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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
В умовах жорсткої конкуренції на ринку

продуктів харчування особливе значення набу�
ває наявність стійкої конкурентної позиції як
у короткостроковій, так і в довгостроковій пер�
спективі. Забезпечити стійку конкурентну по�
зицію можливо тільки за рахунок розробки та
впровадження стратегії розвитку та конкурен�
тної стратегії в систему стратегічного управл�
іння підприємством харчової промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Питанням формування стратегії розвитку
присвячено велику кількість праць як вітчизня�
них, так і закордонних авторів, серед яких мож�
на виділити роботи І. Ансоффа [1], М. Альбер�
та [2], О. Віханського [3], М. Мескона [2], А. На�
умова [3], Ф. Хедоурі [2] та інших.
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Конкурентні стратегії детально розглянуті
в наукових працях М. Портера [4], М. Саєнко
[6], А. Стрікленда [5], А. Томпсона [5] та інших.

З точки зору А. Томпсона, А. Стрікденда,
конкурентна стратегія більш вузька за масш�
табом, ніж ділова стратегія. Конкурентна стра�
тегія пов'язана виключно з планами керівниц�
тва з ведення конкурентної боротьби і надан�
ня додаткових цінностей для покупців [4, с.
205—206].

Саєнко М. вважає що співвідношення кор�
поративної і конкурентної стратегії діалектич�
не. З одного боку, конкурентна стратегія кон�
кретизує корпоративну, забезпечує її реаліза�
цію і розміщена за рангом нижче від неї. Але, з
другого боку, перш ніж прийняти рішення
змінювати чи не змінювати корпоративний пор�
тфель бізнесів, варто спочатку розробити кон�
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курентні стратегії і переконатись, чи не може
підприємство вирішити свої товарно�ринкові
проблеми без зміни портфеля бізнесів [5, с.
233—234].

Але, незважаючи на значну кількість дослі�
джень з даної тематики, взаємозв'язок і взає�
мозалежність стратегій розвитку та конкурен�
тних стратегії практично не досліджена.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: дослідити взаємозв'язок стра�

тегії розвитку і конкурентної стратегії підприє�
мства харчової промисловості.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах нестабільного ринкового середо�
вища, в якому функціонують підприємства хар�
чової промисловості особливого значення на�
буває наявність довгострокової стратегії роз�
витку, яка забезпечує реалізацію внутрішньо�
го потенціалу організації. Але довгострокова
стратегія не може передбачити всі варіанти
розвитку ринкової ситуації і для коригування
напрямів реалізації стратегії розвитку необхі�
дно розробляти конкурентні стратегії.

Таким чином, конкурентна стратегія кори�
гує напрями реалізації стратегії розвитку і
сприяє швидкому реагуванню на зміни ринко�
вого середовища.

У стратегічному управлінні для обгрунту�
вання вибору стратегії компанії широко вико�
ристовується метод аналізу середовища орган�
ізації, що одержав назву SWOT�аналіз [3, с.
198—199].

Матриця SWOT�аналізу для ПАТ "Новоми�
колаївський молокозавод" надана на рис. 1.

Аналіз взаємозв'язку між можливостями
компанії і її сильними сторонами (поле СиМ)
дозволяє зробити такі висновки:

— для використання таких можливостей, як
ослаблення позицій фірм�конкурентів, зрос�
тання економіки; активiзацiя попиту, зростан�
ня доходів населення, розвиток цільового рин�
ку необхідно задіяти наявні ключові компе�
тенції, професійний менеджмент, постійне
підвищення кваліфікації персоналу і керівників,
сучасні методи управління з метою збільшен�
ня частки ринку;

— реалізація можливостей горизонтальної
і вертикальної інтеграції, обслуговування до�
даткової групи клієнтів, поява нових поста�
чальникiв сировини (молока) сприяє введення
додаткової, господарської діяльності компанії,
що дає додатковий прибуток, впізнаність ком�
панії на регіональному ринку;

— можливість розширення виробничих
ліній підприємства, впровадження нових тех�
нологій для вдосконалення якості продукції,
розширення асортименту продукції, що має по�
пит, реалізуються завдяки використанню таких
сильних сторін, як: значні обсяги продажу про�
дукції; добре налагоджені контакти з поста�
чальниками і покупцями; постійне пiдвищення
рiвня автоматизацiї виробництва; постійна ро�
бота по контролю і поліпшенню якості про�
дукції; високий професіоналізм і внутрішня
культура працюючого персоналу.

Дослідження пар, розташованих в полі
"СлМ", призводить до наступних припущень: такі
слабкі сторони, як невеликий асортимент, невиз�
начений імідж, низький бюджет рекламної ком�
панії, відсутність досліджень пов'язані з низьким
рівнем маркетингової діяльності. До усунення
вказаних вище слабких сторін потрібно удоско�
налити управління маркетинговою діяльністю та
використовувати наступні можливості: зростан�
ня доходів населення, обслуговування додатко�
вих груп клієнтів, розширення асортименту про�
дукції, що має попит, збільшення частки ринку;
позитивні тенденції розвитку цільового ринку;
можливість появи нових постачальникiв сирови�
ни (молока) що покращить сировинну базу та
стабiльність i ритмічність постачання.

 Зростання економіки, активiзацiя попиту
та зростання доходів населення сприяють по�
кращенню фінансового стану підприємства, по�
доланню дефiциту обiгових коштів, дозволить
поновити виробниче устаткування.

Якщо пара знаходиться на полі "СиЗ", то
стратегія повинна припускати використання
ресурсів організації для усунення загроз. Для
пар, що знаходяться на полі "СлЗ", компанія
повинна виробляти таку стратегію, яка дозво�
лила б їй як позбутися слабкості, так і спробу�
вати запобігти загроз.

 Аналіз кореляції сильних сторін компанії і
загроз зовнішнього середовища приводить до
розробки таких рекомендацій:

— професійний менеджмент підприємства,
сучасні методи управління повинні сприяти
подоланню таких загроз, як: зміни в законо�
давстві, значний податковий тиск, нестабільна
політична ситуація, повільний рух реформ;

— наявність ключових компетенцій, введен�
ня додаткової, господарської діяльності ком�
панії, що приносить додатковий прибуток,
впізнаність компанії на регіональному ринку,
що сприяє подоланню зростання конкурентно�
го тиску, адаптують компанію для роботи в
умовах низької платоспроможності населення,
несприятливих демографічних змін;
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— добре налагоджені контакти з постачаль�
никами і покупцями, високий професіоналізм і
внутрішня культура працюючого персоналу
допоможуть подолати вплив кризового стану
тваринницької галузi скорочення поголiв'я
КРХ, адаптувати компанію до зростання цiн на
сировину, вантажнi перевезення, енергоресур�
си, паливо, поліпшити сировинну базу, зменши�
ти залежнiсть функціонування підприємства
вiд сезонностi сiльськогосподарського вироб�
ництва.

 Щодо пар, які потрапляють в поле "СлЗ",
необхідно відзначити, що загроза виникнення
несприятливих зовнішніх умов може усугубля�
тися слабкістю відповідних внутрішніх харак�
теристик організації. Тому компанії ПАТ "Но�
вомиколаївський молокозавод" необхідно
відстежувати загрози, намагаючись їх уникну�
ти за допомогою існуючих сильних сторін, або,
що є найоптимальнішим варіантом, прагнути
позбутися слабких сторін, які можуть зіграти
критичну роль при виникненні розглянутих заг�
роз. Отже, для ослаблення наслідків зростан�
ня конкурентного тиску, впливу кризового ста�
ну тваринницької галузi скорочення поголiв'я

КРХ, наслідків зростання цiн на сировину,
вантажнi перевезення, енергоресурси, паливо,
залежності функціонування підприємства вiд
сезонностi сiльськогосподарського виробниц�
тва та посилення слабких сторін необхідно
сформувати чітку стратегію компанії, розроби�
ти цілеспрямовану асортиментну політику,
удосконалити організацію маркетингової
діяльності, збільшити маркетинговий бюджет.

 За результатами SWOT�аналізу для реалі�
зації обраних цілей ПАТ "Новомиколаївський
молокозавод" рекомендовано обрати наступні
стратегії ведення бізнесу [3, с. 233—236].

 У першу чергу, стратегію концентровано�
го зростання, а саме стратегію посилення по�
зиції на ринку. Реалізація даної стратегії по�
требує значних маркетингових зусиль.

 Наступною стратегією, яку рекомендова�
но обрати ПАТ "Новомиколаївський молоко�
завод", є стратегія скорочення витрат, основ�
ною ідеєю якої є пошук можливостей зменшен�
ня витрат на кожному з етапів виробничої
діяльності від придбання сировини і матеріалів,
безпосереднього виробництва молочної про�
дукції, розповсюдження її, продажу і марке�
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Рис. 1. Матриця SWOT!аналізу ПАТ "Новомиколаївський молокозавод"
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тингу, обслуговування до отримання прибут�
ку (ланцюжок цінностей). Тобто всі зусилля
компанії направлені на зменшення різного роду
витрат і проведення відповідних заходів щодо
їх скорочення.

 До числа відомих підходів до оцінювання
стратегічного положення компанії відносять
методику Strategic Position and Action Evalua�
tion (или SPACE).

Відповідно до методології SPACE�аналізу
оцінка стратегічного стану компанії прово�
диться за чотирма характеристиками:

— фінансовий стан компанії;
— конкурентна перевага компанії;
— привабливість ринку;
— стабільність середовища.
Підсумкові значення для графічної побудо�

ви моделі SPACE�аналізу отримуються таким
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чином: для оцінки фінансового положення і га�
лузевої привабливості розраховується середнє
арифметичне отриманих експертних оцінок, а
для оцінки конкурентної позиції і стабільності
середовища з відповідного середнього арифме�
тичного віднімається цифра 6 [7].

У табл. 1 наведено фактори, які визначають
фінансовий стан ПАТ "Новомиколаївський
молокозавод".

Розрахунок числового значення по харак�
теристиці "фінансовий стан":

(3+3+5+6+5+2+3+6)/8= 33/8 = 4,13.
У табл. 2 представлені чинники, що визна�

чають конкурентну перевагу ПАТ "Новомико�
лаївський молокозавод".

Розрахунок числового значення по харак�
теристиці "конкурентна перевага":

(6+6+4+5+6+4)/6 — 6= 31/6�6 = �0,8.
У таблицях 3 і 4 представлені фактори, що

визначають привабливість (силу) ринку з ви�
робництва молочних продуктів та стабільність
середовища.

Розрахунок числового значення по харак�
теристиці "привабливість ринку":

(6+4+4+2+4+2+6+5)/8= 33/8 = 4,13.
Розрахунок числового значення по харак�

теристиці "стабільність середовища":
(5+2+4+6+6+3+3)/7 — 6= 29/7 — 6 = �1,86.
Далі нам необхідно представити графічне

зображення моделі конкурентної поведінки
компанії на ринку. Дана модель представлена
на рисунку 2.

У результаті проведеного дослідження за
методологією SPACE�аналізу, конкурентна
поведінка компанії на ринку відповідає "Агре�
сивній позиції". Теорія SPACE�аналізу дану по�
зицію трактує таким чином.

Агресивна позиція — чітко виражена оріє�
нтація фігури в правий верхній квадрант. Ця
позиція характерна для привабливих галузей в
стабільному оточенні. Підприємство, що анал�
ізується, має безперечну конкурентну перева�
гу і може зберегти її з використанням наявно�
го фінансового потенціалу.

Критичним фактором (КФ) функціонуван�
ня підприємства (який вимагає уваги з боку ке�
рівництва підприємства) є здатність протисто�
яти появі нових конкурентів.

Стратегії, що рекомендуються:
1) пошук кандидатів на поглинання у влас�

ній і суміжній галузях;
2) збільшення частки ринку;
3) концентрація ресурсів на продуктах, що

забезпечують найбільшу перевагу над конку�
рентами.

Проведений аналіз показав, що ПАТ "Но�
вомиколаївський молокозавод" працює на при�
вабливому, стабільно зростаючому сьогодні
ринку молочної продукції, у відносно стабіль�
ному оточенні. Компанія є одним із регіональ�
них лідерів ринку, тому топ�менеджменту ком�
панії необхідно зважено підходити до викори�
стання наявних фінансових ресурсів з метою
підтримки лідируючої ролі на ринку з вироб�
ництва молочних продуктів. Дійсно, ключовим
фактором (ключовий фактор, який в даний мо�
мент вимагає уваги, як з боку керівництва
підприємства, так і з боку безпосередньо фун�
кціональних підрозділів), є здатність протисто�
яти появі нових конкурентів. Виходячи з реко�
мендацій проведеного SPACE�аналізу, най�
більш оптимальною стратегією розвитку для
бізнесу ПАТ "Новомиколаївський молокоза�
вод" є стратегія збільшення частки ринку та
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Рис. 2. Радіальна діаграма оцінки стратегічного положення ПАТ "Новомиколаївський
молокозавод"



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2013

концентрації ресурсів на продуктах, що забез�
печують найбільшу перевагу над конкурента�
ми.

Що стосується стратегії "пошук кандидатів
на поглинання у власній і суміжній галузях", то
цю рекомендацію в умовах ПАТ "Новомиколаї�
вський молокозавод" слід дати в такому ро�
зумінні: створити стратегічний альянс із зару�
біжним партнером щодо організації спільної
торгівлі на ринку з виробництва молочної про�
дукції іншої країни. Створення такого партнер�
ства дозволить компанії ПАТ "Новомиколаї�
вський молокозавод" поширити своє ринкове
положення.

 Грунтуючись на проведеному в роботі
аналізі як самий оптимальний варіант конку�
рентної стратегії для компанії ПАТ "Новоми�
колаївський молокозавод", пропонується об�
рати стратегію оптимальних витрат [5, с. 198—
199]. Стратегія орієнтована на надання покуп�
цям більше цінностей за їх гроші. Стратегічна
мета полягає в тому, щоб стати виробником
молочної продукції з низькими витратами і
відмітними характеристиками від хороших до
чудових, а потім, використовуючи перевагу по
витратах, знижувати ціну порівняно з анало�
гічними товарами, що пропонують конкурен�
ти.

ВИСНОВОК
На підставі проведеного SWOT�аналізу об�

рано стратегії розвитку, а саме стратегію по�
силення позиції на ринку та стратегію скоро�
чення витрат. Для реалізації стратегії посилен�
ня позиції на ринку потрібно робити все, щоб з
даним продуктом на даному ринку завоювати
кращі позиції. Цей тип стратегії вимагає для
реалізації значних маркетингових зусиль. Ос�
новною ідеєю стратегії скорочення витрат є
пошук можливостей зменшення витрат по всьо�
му ланцюжку цінностей компанії.

За результатами SPACE�аналізу як конку�
рентної стратегії для ПАТ "Новомиколаївсь�
кий молокозавод" доцільно використати стра�
тегію оптимізації витрат. Для того щоб мати
низькі витрати, компанії необхідно обслугову�
вати декілька різних сегментів ринку, знаходи�
ти нових постачальникiв сировини (молока),
шукати нові можливості заощадити, впровад�
жуючи нову техніку управління, найостанніші
інноваційні розробки, мати персонал високого
рівня кваліфікації. Стратегія лідерства за вит�
ратами передбачає постійне спостереження за
поточною ринковою ситуацією. Таким чином,
конкурентна стратегія забезпечує реалізацію
стратегії розвитку.
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