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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток у ринкових умовах

кластерних об'єднань підприємств харчової
промисловості в багатьох країнах світу цілком
обгрунтований, насамперед, їх більш високою
ефективністю, порівняно з іншими формами
господарювання. При об'єднанні в кластер
учасники, як правило, вирішують такі завдан#
ня: збільшити обсяги продажу, прибутків та
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Проведено аналіз елементів внутрішнього середовища потенційного кластерного об'єднання підприємств хар%
чової промисловості у молочній підгалузі за таким складом, як організаційна структура управління; управління пер%
соналом; організація виробництва; управління маркетингом; управління фінансами; організаційна культура об'єднан%
ня підприємств. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища при створенні потенційного кластера в мо%
лочній підгалузі здійснено за допомогою узагальнюючого показника — коефіцієнта впливу факторів внутрішнього
середовища. Визначено значення коефіцієнта впливу факторів внутрішнього середовища на дієздатність потенцій%
ного кластера 0,24. Таке низьке значення показника оцінювання стану внутрішнього середовища потенційного кла%
стеру підприємств молочної підгалузі харчової промисловості зумовлено відсутністю стратегічного управління та
відсутністю маркетингових досліджень на підприємствах даної підгалузі. Це підтверджує відсутність обгрунтованих
стратегій розвитку, конкурентних стратегій та маркетингових стратегій на підприємствах потенційного кластера.

The elements of internal environment of an eventual cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub%
branch are analyzed according to the following order: management organizing structure; personnel management;
production organization; marketing management; financial management; organizing culture of the amalgamation of
enterprises. The internal environment factors while forming cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub%
branch are estimated with the help of generalizing index — the coefficient of internal environment factors influence. The
coefficient of internal environment factors influence on the eventual cluster activity is determined as 0,24. Such a low
index figure of estimating the conditions of internal environment of the eventual cluster amalgamation of food enterprises
in the dairy sub%branch is caused by the absence of strategic management and the absence of marketing researches at the
enterprises of the corresponding sub%branch. This proves the absence of grounded development strategies, competitive
strategies and marketing strategies at the enterprises of the eventual cluster.

Ключові слова: внутрішнє середовище, кластерне об'єднання, підприємство харчової про�
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частини ринку, зменшити витрати виробницт#
ва, розподілу та збуту продукції і внаслідок
цього посилити свої конкурентні позиції на
ринку, забезпечити ефективність та стабіль#
ність функціонування.

Ефективність та стабільність функціону#
вання кластерних об'єднань підприємств хар#
чової промисловості значною мірою обумовле#
на станом внутрішнього середовища кластера.
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Аналіз останніх наукових досліджень. Ок#

ремі питання створення та функціонування
кластерних об'єднань підприємств висвітлено
в працях науковців України та закордонних ав#
торів, зокрема: М. Войнаренка, О. Пєтухової,
М. Портера, Т. Тогузаєва та ін. [1—4]. При всій
значимості їх досліджень ці роботи охоплюють
лише питання окремих функцій та складових
створення й розвитку кластерних об'єднань
підприємств. Системні дослідження з визначен#
ня впливу факторів внутрішнього середовища
на створення та розвиток кластерних об'єднань
підприємств, зокрема в харчовій промисло#
вості, практично не здійснювались.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: провести оцінку факторів внут#

рішнього середовища при створенні кластерних
об'єднань підприємств харчової промисловості.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи підходи до аналізу внутріш#
нього середовища, деякі автори пропонують
оцінювати організаційну структуру організації
за набором характеристик, а потім за таким на#
бором порівнювати її з конкурентами [5]. Інші
дослідники пропонують досліджувати ланцю#
жок цінностей організації [6]. Але кожен підхід
до комплексного оцінювання внутрішнього се#
редовища містить такі складові: персонал;
організація; виробництво; маркетинг; корпора#
тивна культура; фінанси.

Розглянемо елементи внутрішнього середо#
вища проекту кластерного об'єднання підпри#
ємств у молочній підгалузі харчової промисло#
вості. Запорізького регіону за таким складом
(рис. 1): організаційна структура управління;
управління персоналом; організація виробниц#
тва; управління маркетингом; управління фі#
нансами; організаційна культура об'єднання
підприємств.

У кластерному об'єднанні підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості пе#
редбачаються розділення відповідальності і
рівні права партнерів на основі децентралізо#
ваного управління. Головна організація об'єд#
нання підприємств у молочній підгалузі харчо#
вої промисловості бере на себе меншу кількість
управлінських функцій, які в більшості випадків
мають консультаційний характер.

Такі взаємостосунки сприяють підвищенню
гнучкості в ухваленні рішень і координації
спільних зусиль.

Таким чином, організаційна структура кла#
стерного об'єднання підприємства харчової

промисловості стає схожою на вільну коаліцію
напівнезалежних груп, які організовані навко#
ло вільно пов'язаних між собою продуктів, спо#
живачів або технологій.

Саме такі структури відрізняються макси#
мально легким взаємним "переливом" техно#
логій, кваліфікованих кадрів, капіталу та впро#
вадженням значної кількості інновацій.

У таких об'єднаннях послідовність команд
ієрархічної структури замінюється ланцюжком
замовлень на поставку продукції та розвитком
взаємовідносин з іншими підприємствами.
Можливість широкого обміну інформацією,
знаннями та технологією між окремими учас#
никами кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості надає можливість:

— виконувати спільні науково#технічні і ви#
робничі програми, поглиблювати спеціалізацію
і розвиток коопераційних зв'язків;

— удосконалювати організацію і координа#
цію спільної виробничо#господарської діяль#
ності;

— чітко координувати плани і графіки ви#
робництва та поставок сировини, матеріалів і
напівфабрикатів, їх збереження, перероблен#
ня і доставки кінцевої продукції споживачу.

Однак значні нововведення, особливо світо#
вого рівня, впроваджуються тільки на великих
підприємствах харчової промисловості зі знач#
ними інвестиційними можливостями.

Проте на підприємствах харчової промис#
ловості, перш за все, середніх і малих, кількість
працівників на яких становить до 200 осіб, не
має науково#дослідних центрів та науковців.

Особливістю операційної діяльності знач#
ної кількості підприємств харчової промисло#
вості є низька завантаженість виробничих по#
тужностей, відсутність необхідного обсягу си#
ровини, низький рівень фінансового стану, сла#
бо розвинута інвестиційна і фінансова діяль#
ність. Технічна база зношена, вимагає по#
стійних ремонтів при низькій оплаті праці
обслуговуючого персоналу.

Значно кращою є ситуація на великих під#
приємствах харчової промисловості, тому в
кластерних об'єднаннях є можливість викори#
стання субконтрактингу та аутсорсингу з ме#
тою завантаженості виробничих потужностей
малих підприємств та покращення фінансово#
го стану.

Особливістю спільної виробничо#техноло#
гічної діяльності підприємств кластера, особ#
ливо на початковому етапі його становлення, є
ефект збільшення масштабу операцій. У клас#
терному об'єднанні підприємств харчової про#
мисловості, які спроможні налагодити таку ко#
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ординацію, з'являється мож#
ливість для значного зниження
витрат. При цьому ефект мас#
штабу виявляється не тільки на
виробництві, але й в інших на#
прямах (закупівля, збут).

Саме об'єднання підпри#
ємств сприяє оптимізації фі#
нансової діяльності підпри#
ємств кластера за рахунок
ефекту масштабу, що дозволяє:

— зменшити витрати вироб#
ництва, збуту, постачання,
трансакцій тощо;

— диференціювати ціни,
знижувати витрати, що пов'я#
зані з коливаннями ринкової
кон'юнктури;

— здійснювати ефективний
перерозподіл інвестиційних
ресурсів, концентрації їх на
найбільш рентабельних і окуп#
них напрямах;

— зменшити властивий
інвестиціям ризик, що, на нашу
думку, створить можливість
для залучення позикового ка#
піталу на більш вигідних умо#
вах [7].

Але, як зазначає П.А. Ор#
лов, при розгляді впливу ефек#
ту масштабу на зниження вит#
рат і формування конкурент#
них переваг, ефект масштабу
варто розглядати тільки в ко#
роткостроковому періоді, тому
що в процесі розвитку змі#
нюється виробнича потужність
та вдосконалюються техно#
логії управління виробництвом
[8, с. 66].

На фінансові показники
підприємств харчової промис#
ловості суттєво впливають со#
бівартість продукції та можли#
вості підвищення продуктив#
ності праці.

У свою чергу, на собівар#
тість продукції суттєво вплива#
ють сезонні фактори, стабіль#
ність та ритмічність постачан#
ня. Літо на м'ясопереробних
підприємствах та осiнньо#зи#
мовий перiод на молочних під#
приємствах вiдмiчається рiз#
ким зменшенням кількості си#
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ровини i, відповідно, зменшенням готової
продукцiї.

На діяльність підприємств харчової промис#
ловості суттєво впливають вiдсутнiсть або не#
належне кредитування з боку фiнансових ус#
танов для поповнення обігових коштів. Це по#
в'язано безпосередньо як з дією сезонних фак#
торів, так і зі специфiкою виробництва, яка зу#
мовлена значною нерівномірністю в отриманні
доходів вiд реалiзацiї продукцiї та витрат. Ок#
ремі продукти харчування, наприклад, сир
твердий, готові до продажу лише через 40—45
дiб пiсля їх виробництва, але кошти вiд торго#
вельних підприємств повертаються виробникам
через 20—30 дiб пiсля вiдповiдної поставки. Та#
ким чином, пiдприємства харчової промисло#
вості постiйно вiдчувають брак обiгових коштiв
для закупiвлi сировини.

Одним із важливих напрямків підвищення
продуктивності праці в кластерному об#
'єднанні є створення ефективної команди пра#
цівників.

Мета управління персоналом у кластерно#
му об'єднанні підприємств харчової промисло#
вості — створення структури кадрової роботи,
здатної швидко реагувати на будь#які зміни в
навколишньому середовищі та сприяти змен#
шенню конкурентного впливу.

Цілі кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості відповідають новому
підходу в кадровому менеджменті, що одержав
назву team management — командний менедж#
мент. Цей підхід надає можливість цілком реа#
лізувати потенціал кластерного об'єднання
підприємств харчової промисловості в цілому.

Важливою характеристикою персоналу
підприємств кластерного об'єднання харчової
промисловості є його кваліфікаційний рівень,

що враховується при встановленні оплати праці
та засобів мотивації [7].

Ще однією з найважливіших складових
діяльності будь#якого підприємства у складі
кластерного об'єднання, що пов'язано з особ#
ливістю міжособових стосунків всередині
організації, є корпоративна культура. Особли#
во це стосується кластерних об'єднань під#
приємств харчової промисловості, у складі
яких переважають малі та середні підприєм#
ства, де питаннями формування й управління
корпоративною культурою практично не зай#
маються. На більшості вітчизняних підприємств
харчової промисловості переважають риси
бюрократичної корпоративної культури, ос#
новні характеристики якої виражені лінійно#
функціональною (бюрократичною) організац#
ійною структурою управління, що базується на
механістичному підході до проектування
підприємств, жорсткою формалізацією правил
і процедур в ухваленні управлінських рішень
[7].

Здійснений огляд наукових поглядів на ви#
значення корпоративної культури [5; 9] дав
можливість визначити корпоративну культуру
кластерного об'єднання підприємств харчової
промисловості як систему цінностей, прин#
ципів, норм і поглядів, притаманних даному
кластеру, що відображають його індивіду#
альність і сприймаються працівниками підпри#
ємств кластера.

Модель корпоративної культури кластер#
ного об'єднання підприємств харчової промис#
ловості наведена на рисунку 2.

До того ж за результатами аналізу даних [5;
9] виходить, що кластерним об'єднанням
підприємств харчової промисловості необхід#
но прагнути до формування ідеальної органі#
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Рис. 2. Модель корпоративної культури кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості
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Таблиця 1. Фактори впливу внутрішнього середовища потенційного кластерного об'єднання

підприємств у молочній підгалузі

    

 
 

 (1
, 2

, 3
) 

 
 

(1
, 2

, 3
) 

 
 

(+
 / 

-) 

 
 

1 2 3 4 5 6 
  :
1     3 3 + +9 
2    3 3 + +9 

3    2 2 + +6 
4     2 2 + +4 
 :    +28 
    : 
5    2 3 - -6 
6     2 3 + +6 
7    1 3 - -3 
 :  -3 
  -  :
8          3 3 + +9 
9        3 3 + +9 
10     3 3 + +9 
11      3 3 + +9 
12       

  2 3 + +6 

13     
        

    
2 1 - -2 

14  -  .   
       

 
3 3 - -9 

15     3 2 - -6 
16    2 1 - -2 
17       2 2 - -4 
 :    +22 
 IV : 
18       3 3 + +9 
19    2 2 - -4 
20   3 3 + +9 
21      2 1 - -2 
 :    +12 
 V : 
22      

’       3 3 + +9 

23    3 3 + +9 
24          

     2 3 + +6 

25     3 3 - +9 
26        3 2 - -9 
27    2 3 + +6 
28  (   )   2 3 + +6 
29      2 2 + +4 
30    1 3 - -3 
31         

  2 2 - -4 

32       2 2 - -4 
 :    +14 
       

    +70 
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заційної культури. Вона повинна бути по#
лікультурною і включати позитивні якості
різних типів організаційних культур.

При цьому встановлено, що з позицій кад#
рового менеджменту в ідеальній організаційній
культурі кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості повинен домінувати
тип організаційної культури, яка орієнтована
на людину, її частка має бути близько 50%.
Близько 25% має бути частка організаційної
культури, що орієнтована на завдання і, відпо#
відно, близько 10 і 15% — авторитарної та бю#
рократичної [10].

Концепція управління змінами охоплює
увесь спектр запланованих змін на підприєм#
ствах кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості, враховуючи орган#
ізаційні, технологічні та управлінські інно#
вації. Для формування ідеальної організац#
ійної культури кластерного об'єднання
підприємств харчової промисловості, перш за
все, необхідно враховувати психологічну го#
товність персоналу підприємств кластера до
змін.

Психологічна готовність працівників
організації до зміни організаційної культури
— це комплекс взаємопов'язаних та взаємоо#
бумовлених психологічних якостей, система їх
відношень та очікувань, які забезпечують ус#
пішну взаємодію під час підготовки та успіш#
ного втілення нової організаційної культури.
Для забезпечення психологічної готовності до
зміни організаційної культури необхідно про#
водити кореляційну роботу з окремими прац#
івниками за допомогою консультантів із пси#
хології управління або працівниками психоло#
гічної служби кластерного об'єднання підпри#
ємств.

Кластерному об'єднанню для забезпечення
конкурентоспроможності необхідно мати ви#
сокорозвинений комплекс маркетингу, усі еле#
менти якого супроводжуються ретельним ана#
літичним опрацьовуванням, що дозволяє опе#
ративно реагувати на зміни в мікро# і макросе#
редовищі та збільшувати частку ринку кластер#
ного об'єднання.

У таблиці 1 надані фактори впливу внутріш#
нього середовища на об'єднання підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості.

Спільна маркетингова діяльність дозволяє
більше залучати фінансових ресурсів до дослі#
дження ринку та створює можливість економії
на витратах ринкових трансакцій.

Основним завданням маркетингової
діяльності є створення бренда кластера за до#
помогою системи маркетингових комуні#

кацій, підтримання його іміджу та розробки
дієвоздатної маркетингової стратегії. М.
Портер у роботі "Міжнародна конкуренція"
підкреслює принципову відмінність кластерів
від інших мережевих структур, що склада#
ються з великої кількості неофіційних кон#
тактів, які постійно повторюються [3]. Вони
стимулюють встановлення довіри, ефектив#
них комунікацій та знижують трансакційні
витрати.

Завершальний етап оцінки факторів
впливу внутрішнього середовища на потен#
ційне кластерне об'єднання підприємств мо#
лочної підгалузі харчової промисловості пе#
редбачає визначення рівня факторів впливу
внутрішнього середовища за допомогою уза#
гальнюючого показника — коефіцієнта
впливу факторів внутрішнього середовища
на об'єднання підприємств, який розрахо#
вується за формулою (1) із застосуванням
даних таблиці 1:

maxmax
C 12211

nBA

BA

nBA
BABAB

ii

n

i
ii

ii

nn  (1),

де MACC  — коефіцієнт впливу факторів

внутрішнього середовища на об'єднання
підприємств Запорізького регіону;

А — експертна оцінка важливості фактора
для галузі;

В — експертна оцінка впливу фактора на
підприємство;

n — кількість факторів впливу.

24,0
32*9

70
CMAC .

Оцінки рівня впливу факторів внутрішньо#
го середовища на об'єднання підприємств мо#
лочної підгалузі харчової промисловості Запо#
різького регіону доцільно робити за такою шка#
лою значень коефіцієнта: від 0 до 0,50 — слаб#
ка позиція, від 0,50 до 0,75 — середня позиція,
від 0,50 до 1,00 — сильна позиція.

Коефіцієнт впливу факторів внутрішнього
середовища на об'єднання підприємств дорів#
нює 0,24, що свідчить про слабку позицію і по#
требує розробки стратегії розвитку.

Низькі показники оцінювання внутрішнь#
ого стану потенційного кластера підпри#
ємств молочної підгалузі харчової промис#
ловості зумовлені відсутністю стратегічно#
го управління діяльністю підприємств клас#
тера, що підтверджує відсутність обгрунто#
ваних стратегій розвитку, конкурентних
стратегій та маркетингових стратегій на під#
приємствах.
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За результатами досліджень встановлено,
що значення коефіцієнта впливу факторів
внутрішнього середовища потенційного кла#
стера підприємств молочної підгалузі харчо#
вої промисловості відповідає слабкій позиції.
Це є ознакою невикористання значної кіль#
кості можливостей з боку внутрішнього се#
редовища підприємствами потенційного кла#
стеру молочної підгалузі харчової промисло#
вості і відсутністю на них маркетингових дос#
ліджень. Такі тенденції зумовлено відсутні#
стю стратегічного управління, обгрунтуваних
стратегій розвитку, конкурентних та марке#
тингових стратегій на підприємствах класте#
ру.
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