 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення -0,10 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,10 

Кпл 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 0 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 

Кшл 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 0 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 -0,05 -0,05 

Кал 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 0,05 0,05 0,05 0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

Рівень фінансової стійкості 0,00 -0,15 0,10 0,60 -0,10 -0,35 -0,70 -0,80 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства  

 
Рівень фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

  

    нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24   

 

  

     нестійкий (-0,24)-0 

 

  

  

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

     

  

  кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис.  Ж.13. Динаміка рівня фінансової стійкості ТОВ «Гадячсир» 
 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства  

Таблиця Ж.25 
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Індикатори маркетингової стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка ринку  0,047 0,043 0,029 0,013 0,044 0,007 0 0 

Темпи росту 

частки ринку 
-0,01 -0,01 -0,02 0,03 -0,04 -0,01 0 0 

Стабільність 

зв’язків зі 

споживачами 

0,75 0,71 0,73 0,75 0,35 0,25 0 0 

Стабільність 

зв’язків з 

каналами 

розподілу 

0,75 0,73 0,73 0,73 0,45 0,15 0 0 

Зміна питомої 

ваги дебіторської 

заборгованості  у 

чистому доході 

0,016 0,058 0,010 -0,009 0,047 0,013 0,209 -0,252 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

збаланс збаланс збаланс збаланс не збаланс не збаланс не збаланс 
не 

збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 

наявна наявна наявна відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 Таблиця Ж.26 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості ТОВ 

«Гадячсир» 
Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧР 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -0.15 -0.15 

ТРчр 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

СЗС 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0 -0,15 -0,15 -0,15 

СЗКР 

 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 -0,15 -0,15 -0,15 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 

 

САП 
 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Продовження табл. Ж.26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КІП 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Рівень маркетингової 

стійкості 
0,50 0,50 0,50 0,70 -0,40 -0,70 -1,00 -0,80 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

 

    

 

  

   стійкий 0,5-0,74   

  

      

  нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

        
нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

 

    

Рис. Ж.14. Динаміка рівня маркетингової стійкості ТОВ  «Гадячсир» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця  Ж.27 

Показники виробничо-технологічної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Виробничо-технологічна 

стійкість 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Завантаженість 

виробничої потужності 
0,83 0,828 0,533 0,246 0,065 0,091 0 0 

Коефіцієнт сезонності 

виробництва 
0,75 0,75 0,72 0,4 0,297 0,153 0 0 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,546 0,649 0,605 0,631 0,635 0,600 0,603 0,335 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
0,063 0,364 0,099 0,196 0,154 0,051 -0,263 -0,343 

Коефіцієнт майна 

виробничого призначення 
0,114 0,197 0,147 0,198 0,160 0,139 0,127 0,176 

Покриття власним 

капіталом вартості 

необоротних активів 

1,928 1,584 2,199 2,724 2,875 0,388 -6,139 -32,379 

Впровадження 

інноваційних технологій 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Питома вага інвестицій в 

інновації 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 При 0,0 0,0 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Таблиця Ж.28 
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Результати нормалізації індикаторів виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЗВП 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,2 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Ксез 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,20 0,20 0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

Кприд 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 1 1 1 1 1 1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 

Кооз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кмвп 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ПВКна 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ВІТ 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Чіі 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Рівень виробничо-

технологічної стійкості 

0,10 0,30 0,20 -0,30 -0,60 -0,80 -0,80 -1,00 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 
Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

 

  

  

  

   нестійкий (-0,24)-0   

 

  

 

    

  передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

   

    

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.15. Динаміка виробничо-технологічної стійкостіТОВ «Гадячсир» 
Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.29   
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Індикатори організаційної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Якість 

комунікацій 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,25 0 

Швидкість 

прийняття 

управлінських 

рішень 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 0 

Частка  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

7,734 1,909 3,672 0,271 0,508 2,906 26,203 102,118 

Динаміка частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

4,348 -5,825 1,763 -3,401 0,237 2,398 23,297 75,914 

Управлінські 

інновації 
наявні наявні наявні наявні відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. 

Впровадження у 

діяльність КСВ 
відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. 

Коефіцієнт 

ефективності 

витрат на 

управління 

0,022 0,025 0,026 0,022 0,019 0,013 0,017 0,037 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 

1,849 2,519 5,325 6,078 3,177 -13,127 -22,943 -75,969 

Наявність систем 

управління якістю 
наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.30 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості ТОВ 

«Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯК 

присвоєні 

коефіцієнти 
1 1 1 1 1 0 0 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 

ШПУР 

присвоєні 

коефіцієнти 
0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти 

-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 

 

Продовження табл. Ж.30 
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ΔЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти 

-1 1 -1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,05 0,05 -0,05 0,05 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 

УІ 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

КСВ 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кеву 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 

ЕОС 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 

Руп 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

СУЯ 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень організаційної 

стійкості 
0,45 0,35 0,25 0,55 0,40 -0,05 -0,65 -0,75 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 
Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

      

  нормальний 0,25-0,49       

 

  

   задовільний 0-0,24 

    

  

   нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.16. Динаміка рівня організаційної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.31  

Індикатори економічної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темпи росту 

чистого доходу 

1,21 1,24 0,99 1,15 1,33 1,50 0,49 0,14 

Продовження табл. Ж.31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Витрати на 1 грн 

реалізованої 

продукції 

0,89 0,88 0,80 0,81 0,79 0,89 1,00 0,97 

Продуктивність 

праці 
382,3 474,3 426,2 487,5 625,1 954,8 498,7 71,1 

Темпи росту 

продуктивності 

праці 

0,79 1,24 0,90 1,14 1,28 1,53 0,52 0,14 

Оборотність 

активів 
1,43 1,33 1,25 1,35 1,14 1,48 1,05 0,52 

Рентабельність 

активів 
0,063 0,085 0,170 0,182 0,065 -0,226 -0,408 -1,441 

Рентабельність 

власного капіталу 
0,385 0,432 0,634 0,458 0,212 -5,807 -0,570 -0,262 

Рентабельність  

продаж 
0,044 0,064 0,136 0,135 0,057 -0,153 -0,390 -2,746 

Рентабельність 

виробництва 
0,083 0,106 0,213 0,203 0,231 -0,000 -0,146 -1,535 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.32 

Результати нормалізації індикаторів економічної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тчд 
присвоєні коефіцієнти  1 1 0 0 1 1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 -0,15 -0,15 

Вгр 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 

ТРпп 

присвоєні коефіцієнти  -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 

нормалізоване значення -0,05 0,05 -0,05 0,05 0,05 0,05 -0,05 -0,05 

Оакт 
присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 0 -1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 -0,15 

Ракт 

присвоєні коефіцієнти  0 0 1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 

Рвк 

присвоєні коефіцієнти  0 1 1 1 0 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 

Рпр 

присвоєні коефіцієнти  0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,15 -0,15 

Рв 
присвоєні коефіцієнти  0 0 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Рівень економічної стійкості 0,40 0,60 0,60 0,70 0,65 0,00 -0,85 -1,00 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 
Рівень 

організаційної 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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стійкості 

високий 0,75-1,0         

стійкий 0,5-0,75 

 

        

   нормальний 0,25-0,5   

       задовільний 0-0,25 

     

  

  нестійкий (-0,25)-0 

        

передкризовий 

(-0,5) –(-

0,25)         

кризовий (-0,75)-(-0,5) 

        катастрофічний (-1) – (-0,75) 

      

    

Рис. Ж.17. Динаміка рівня економічної стійкості ТОВ «Гадячсир» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.33 

Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості 

ТОВ «Гадячсир» 

Структурні складові 

ринкової стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова стійкість 0,00 -0,15 0,10 0,60 -0,10 -0,35 -0,70 -0,80 

Економічна стійкість 0,40 0,60 0,60 0,70 0,65 0,00 -0,85 -1,00 

Маркетингова стійкість 0,50 0,50 0,50 0,70 -0,40 -0,70 -1,00 -0,80 

Виробничо-

технологічна стійкість 
0,10 0,30 0,20 -0,30 -0,60 -0,80 -0,80 -1,00 

Організаціна стікість 0,45 0,35 0,25 0,55 0,40 -0,05 -0,65 -0,75 

Ринкова стійкість 0,29 0,32 0,33 0,45 -0,01 -0,38 -0,80 -0,87 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Рівень ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

        

   задовільний 0-0,24   

   

    

  нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.18. Динаміка рівня ринкової стійкості ТОВ «Гадячсир» 
             Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 

 

Таблиця Ж.34  
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Індикатори фінансової стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Власний оборотний 

капітал 

109192,0 120255,0 57532,0 121919,0 183102,0 199154,0 95222,0 185994,0 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних 

запасів ВК 

8,703 1,334 1,202 1,557 3,576 2,405 1,493 1,561 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів 

3,663 2,868 2,878 3,436 2,236 1,836 2,887 3,287 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними 

коштами 

0,491 0,472 0,220 0,499 0,529 0,482 0,260 0,402 

Коефіцієнт 

автономії 

0,647 0,608 0,418 0,626 0,608 0,545 0,381 0,487 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого капіталу 

0,492 0,550 0,387 0,595 0,726 0,776 0,571 0,353 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

2,700 2,105 3,005 3,086 2,519 2,808 2,507 2,411 

Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

5,252 4,396 0,869 1,671 1,550 1,198 0,617 0,951 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

0,194 0,338 0,863 0,689 0,320 0,336 1,102 1,525 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

5,709 5,445 1,569 2,248 3,765 3,976 1,759 1,770 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

5,007 3,296 1,248 1,466 3,196 3,180 1,452 1,314 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,024 0,056 0,032 0,119 0,080 0,318 0,531 0,636 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.35 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кзмзвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Кооа 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,100 -0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 0,100 0,100 

Продовження табл. Ж. 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Квоз 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 0 1 1 1 0 0 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 

Кавт 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 0 1 1 1 -1 0 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,000 0,100 0,100 0,100 -0,100 0,000 

Кмрк 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 1 0 1 1 1 1 0 

нормалізоване 

значення 

0,000 0,100 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 

Кмвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Кфс 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Кскдз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кпл 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Кшл 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Кал 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 0 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,050 -0,050 -0,050 0,000 -0,050 0,050 0,050 0,050 

Рівень фінансової 

стійкості 

0,600 0,500 0,400 0,750 0,500 0,600 0,500 0,500 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 
Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

  

    нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24   

 

  

     нестійкий (-0,24)-0 

 

  

  

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

     

  

  кризовий (-0,74)-(-0,50)   

  

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.19. Динаміка рівня фінансової стійкості ТОВ «Пирятинський 

сирзавод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.36 

Індикатори маркетингової стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка ринку  0,078 0,077 0,076 0,08 0,058 0,047 0,0317 0,025 

Темпи росту 

частки ринку 
0,001 -0,002 0,003 -0,018 -0,033 -0,026 -0,022 -0,032 

Стабільність 

зв’язків зі 

споживачами 

0,71 0,68 0,75 0,75 0,71 0,80 0,80 0,80 

Стабільність 

зв’язків з 

каналами 

розподілу 

0,75 0,6 0,73 0,73 0,62 0,62 0,75 0,82 

Зміна питомої 

ваги 

дебіторської 

заборгованості  

у чистому 

доході 

0,020 -0,018 -0,023 -0,010 0,038 0,005 0,000 -0,024 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 

відсутня відсутня відсутня відсутня наявна наявна наявна наявна 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.37 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧР 

присвоєні коефіцієнти  1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване значення 0,150 0,000 0,000 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150 

ТРчр 
присвоєні коефіцієнти  1 1 1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,150 0,150 0,150 -0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

СЗС 
присвоєні коефіцієнти  0 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗКР 

 

присвоєні коефіцієнти  0 1 1 1 1 0 0 1 

нормалізоване значення 0,000 0,150 0,150 0,150 0,150 0,000 0,000 0,150 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні коефіцієнти  -1 1 1 1 -1 -1 0 1 

нормалізоване значення -0,100 0,100 0,100 0,100 -0,100 -0,100 0,000 0,100 

 

 

 

Продовження табл. Ж.37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

САП 

 

присвоєні коефіцієнти  1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване значення 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

КІП 

присвоєні коефіцієнти  -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване значення -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень маркетингової стійкості 0,350 0,200 0,550 0,550 0,100 0,500 0,350 0,450 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

        нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24 

        
нестійкий (-0,24)-0 

        передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

        кризовий (-0,74)-(-0,50) 

        катастрофічний (-1) – (-0,75) 

        Рис. Ж.20 Динаміка рівня маркетингової стійкості ТОВ «Пирятинський 

сирзавод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця  Ж.38 

Показники виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Виробничо-

технологічна 

стійкість 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завантаженість 

виробничої 

потужності 

0,68 0,689 0,661 0,69 0,425 0,344 0,221 0,184 

Коефіцієнт 

сезонності 

виробництва 

0,76 0,76 0,75 0,72 0,4 0,297 0,295 0,25 

Коефіцієнт 

придатності 

основних засобів 

0,529 0,476 0,411 0,351 0,333 0,299 0,319 0,364 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

0,043 0,084 0,027 0,016 0,063 0,023 0,098 0,110 

Коефіцієнт майна 

виробничого 

призначення 

 

0,365 0,524 0,390 0,492 0,290 0,298 0,309 0,364 

 

Продовження табл. Ж.38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Покриття власним 

капіталом 

вартості 

необоротних 

активів 

1,969 2,221 1,633 2,469 3,649 4,459 2,333 3,413 

Впровадження 

інноваційних 

технологій 

1 1 1 1 0 0 0 0 

Питома вага 

інвестицій в 

інновації 

0,925 0,551 1,068 2,828 0,000 0,000 0,000 0,000 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.39 

Результати нормалізації показників виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЗВП 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0 0 0 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Ксез 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0 0 0 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Кприд 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,000 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Косз 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кмвп 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 0,000 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

ПВКна 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

ВІТ 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Чіі 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Рівень виробничо-

технологічної стійкості 

0,100 0,100 0,000 0,000 -0,700 -0,700 -0,700 -0,700 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

 

  

  

  

   нестійкий (-0,24)-0   

 

  

 

    

  передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

   

    

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.21. Динаміка рівня виробничо-технологічної стійкості ТОВ 

«Пирятинський сирзавод» 

       Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.40   

Індикатори організаційної стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Якість 

комунікацій 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Швидкість 

прийняття 

управлінських 

рішень 

0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,75 0,75 

Частка  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

1,825 0,269 0,473 0,253 0,302 0,244 0,610 0,452 

Динаміка частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

1,702 -1,556 0,204 -0,220 0,049 -0,057 0,365 -0,157 

Управлінські 

інновації 
відсутн наявні наявні наявні відсутн наявні наявні відсутн 

Впровадження у 

діяльність КСВ 
відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Наявні наявні наявні наявні 

Коефіцієнт 

ефективності 

витрат на 

управління 

0,024 0,032 0,052 0,054 0,032 0,016 0,012 0,012 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 

2,969 0,272 1,739 1,525 2,275 0,440 5,651 6,163 

Наявність систем 

управління якістю 
наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.41 



332 
 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЯК 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ШПУР 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ΔЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,050 0,050 -0,050 0,050 -0,050 0,050 -0,050 -0,050 

УІ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 1 1 1 -1 1 1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,10 -0,10 

КСВ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Кеву 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ЕОС 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Руп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

СУЯ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень організаційної 

стійкості 
0,30 0,40 0,30 0,50 0,40 0,70 0,60 0,40 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

      

  нормальний 0,25-0,49       

 

  

   задовільний 0-0,24 

    

  

   нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.22. Динаміка рівня організаційної стійкості ТОВ «Пирятинський 

сирзавод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.42   

Індикатори економічної стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпи росту чистого 

доходу 
1,37 0,90 1,03 1,12 0,92 0,98 1,39 1,44 

Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції 
0,85 0,87 0,81 0,82 0,84 0,87 0,84 0,84 

Продуктивність праці 
934,3 838,3 949,1 1 042,5 1 036,5 1 171,4 1 591,9 2 273,5 

Темпи росту 

продуктивності праці 
1,37 0,90 1,13 1,10 0,99 1,13 1,36 1,43 

Оборотність активів 2,38 2,03 2,12 2,57 1,86 1,61 2,41 2,82 

Рентабельність активів 
0,186 0,044 0,195 0,216 0,140 0,015 0,170 0,218 

Рентабельність 

власного капіталу 
0,287 0,073 0,467 0,346 0,231 0,028 0,446 0,447 

Рентабельність  продаж 
0,078 0,022 0,092 0,084 0,075 0,009 0,070 0,077 

Рентабельність 

виробництва 
0,125 0,056 0,132 0,120 0,107 0,061 0,111 0,099 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.43 

Результати нормалізації індикаторів економічної стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тчд 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 0 0 0 0 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 

Вгр 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

Продовження табл. Ж.43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТРпп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 1 0 0 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

Оакт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Ракт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 0 1 1 0 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,10 0,10 0,10 

Рвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 1 0 0 0 -1 1 

нормалізоване 

значення 
0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,10 

Рпр 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Рв 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Рівень економічної 

стійкості 
0,45 0,25 0,55 0,40 0,30 0,25 0,35 0,55 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 
Рівень 

економічної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0         

стійкий 0,5-0,75 

 

        

   нормальний 0,25-0,5   

       задовільний 0-0,25 

     

  

  нестійкий (-0,25)-0 

        

передкризовий 

(-0,5) –(-

0,25)         

кризовий (-0,75)-(-0,5) 

        катастрофічний (-1) – (-0,75) 

      

    

Рис. Ж.23. Динаміка рівня економічної стійкості ТОВ «Пирятинський 

сирзавод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 

 

 

Таблиця Ж.44 
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Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості  

ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Структурні складові 

ринкової стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова стійкість 0,60 0,50 0,40 0,75 0,50 0,60 0,50 0,50 

Економічна стійкість 0,45 0,25 0,55 0,40 0,30 0,25 0,35 0,55 

Маркетингова стійкість 0,20 0,55 0,55 0,10 0,50 0,35 0,45 0,70 

Виробничо-

технологічна стійкість 
0,10 0,10 0,00 0,00 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 

Організаціна стікість 0,30 0,40 0,30 0,50 0,40 0,70 0,60 0,40 

Ринкова стійкість 0,33 0,36 0,36 0,35 0,20 0,24 0,24 0,29 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

        

   задовільний 0-0,24   

   

    

  нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.24. Динаміка рівня ринкової стійкості ТОВ «Пирятинський сирзавод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

Таблиця Ж.45   

Індикатори фінансової стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Власний 

оборотний 

капітал 

-1 849,0 32983,0 62785,0 95016,0 70985,0 110109,0 87582,0 73730,0 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних 

запасів ВК 

-0,160 1,781 3,329 6,325 4,313 4,338 3,224 2,469 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів 

5,174 3,539 2,785 2,018 2,628 2,658 3,140 2,377 

 

Продовження табл. Ж.45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт 

забезпе-чення 

власними 

оборотними 

коштами 

-0,048 0,501 0,664 0,778 0,699 0,902 0,802 0,478 

Коефіцієнт 

автономії 
0,647 0,753 0,769 0,858 0,867 0,951 0,921 0,731 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого 

капіталу 

-0,025 0,330 0,495 0,555 0,357 0,478 0,346 0,169 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

0,481 1,472 2,451 2,854 1,351 1,929 1,191 1,578 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

2,391 3,042 3,321 6,052 6,494 19,326 11,700 2,714 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської 

та дебіторської 

заборгованості 

1,128 0,689 0,493 0,325 0,385 0,122 0,263 0,656 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

1,284 2,057 2,658 4,354 3,336 10,233 5,053 1,917 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

0,888 1,472 2,122 3,818 2,795 8,105 3,796 1,546 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,010 0,023 0,093 0,351 0,397 0,072 0,031 0,019 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.46 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кзмзвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Кооа 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,100 0,100 0,100 -0,100 

Квоз 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Кавт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване  0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Продовження табл. Ж.46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кмрк 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 0 0 1 0 0 0 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 -0,100 

Кмвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Кфс 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Кскдз 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 

Кпл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Кшл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Кал 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,050 -0,050 -0,050 0,050 0,050 -0,050 -0,050 -0,050 

Рівень фінансової 

стійкості 
0,300 0,400 0,400 0,600 0,700 0,600 0,600 0,300 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 
Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

  

    
нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24   

 

  

     нестійкий (-0,24)-0 

 

  

  

  

   передкризовий (-0,49) –(-0,25) 

     

  

  кризовий (-0,74)-(-0,50)   

  

  

 

  

 катастрофічний (-1) – (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.25. Динаміка рівня фінансової стійкості ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 

 

Таблиця Ж.47 
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Показники маркетингової стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Маркетингова 

стійкість 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Частка ринку  0,412 0,409 0,406 0,446 0,463 0,448 0,452 0,458 

Темпи росту частки 

ринку 
-0,09 0,00 0,00 0,04 0,02 -0,02 0,00 0,01 

Стабільність зв’язків 

зі споживачами 
0,68 0,71 0,73 0,76 0,73 0,75 0,72 0,71 

Стабільність зв’язків 

з каналами розподілу 
0,63 0,72 0,73 0,73 0,73 0,71 0,73 0,72 

Зміна питомої ваги 

дебіторської 

заборгованості  у 

чистому доході 

-0,647 0,071 0,077 0,013 -0,045 0,042 -0,067 0,103 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 

наявна відсутня відсутня відсутня наявна відсутня наявна відсутня 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.48 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧР 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 -0,15 0,15 0,15 0,15 

ТРчр 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 0 0 1 1 -1 0 1 

нормалізоване 

значення 

-0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 -0,15 0,00 0,15 

СЗС 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗКР 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

0 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 0,10 -0,10 

 

САП 
 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Продовження табл. Ж.48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КІП 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 

нормалізоване 

значення 

0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,15 -0,15 0,15 -0,15 

Рівень маркетингової 

стійкості 

0,40 0,35 0,35 0,50 0,70 0,20 0,85 0,50 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

 

    

 

  

   стійкий 0,5-0,74   

  

      

  нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

        
нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

 

    

Рис. Д.26. Динаміка рівня маркетингової стійкості ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.49 

Індикатори виробничо-технологічної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Завантаженість 

виробничої потужності 
0,57 0,58 0,61 0,55 0,53 0,51 0,52 0,53 

Коефіцієнт сезонності 

виробництва 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,416 0,421 0,375 0,490 0,599 0,518 0,556 0,482 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
0,079 -0,016 0,045 -0,085 0,311 0,035 0,249 0,002 

Коефіцієнт майна 

виробничого 

призначення 

0,763 0,644 0,503 0,457 0,629 0,601 0,701 0,584 

Покриття власним 

капіталом вартості 

необоротних активів 

0,976 1,492 1,978 2,249 1,556 1,915 1,530 1,511 

Впровадження 

інноваційних технологій 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Питома вага інвестицій в 

інновації 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.50 

Результати нормалізації індикаторів виробничо-технологічної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЗВП 

присвоєні 
коефіцієнти  

0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

0 0 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Ксез 

присвоєні 
коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 
значення 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Кприд 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,10 

Косз 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,10 

Кмвп 

присвоєні 
коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 
значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ПВКна 

присвоєні 
коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 
значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ВІТ 

присвоєні 
коефіцієнти  

0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 
значення 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧІі 

присвоєні 
коефіцієнти  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 
значення 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Рівень виробничо-
технологічної стійкості 

0,100 0,100 0,100 -0,100 0,100 0,000 0,100 
-

0,100 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
        

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

 

  

  

  

   нестійкий (-0,24)-0   

 

  

 

    

  передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

   

    

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.27. Динаміка рівня виробничо-технологічної стійкості  ПрАТ 

«Миргородський завод мінеральних вод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 



341 
 

Таблиця Ж.51 

Індикатори організаційної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Якість 

комунікацій 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Швидкість 

прийняття 

управлінських 

рішень 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Частка  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

0,790 0,837 1,336 1,600 0,906 0,216 0,478 0,672 

Динаміка частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

0,521 0,047 0,499 0,264 -0,694 -0,690 0,262 0,194 

Управлінські 

інновації 
відсутн відсутн наявні наявні відсутн відсутн відсутн відсутн 

Впровадження у 

діяльність КСВ 
відсутня відсутня наявна наявна наявна наявна наявна наявна 

Коефіцієнт 

ефективності 

витрат на 

управління 

0,142 0,081 0,050 0,055 0,040 0,034 0,038 0,042 

Ефективність 

організаційної 

структури 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 

0,934 1,920 5,135 4,498 3,139 3,459 2,026 1,135 

Наявність систем 

управління якістю 
наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна наявна 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.52 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯК 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ШПУР 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Продовження табл. Ж.52 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 

ΔЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 0,05 -0,05 -0,05 -0,05 0,05 -0,05 

УІ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

КСВ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Кеву 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 

ЕОС 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Руп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

СУЯ 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Рівень організаційної 

стійкості 
0,50 0,20 0,60 0,70 0,50 0,70 0,60 0,50 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

      

  нормальний 0,25-0,49       

 

  

   задовільний 0-0,24 

    

  

   нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.28. Динаміка рівня організаційної стійкості ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод» 
  

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.53   

Індикатори економічної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпи росту чистого 

доходу 
1.20 1,16 1,13 0,94 1,08 1,21 1,06 1,07 

Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції 
0,66 0,70 0,72 0,83 0,83 0,85 0,87 0,70 

Продуктивність праці 
708.2 822,5 880,5 837,7 905,1 1 183,8 1 207,1 1 267,6 

Темпи росту 

продуктивності праці 
1,23 1,16 1,07 0,95 1,08 1,31 1,02 1,05 

Оборотність активів 1.73 1,75 1,59 1,24 1,16 1,34 1,25 1,23 

Рентабельність активів 
0.19 0,261 0,368 0,276 0,148 0,145 0,099 0,063 

Рентабельність власного 

капіталу 
0.294 0,347 0,479 0,322 0,171 0,152 0,108 0,086 

Рентабельність  продаж 
0,110 0,149 0,231 0,224 0,127 0,108 0,079 0,051 

Рентабельність 

виробництва 
0,206 0,246 0,335 0,287 0,150 0,131 0,093 0,058 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.54 

Результати нормалізації інджикаторів економічної стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тчд 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 -1 0 1 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 

Вгр 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ТРпп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 0 -1 0 1 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,05 0,05 0,00 -0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 

Оакт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Ракт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 

Рвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 1 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0,1 0 0 0 0 0 
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Продовження табл. Ж. 54 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рпр 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 1 1 1 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0,15 0,15 0,15 0 0 0 0 

Рв 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0 0 0 0 

Рівень економічної стійкості 0,600 0,600 0,650 0,500 0,250 0,300 0,150 0,150 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 
Рівень 

економічної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0         

стійкий 0,5-0,75 

 

        

   нормальний 0,25-0,5   

       задовільний 0-0,25 

     

  

  нестійкий (-0,25)-0 

        передкризовий (-0,5) -(-0,25)         

кризовий (-0,75)-(-0,5) 

        катастрофічний (-1) - (-0,75) 

      

    

Рис. Ж.29. Динаміка рівня економічної стійкості ПрАТ «Миргородський 

завод мінеральних вод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.55 

Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 

Структурні складові 

ринкової стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова стійкість 0,30 0,40 0,40 0,60 0,70 0,60 0,60 0,30 

Економічна стійкість 0,60 0,38 0,23 -0,05 -0,28 -0,13 0,24 0,095 

Маркетингова стійкість 0,40 0,35 0,35 0,50 0,70 0,20 0,85 0,50 

Виробничо-

технологічна стійкість 
0,10 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,00 0,10 -0,10 

Організаціна стікість 0,50 0,20 0,60 0,70 0,50 0,70 0,60 0,50 

Ринкова стійкість 0,38 0,29 0,34 0,33 0,34 0,27 0,48 0,26 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

        

   задовільний 0-0,24   

   

    

  нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.30.  Динаміка рівня ринкової стійкості ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж. 56  

Інидкатори фінансової стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Власний оборотний 

капітал 
18 302,0 20 397,0 15 939,0 18 919,0 31 639,0 22 203,0 24 117,0 13 080,0 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

матеріальних запасів 

ВК 

5,619 4,497 5,699 10,836 3,452 0,940 0,645 0,199 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів 

0,901 1,027 0,829 0,336 1,015 0,856 0,962 1,007 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними оборотними 

коштами 

1,144 1,482 1,426 0,732 0,590 0,238 0,161 0,067 

Коефіцієнт автономії 0,954 0,953 0,886 0,872 0,715 0,376 0,351 0,272 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого капіталу 

0,221 0,252 0,220 0,402 0,573 0,517 0,354 0,192 

Коефіцієнт 

маневреності власних 

коштів 

0,530 0,565 0,479 1,593 3,621 5,572 3,958 3,783 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
20,887 20,376 7,764 6,796 2,514 0,603 0,541 0,374 

Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

0,335 0,437 1,142 1,083 0,830 0,737 1,121 1,372 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
5,607 6,140 2,706 6,282 3,253 1,826 1,192 1,301 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
1,628 -0,347 -0,613 0,935 1,213 1,361 0,894 0,732 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,103 0,038 0,022 0,012 0,001 0,004 0,002 0,003 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.57 

Результати нормалізації індикаторів фінансової стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кзмзвк 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Кооа 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 0,10 0,10 

Квоз 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кавт 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Кмрк 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 0 1 1 0 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,10 

Кмвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Кфс 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 0 0 -1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 -0,15 

Кскдз 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 

Кпл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Кшл 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 1 1 1 1 0 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 -0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 

Кал 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

Рівень фінансової 

стійкості 
0,400 0,400 0,400 0,400 0,700 -0,050 0,250 -0,050 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

фінансової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

  

    нормальний 0,25-0,49 

        задовільний 0-0,24   

 

  

     нестійкий (-0,24)-0 

 

  

  

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

     

  

  кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.31. Динаміка рівня фінансової стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд 

ЛТД» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.58 

Індикатори маркетингової стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка ринку * 0,015 0,017 0,02 0,025 0,186 0,220 0,248 0,324 
Темпи росту 

частки ринку 
-0,487 0,002 0,003 0,005 0,161 0,034 0,028 0,076 

Стабільність 

зв'язків зі 

споживачами 

0,68 0,71 0,73 0,76 0,73 0,75 0,72 0,71 

Стабільність 

зв'язків з 

каналами 

розподілу 

0,63 0,72 0,73 0,73 0,73 0,71 0,73 0,72 

Зміна питомої 

ваги 

дебіторської 

заборгованості  

у чистому 

доході 

-0,021 0,001 0,037 0,038 0,203 0,433 -0,210 -0,103 

Структура 

асортиментного 

портфелю 

не 

збаланс 

не 

збаланс 

не 

збаланс 
збаланс збаланс збаланс збаланс збаланс 

Наявність 

інноваційної 

продукції 
відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня наявна наявна 

* Частка на локальному ринку Полтавської області 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.59 

Результати нормалізації індикаторів маркетингової стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЧР 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ТРчр 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗС 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

СЗКР 

 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ΔЧДЗ 

 

присвоєні 

коефіцієнти  

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 

0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 

 

САП 
 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

КІП 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,15 0,15 

Рівень маркетингової 

стійкості 

0,100 0,200 0,200 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень 

маркетингової 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

 

    

 

  

   стійкий 0,5-0,74   

  

      

  нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

        
нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

   катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

 

    

Рис. Ж.32  Динаміка рівня маркетингової стійкості ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.60 

Індикатори виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Завантаженість виробничої 

потужності 
0,463 0,467 0,491 0,618 0,458 0,682 0,678 0,325 

Коефіцієнт сезонності 

виробництва 
0,392 0,419 0,425 0,472 0,389 0,484 0,463 0,479 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,821 0,731 0,656 0,583 0,526 0,450 0,405 0,619 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
0,014 0,014 -0,005 -0,031 -0,078 0,002 0,052 0,466 

Коефіцієнт майна 

виробничого призначення 
0,781 0,766 0,725 0,553 0,424 0,389 0,419 0,482 

Покриття власним 

капіталом вартості 

необоротних активів 

1,283 1,337 1,282 1,673 2,344 2,070 1,548 1,238 

Впровадження 

інноваційних технологій 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 522,0 522,0 

Питома вага інвестицій в 

інновації 
0 0 0 0 0 0 1 1 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.61 

Результати нормалізації індикаторів виробничо-технологічної стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗВП 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,20 

Ксез 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

Кприд 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 0 0 -1 -1 0 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,10 0,00 

Косз 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 

Кмвп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

ПВКна 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Продовження табл. Ж.61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВІТ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 1 1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

ЧІі 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 1 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0,10 0 

Рівень виробничо-

технологічної стійкості 

-0,200 -0,200 -0,200 -0,100 -0,500 -0,400 -0,200 -0,200 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

 
Рівень 

виробничо-

технологічно 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

-0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,50 -0,40 -0,20 -0,20 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

    

  

   задовільний 0-0,24 

 

  

  

  

   нестійкий (-0,24)-0   

 

  

 

    

  передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

   

    

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.33. Динаміка рівня виробничо-технологічної стійкості ТОВ-

підприємство «Ізумруд ЛТД» 

             Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.62  

Індикатори організаційної стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Якість 

комунікацій 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,75 0,75 

Швидкість 

прийняття 

управлінських 

рішень 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 

Частка  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

0,179 0,055 0,269 0,203 0,813 0,735 1,218 0,735 

Динаміка частки  

кредиторської 

заборгованості у 

вартості ТМЗ 

-0,065 -0,124 0,214 -0,066 0,611 -0,078 0,482 -0,482 
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Продовження табл. Ж.62 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управлінські 

інновації відсутн відсутн наявні відсутн. відсутн. наявні наявні наявні 

Впровадження у 

діяльність КСВ відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. 

Коефіцієнт 

ефективності 

витрат на 

управління 0,196 0,240 0,377 0,347 0,058 0,042 0,038 0,033 

Ефективність 

організаційної 

структури 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт 

рентабельності 

управління 1,819 2,002 2,443 0,460 0,203 2,105 0,083 0,010 

Наявність систем 

управління якістю відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. наявна наявна 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Таблиця Ж.63 

Результати нормалізації індикаторів організаційної стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯК 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 0 0 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0 0,1 0,1 

ШПУР 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 1 1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0,10 0,10 

ЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 

ΔЧКЗ 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,05 -0,05 0,05 -0,05 0,05 -0,05 0,05 -0,05 

УІ 

присвоєні 

коефіцієнти  

-1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 

-0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 

КСВ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Кеву 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
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Продовження табл. Ж.63 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕОС 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Руп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 

СУЯ 

присвоєні 

коефіцієнти  
0 0 0 0 0 0 1 1 

нормалізоване 

значення 
0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 

Рівень організаційної 

стійкості 
-0,250 -0,250 0,250 -0,450 -0,250 0,050 0,500 0,200 

           Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

        стійкий 0,5-0,74 

   

      

  нормальний 0,25-0,49       

 

  

   задовільний 0-0,24 

    

  

   нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.34. Динаміка рівня організаційної стійкості ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД» 

                Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.64   

Індикатори економічної стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темпи росту чистого 

доходу 
1,35 0,98 0,66 0,94 6,26 1,47 1,81 1,36 

Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції 
0,80 0,82 0,96 0,81 0,84 0,80 0,70 0,70 

Продуктивність праці 
126,4 123,9 64,4 74,9 348,6 571,0 849,7 1 086,1 

Темпи росту 

продуктивності праці 
1,67 0,98 0,52 1,16 4,65 1,64 1,49 1,28 

Оборотність активів 0,17 0,17 0,11 0,16 0,71 0,70 0,74 0,79 

Рентабельність активів 
-0,047 -0,066 -0,101 -0,021 -0,007 0,049 0,002 0,000 

Рентабельність 

власного капіталу 
-0,049 -0,069 -0,113 -0,024 -0,010 0,131 0,005 0,002 
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Продовження табл. Ж.64 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельність  продаж 
-0,284 -0,395 -0,888 -0,130 -0,010 0,071 0,003 0,001 

Рентабельність 

виробництва 
-0,378 -0,453 -0,794 -0,745 -0,012 0,105 0,038 0,028 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.65 

Результати нормалізації індикаторів економічної стійкості  

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Індикатори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тчд 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Вгр 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 1 1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ТРпп 

присвоєні 

коефіцієнти  
1 -1 -1 1 1 1 1 1 

нормалізоване 

значення 
0,05 -0,05 -0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Оакт 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Ракт 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 

Рвк 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 

Рпр 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 1 -1 -1 -1 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
-0,15 0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 

Рв 

присвоєні 

коефіцієнти  
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 

нормалізоване 

значення 
-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 

Рівень економічної стійкості -0,600 -0,400 -0,700 -0,600 -0,600 -0,100 -0,100 -0,100 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
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Рівень 

організаційної 

стійкості 

Порогові 

значення 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0         

стійкий 0,5-0,75 

 

        

   нормальний 0,25-0,5   

       задовільний 0-0,25 

     

  

  нестійкий (-0,25)-0 

        передкризовий (-0,5) -(-0,25)         

кризовий (-0,75)-(-0,5) 

        катастрофічний (-1) - (-0,75) 

      

    

Рис. Ж.35. Динаміка рівня економічної стійкості ТОВ-підприємство  

«Ізумруд ЛТД» 

 Примітка: розраховано автором за даними підприємства 
 

Таблиця Ж.66 

Динаміка показників рівнів структурних складових та ринкової стійкості 

ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» 

Структурні складові 

ринкової стійкості 

Показники рівня стійкості по роках 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінанасова стійкість 0,400 0,400 0,400 0,400 0,700 
-

0,050 
0,250 -0,050 

Економічна стійкість -0,60 -0,40 -0,70 -0,60 -0,60 -0,10 -0,10 -0,10 

Маркетингова 

стійкість 
0,100 0,200 0,200 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 

Виробничо-

технологічна стійкість 
-0,200 

-

0,200 

-

0,200 

-

0,100 

-

0,500 

-

0,400 
-0,200 -0,200 

Організаціна стікість -0,25 -0,25 0,25 -0,45 -0,25 0,05 0,50 0,20 

Ринкова стійкість -0,110 
-

0,050 

-

0,010 

-

0,050 

-

0,030 
0,000 0,290 0,170 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Рівень ринкової 

стійкості 

Порогові 

значення 

Ринкова стійкість  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

високий 0,75-1,0 

    

  

   стійкий 0,5-0,74 

    

  

   нормальний 0,25-0,49 

 

        

   задовільний 0-0,24   

   

    

  нестійкий (-0,24)-0 

    

  

   передкризовий (-0,49) -(-0,25) 

    

  

   кризовий (-0,74)-(-0,50) 

    

  

 

  

 катастрофічний (-1) - (-0,75) 

    

  

  

  

Рис. Ж.36.  Динаміка рівня ринкової стійкості ТОВ-підприємство «Ізумруд 

ЛТД» 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства
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New trends and best practices in socioeconomic research: The International 

Science Conference SER 2018. Igalo, Herceg Novi, Montenegro, 26-28 April 2018. 

Herceg Novi: University “Mediterranean, Podgorica Montenegro” 

(0,09 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., визначено роль 

корпоративної соціальної відповідальності у формуванні ринкової стійкості 

підприємства). 

 

3. Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації: 

 

18. Тур, О.В., 2016. Пріоритети стратегічного розвитку підприємств 

харчової промисловості. Економіст, №5, с. 68-71 (0,63 друк. арк.).  

19. Тур, О.В., 2016. Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку 

підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової 

стійкості. Економіст, №10, с. 10-13 (0,58 друк. арк.).  

20. Тур, О.В., 2016. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств 

харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи. 

Економіст, №11, с. 15-18 (0,46 друк. арк.). 
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Продовження Додатку И 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 

Тип конференції  Назва конференції Місце проведення і 

дата проведення 

Тип 

участі 

1 І Всеукраїнська заочна 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених. 

Ефективність 

підприємницької 

діяльності: 

маркетинговий аспект 

Київ, Україна, 27 

березня 2014 р. 

Заочна 

2 80 Ювілейна міжнародна 

наукова конференція 

молодих учених, аспірантів і 

студентів 

Наукові здобутки молоді 

– вирішенню проблем 

харчування людства у 

XXI столітті 

Київ, Україна,  10-

11 квітня 2014 р. 

Очна 

3 XI Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми економіки 

підприємств в сучасних 

умовах 

Київ, Україна,  21-

22 травня 2015 р. 

Очна 

4 IV Міжнародна науково-

практична конференція 

Модернізація управління 

національною 

економікою 

Київ, Україна, 24-25 

листопада 2016 р. 

Очна 

5 ІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція з міжнародною 

участю 

Актуальні проблеми 

управління соціально-

економічними системами 

Луцьк, Україна, 8 

грудня 2016 р. 

Заочна 

6 XIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні проблеми 

менеджменту 

Київ, Україна, 20 

жовтня 2017 р. 

Очна 

7 Міжнародна науково-

практична конференція 

Інклюзивний розвиток 

національної економіки: 

глобальні тенденції, 

можливості України та 

роль агропродовольчого 

сектору 

Київ, Україна, 

9 листопада 

2017 р. 

Очна 

8 Міжнародна науково-

практична конференція 

Україна і світ: діалог мов 

та культур 

Київ, Україна,  11-

13 квітня 2018 р. 

Очна 

9 XІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління соціально-

економічним розвитком 

регіонів та держави 

Запоріжжя, 

Україна, 26-27 

квітня 2018 р. 

 

Очна 

10 The International Science 

Conference SER 2018 

New trends and best 

practices in socioeconomic 

research 

Ігало, Чорногорія, 

26-28 квітня 2018 р. 

Очна 
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