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ВСТУП
Багатогранність інноваційної діяльності як

соціально�економічного явища вимагає пос�
тійного вдосконалення і розвитку науково�те�
оретичних і методичних засад управління нею,
тобто глибокого пізнання, системно�образно�
го подання і практичної матеріалізації, а отже,
уточнення і доповнення положень нової управ�
лінської парадигми, що є адекватною сучасним
умовам і особливостям функціонування під�
приємств харчової промисловості у швидкоз�
мінному, трансформаційному середовищі еко�
номіки України.

В Україні досі не створено достатньо міцно�
го підгрунтя для запровадження основ іннова�
ційного розвитку. Йдеться не про доцільність
чи можливість створення системи підтримки
технологічних змін, а про концептуальні осно�
ви, критерії, інструменти й механізми економі�
чної політики, яка в рамках нинішніх фінансо�
вих, структурних та інституційних обмежень
була б спроможною забезпечити реальне, а не
декларативне зростання інвестицій у техно�
логічні зміни й належну мотивацію інновацій�
ного розвитку підприємств. Необхідність при�
скорення інноваційної діяльності зумовлена
надзвичайно низькими щорічними обсягами
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інноваційної продукції, що виготовляється ук�
раїнськими підприємствами [4].

Варто зазначити, що основні економічні
дискусії щодо інновацій зосереджені навколо
нагальних, проте тактичних проблем, зокрема:
бюджетного перерозподілу, реформування по�
даткової системи, банківських кредитів. Безпо�
середньо інноваційна складова розвитку зали�
шається переважно поза увагою фахового на�
укового аналізу. Тому, незважаючи на численні
урядові рішення і прийняті Верховною Радою
України державні програми щодо інноваційно�
го розвитку, реальною залишається загроза
перетворення поняття "перехід до інноваційної
моделі розвитку" на формальне гасло, відірва�
не від перебігу реального економічного життя
країни.

Проблеми інновацій, стратегії нововведень
як комплексу заходів, спрямованих на впрова�
дження в господарську діяльність нової техні�
ки, технологій, винаходів, постійно перебува�
ють у полі зору світової і вітчизняної економі�
чної думки. Значний внесок у розвиток класич�
них теоретичних уявлень про інноваційну ді�
яльність зробили А. Маршалл, М. Портер,
Р. Нельсон, Дж. Робінсон, Є. Чемберлен,
Й. Шумпетер та інші. Серед сучасних українсь�
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ких дослідників варто відзначити праці В. Алек�
сандрової, Л. Антонюк, Ю. Бажала, А. Галь�
чинського, В. Гейця, М. Герасимчука, О. Дани�
лова, А. Заїнчковського, С. Захаріна, Т. Єфи�
менка, О. Лапка, І. Лукінова, В. Россохи, В. Се�
миноженка, В. Трегобчука та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Опрацювання наявних вітчизняних джерел

показує, що більшість складових частин даної
сфери аналізу мають простір для подальшого
розгортання досліджень. Крім того, представ�
лені наукові пошуки потребують узагальнення,
урахування нових факторів стосовно форму�
вання економічної стратегії інноваційного роз�
витку підприємств, насамперед, зростанням
постіндустріальних елементів розвитку, інфор�
матизацією і комп'ютеризацією суспільства,
міжнародною конкуренцією і нелінійним її ха�
рактером, революційними змінами в українсь�
кому суспільстві.

Мета даної статті полягає у виявленні й на�
уковому обгрунтуванні шляхів удосконалення
формування стратегії інноваційного розвитку
підприємств харчової промисловості в системі
ринкового середовища.

РЕЗУЛЬТАТИ
Однією з визначальних ознак розвитку на�

ціональної економіки України на початку 21
століття є активізація інтеграційних процесів
у світову економічну, зокрема агропродоволь�
чу систему, що мало відображення в таких по�
діях, як вступ до міжнародної продовольчої та
сільськогосподарської організації (ФАО) у
2003 році, до Світової організації торгівлі
(СОТ) у 2008 році та інших міжнародних еко�
номічних об'єднань. Наслідком цих процесів є
посилення впливу зовнішніх чинників на роз�
виток харчової промисловості України та її
регіонів, які несуть в собі як нові можливості,
так і нові виклики.

Харчова промисловість є одним з системо�
утворювальних елементів економіки України.
Роль галузі в повноцінному забезпеченні насе�
лення країни продовольчими товарами, тісний
зв'язок з сільським господарством, участь у
формуванні експортного потенціалу визнача�
ють її стратегічне значення. Ефективна, висо�
копродуктивна, динамічно зростаюча харчова
промисловість є пріоритетом в забезпеченні
економічної безпеки держави і досягненні ви�
сокої національної конкурентноздатності.

Загострення ситуації на світовому продо�
вольчому ринку, лібералізація зовнішньоторго�
вельних відносин, зростання цін на продоволь�

ство як в світі, так і в країні ставлять завдання
підвищення ефективності розвитку галузі,
вдосконалення механізмів управління нею з
урахуванням нових реалій в ряд таких, що спря�
мовані на забезпечення соціальної стабіль�
ності, підвищення добробуту населення, вход�
ження України в коло розвинених країн світу.

Харчова промисловість є основною пере�
робною ланкою агропромислового комплексу,
що забезпечує переробку сільськогосподарсь�
кої сировини. Вона тісно пов'язана з сільським
господарством виробничими зв'язками. Тому
визначення місця харчової промисловості в
структурі АПК, визначення виробничих зв'яз�
ків з іншими сферами АПК, особливо сільським
господарством, в період ринкових реформ є
особливо актуальним.

Харчова промисловість є складною за
структурою та розміщенням основних центрів
галуззю господарського комплексу України.
На особливості розміщення центрів харчової
промисловості впливають сировинний та спо�
живчий фактор. Залежно від ступеня впливу
цих факторів, галузі харчової промисловості
можна поділити на наступні три групи.

1. Галузі, що орієнтуються на джерела си�
ровини і переробляють малотранспортабельну
сировину та мають високі норми витрат цієї
сировини. До таких галузей відносяться: цук�
рова, спиртова, маслоробна, консервна, крох�
мале�патокова, олійно�жирова промисловість.

2. Галузі, що тяжіють до місць споживання
готової продукції (випуск продукції з обмеже�
ним терміном зберігання або споживання,
збігання маси готової продукції з масою сиро�
вини). Ця група представлена хлібопекарською,
кондитерською, макаронною, пивоварною, мо�
лочною галузями.

3. Галузі з одночасною орієнтацією на си�
ровину і споживача (при більшій масі сирови�
ни порівняно з готовою продукцією). Це бо�
рошномельно�круп'яна, м'ясна, виноробна,
тютюнова, лікеро�горілчана [3].

Аналіз розвитку інноваційної діяльності на
підприємствах харчової промисловості дає
підстави стверджувати, що системне впрова�
дження заходів з модернізації і техніко�техно�
логічного оновлення виробничого апарату й
ефективне використання наявних потужностей
виступає головним напрямом забезпечення
зростання обсягів виробництва продовольчих
товарів, формування потужного експортного
потенціалу, розширення внутрішнього й зов�
нішнього ринків і відповідного збільшення над�
ходжень до держбюджету. Гальмування про�
цесу науково�технічної діяльності в харчовій
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промисловості може мати негативні наслідки в
майбутньому, що виявляться у зменшенні ефек�
тивності й уповільненні темпів оновлення но�
менклатури продукції та модернізації основно�
го капіталу галузі, зниженні конкурентноспро�
можності. Інноваційний розвиток підприємств
харчової промисловості ще не набув позитив�
ної динаміки. Разом зі зниженням абсолютної
кількості підприємств, що впроваджували ви�
робництво нових видів продукції, зростає
кількість таких, що впроваджували нові техно�
логічні процеси.

На сучасному етапі організація технологі�
чного процесу харчових підприємств докорін�
но змінюється, а головні особливості цих змін
полягають у наступному: механізм управління
інноваційним процесом базується переважно
на економічних методах; перетворення в інно�
ваційному процесі мають комплексний харак�
тер, тобто здійснюються як по горизонталі (між
регіонами, галузями, підприємствами, наукови�
ми установами), так і по вертикалі (економічні
взаємозв'язки регіонів, галузей, підприємств,
наукових установ).

Однією з проблем недостатнього рівня інно�
ваційного розвитку підприємств харчової про�
мисловості є нерозвиненість інфраструктури
інноваційного підприємництва в галузі. Питан�
ня її створення повинно розв'язуватися пара�
лельно з подоланням низького рівня техноло�
гічного розвитку харчової промисловості і за�
лежатиме від комплексу факторів: впрова�
дження ефективної державної технологічної й
інноваційної політики; створення механізмів,
що сприятимуть виробництву продукції з ви�
соким ступенем переробки сировини (податко�
вих, кредитних, митних); наявності регіональ�
них стимулів до заохочення інноваційної діяль�
ності; ступеня розвитку вже наявної інфра�
структури інноваційного підприємництва; зако�
нодавчого забезпечення її діяльності та захис�
ту інтелектуальної власності; розвитку фінан�
сової й інформаційної сфери, які забезпечують
діяльність подібної інфраструктури; розвитку
фондового ринку, на якому обертатимуться
активи харчових підприємств.

Одним із заходів розвитку інформаційної
складової інфраструктури інноваційного
підприємництва в харчовій промисловості є
створення інформаційно�ресурсного центру,
завданням якого є забезпечення інформацією
харчових підприємств і підприємств агробізне�
су, що утворюють ресурсну базу галузі, роль
якої зростатиме з переходом до постіндустрі�
ального етапу розвитку економіки.

Ефективною інвестиційною стратегією ви�

ступає формування корпоративних структур з
великим капіталом, перевагами яких є підви�
щення впливу переробних підприємств на роз�
виток сировинних зон, зменшення впливу по�
середницьких структур на виробників про�
дуктів харчування, підвищення інвестиційної
привабливості галузі. Організаційно�правови�
ми формами таких корпорацій є холдинги та
фінансово�промислові групи, які є більш при�
стосованими до ринку структурами, що здатні
забезпечити інноваційний розвиток і продуку�
вання інновацій [2].

Успішне функціонування вітчизняних хар�
чових підприємств потребує розробки комп�
лексу заходів щодо товарної, асортиментної,
цінової, збутової, рекламної політики. Першо�
чергового значення набуває вироблення опти�
мальної стратегії завоювання підприємством
власної ринкової ніші, застосовуючи макси�
мальну концентрацію в тих регіонах, які є
найбільш привабливими з точки зору обсягів
збуту продукції. Як свідчить світова і вітчизня�
на практика, безсистемна політика продажу
харчової продукції одночасно в багатьох регі�
онах невеликими партіями без концентрації
зусиль на ефективній мережі збуту є малоефек�
тивною. Тому підприємства повинні створюва�
ти потужну мережу збуту продукції на най�
більш перспективних ринках.

Дослідження показали, що при розробленні
асортиментної політики потрібно провести сег�
ментацію ринку й диференціацію портфеля
продукції за товарними групами, виробництво
яких здійснюватиметься з урахуванням опти�
мального використання потужностей та розпо�
ділу сировини. Інноваційним напрямом підви�
щення конкурентоспроможності харчової про�
дукції є впровадження нових нетрадиційних її
видів і створення екологічно чистої продукції.
До вирішальних чинників, які впливають на ре�
алізацію інноваційних рішень у маркетинговій
політиці харчових підприємств, належать регі�
ональні особливості споживання, національні
традиції, орієнтація на задоволення вимог у
харчуванні різних прошарків населення та
відповідність їх платоспроможному попиту,
рентабельність продукції.

Проведена оцінка ефективності інновацій�
ної діяльності підприємств харчової промисло�
вості свідчить про те, що до найбільш істотних
результатів інноваційної діяльності треба від�
нести збільшення асортименту продукції, збе�
реження й розширення традиційних ринків збу�
ту, поліпшення якості продукції, зростання
виробничих потужностей, скорочення матері�
альних і енергетичних витрат. Разом з тим, у



ЕКОНОМІКА АПК

№ 17—18, вересень 2011 р.

Передплатний індекс 21847

57

галузі існує низка проблем, що стримують інно�
ваційний розвиток промислового комплексу.

Недосконалою з точки зору ефективності
інноваційної діяльності є організаційне поєднан�
ня харчової промисловості з наукою. Цілісна
інноваційно�технологічна інфраструктура ще не
сформована. Внутрішній промисловий ринок є
неплатоспроможним, а кредити — недоступни�
ми для підприємств, дуже малою є кількість вен�
чурних фірм, лізингових компаній, промислово�
фінансових груп, науково�технічних центрів та
інших утворень, які відіграють винятково важ�
ливу роль при взаємодії харчової промисловості
з суміжними секторами економіки.

Нейтралізація екстенсивних чинників еко�
номічного зростання в промисловості, які ле�
жать в основі вказаних проблем, пов'язана з
переходом харчової промисловості на іннова�
ційну модель розвитку. Тому забезпечення
ефективності інноваційної діяльності та конку�
рентоспроможності підприємств харчової про�
мисловості повинно здійснюватися через реа�
лізацію інноваційного шляху розвитку, форму�
вання нових технологічних укладів, підтримки,
особливо на початкових етапах, а також роз�
витку наукоємних виробництв.

Стратегічне управління інноваційним роз�
витком підприємств харчової промисловості
спрямоване на досягнення ним ефективності
власної діяльності, яка залежить передусім від
можливостей підприємства щодо реалізації
інноваційних стратегій. Останні визначаються
на основі інноваційного потенціалу підприєм�
ства, основними характеристиками якого є
здатність створювати і сприймати інновації, які
витісняють застарілі технології і продукти. Го�
ловними складовими інноваційного потенціалу
виступають матеріально�технічні, фінансово�
організаційні, кадрові, соціально�психологічні
фактори. Стратегічне планування є одним з ос�
новних елементів системи управління інновац�
ійною діяльністю, зокрема щодо оновлення тех�
ніко�технологічної бази та продукції підприєм�
ства. Воно являє собою систему, яка містить су�
купність специфічних інструментів, структур�
них органів, інформації та процесів, спрямова�
них на розробку і виконання планів [1]. У про�
цесі стратегічного планування здійснюються:
обгрунтований вибір напрямів і заходів розвит�
ку техніко�технологічної бази підприємства за�
галом і для кожної його структурної одиниці
зокрема; формування програм досліджень, роз�
робок і виробництва інноваційної продукції;
розподіл програм окремих завдань за визначе�
ними відрізками часу й закріплення їх за вико�
навцями; встановлення календарних термінів

проведення робіт за окремими проектами; роз�
рахунки потреб у ресурсах та розподіл їх за ви�
конавцями на основі бюджетних розрахунків
оновлення продукції. Залежно від цільової орі�
єнтації планування оновлення техніко�техноло�
гічної бази і продукції підприємства може бути
стратегічним, поточним і оперативним.

Реалізація означеної стратегії вимагає роз�
робки чіткої системи цілей з визначеними га�
лузевими пріоритетами розвитку, реалізація
яких може мати місце лише на основі поєднан�
ня можливостей обласних органів влади,
органів самоврядування та підприємств об�
ласті. Тільки використання цілісно�орієнтова�
ного підходу до реалізації стратегії інновацій�
ного розвитку шляхом всебічної підтримки
продукування та реалізації інновацій в аграр�
ному, переробному секторах економіки дасть
змогу досягти цільових орієнтирів стратегії
економічного і соціального розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що

основні завдання стратегічного управління інно�
ваційною діяльністю тісно взаємопов'язані та
взаємозумовлені. Зокрема, забезпечення високих
темпів розвитку підприємств можна досягти як
шляхом вибору і здійснення високоприбуткових
інноваційних проектів, так і прискоренням реа�
лізації інноваційних програм. У свою чергу, мак�
симізація чистого прибутку від інноваційної
діяльності може супроводжуватися і значним
підвищенням інноваційних ризиків, звідси випли�
ває необхідність оптимізації цих показників.

Передбачається розробити комплексний
підхід та формування галузевих даних до удос�
коналення нормативно�правової бази і механ�
ізму підвищення ефективності інноваційної
діяльності підприємницьких структур харчової
промисловості.
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