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Стаття присвячена дослідженню процесу 
формування та реалізації стратегії роз-
витку підприємств олійно-жирової галузі. 
Розглянуто господарську діяльність провід-
них підприємств Вінниччини, зокрема ПАТ 
«Вінницький олійножировий комбінат». Вста-
новлено, що підприємство на внутрішньому 
ринку використовувало стратегію цінового 
лідерства. З урахуванням економічної ситуа-
ції, що склалася на підприємстві, було запро-
поновано на перспективу орієнтуватися на 
стратегію диференціації. Досліджено, що 
стратегічне планування підприємств олійно-
жирової галузі має бути орієнтоване на дов-
гостроковий розвиток, досягнення високих 
темпів економічного зростання на основі 
поетапного вдосконалення різних виробничо 
технічних чинників та організаційно управ-
лінських структур. Розроблено концепту-
альну схему стратегічного управління розви-
тком підприємства. Запропоновано порядок 
обґрунтування та реалізації стратегії розви-
тку підприємства в сучасних умовах господа-
рювання.
Ключові слова: стратегія, розвиток, цілі, 
зовнішнє та внутрішнє середовище підпри-
ємства, стратегічно орієнтоване підприєм-
ство, стратегічне управління.

Статья посвящена исследованию про-
цесса формирования и реализации 

стратегии развития предприятий 
масложировой отрасли. Рассмотрено 
хозяйственную деятельность ведущих 
предприятий Винницкой области, в част-
ности ОАО «Винницкий масложировой 
комбинат». Установлено, что предпри-
ятие на внутреннем рынке использовало 
стратегию ценового лидерства. С уче-
том экономической ситуации, сложив-
шейся на предприятии, было предложено 
на перспективу ориентироваться на 
стратегию дифференциации. Доказано, 
что стратегическое планирование пред-
приятий масложировой отрасли должно 
быть ориентировано на долгосрочное 
развитие, достижение высоких темпов 
экономического роста на основе поэтап-
ного совершенствования различных про-
изводственно технических факторов и 
организационно управленческих струк-
тур. Разработана концептуальная схема 
стратегического управления развитием 
предприятия. Предложен порядок обосно-
вания и реализации стратегии развития 
предприятия в современных условиях 
хозяйствования.
Ключевые слова: стратегия, развитие, 
цели, внешняя и внутренняя среда пред-
приятия, стратегически ориентированное 
предприятие, стратегическое управление.

The article is devoted to the study of the process of formation and implementation of the strategy of development of the oil and fat industry enterprises. 
The economic activity of the leading enterprises of Vinnitsa region, in particular PJSC "Vinnitsa Oil and Fat Plant" is considered. The study found that the 
company in the domestic market used a strategy of price leadership, focusing on the needs of different market segments. Given the economic situation in 
the enterprise, it was proposed to focus on the differentiation strategy in the future. The use of a differentiation strategy will provide competitive advantages 
for Ukrainian oil producers and in the external market, where demand for high quality, healthy food is growing, which is in line with the concept of sustain-
able development both at the world economy and at the level of individual industry and enterprise. It has been researched that strategic planning of oil and 
fat industry enterprises should be oriented on long term development, achievement of high rates of economic growth on the basis of gradual improvement 
of various production and technical factors and organizational and management structures. The implementation of a differentiation strategy requires the 
development of appropriate measures by manufacturers to promote goods in the market. The development of an enterprise strategy should be based on 
the following principles: orientation towards the long term global goals of the enterprise as a business entity and the economic interests of its owners; multi 
variant of possible directions of development, which is caused by the dynamics of the external environment of enterprises; continuity of strategy development, 
constant adaptation to emerging changes both in external and internal environment of enterprises. When choosing the most appropriate type of enterprise 
strategy, the following factors are taken into account: the influence of external environment factors on enterprises; strengths and weaknesses of enterprises; 
stage of the life cycle of enterprises; directions of activity; the basic concept of achievement of competitive advantages and the branch position. The concep-
tual scheme of strategic management of enterprise development has been developed. The analysis shows that through the strategic management of the 
oil and fat industry enterprises will be able to achieve market advantages and open up promising directions of their activity, an opportunity to better explore 
their own potential opportunities and limitations.
Key words: strategy, development, goals, external and internal environment of the enterprise, strategically oriented enterprise, strategic management.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ
THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY 
OF OIL AND GRAIN ENTERPRISES

Постановка проблеми. Розвиток олійно-жиро-
вих підприємств України відбувається відповідно 
до стратегічних пріоритетів, які визначаються 
направленістю впливу зовнішнього середовища 
та внутрішнім потенціалом. Нині олійно-жирові під-
приємства є взірцем успішної реалізації набору 
корпоративних та функціональних стратегій, 
які забезпечили цій галузі виробництва лідиру-
ючі позиції на національному та світовому ринку 
виробництва олії. Стрімко зростаючий попит на 
олію на світовому ринку призвів до зростання 
активності інвестиційної діяльності в олійно-жиро-
вій галузі України, у результаті чого збільшилася 

кількість виробників олії та зменшилася ефектив-
ність виробництва олії. Прояв негативних тенден-
цій, який виражається у перерозподілі частки дода-
ної вартості в ланцюзі «виробник насіння виробник 
олії» на користь сільськогосподарських виробників, 
привела до зростання прибутковості виробництва 
насіння соняшнику порівняно з його переробкою 
[4]. Тому в умовах жорсткої конкурентної боротьби 
і швидко мінливої ситуації підприємства повинні не 
тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані 
справ, але і виробляти довгострокову стратегію 
поведінки, яка б дозволяла встигати за змінами, 
що відбуваються в їхньому оточенні. 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

164 Випуск 41. 2020

Таблиця 1
Основні показники розміру та господарської діяльності  

ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат»

Показники Роки 2018 р. до 2016 р.
2016 2017 2018 +, %

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 3477999,0 3610471,0 2541681,0  936318,0 73,1
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 3138712,0 3452064,0 2436258,0  702454,0 77,6
Валовий прибуток, тис. грн. 339287,0 158407,0 105423,0  233864,0 31,1
Чистий прибуток (+), збиток ( ), тис. грн. 387,0  97084,0  72667,0  73054,0 х
Середньорічна вартість основних засобів, 
тис. грн. 3574425,0 3904737,0 3993404,5 418979,5 111,7

Вартість, тис. грн.: 
 необоротних активів 3627336,0 3886066,5 3786690,0 159354,0 104,4
 оборотних активів 1041608,5 1154988,0 860520,0  181088,5 82,6
Чисельність працівників, чол. 920 927 861  59 93,6
Сума фінансових ресурсів, тис. грн., всього 4668944,5 5041054,5 4647210,0  21734,5 99,5
в т.ч. власних 2558742,0 2764823,0 2678479,0 119737,0 104,7
 позикових 2110202,5 2276231,5 1968731,0  141471,5 93,3

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням формування стратегії розвитку про-
мислових підприємств присвячено багато праць 
таких вітчизняних та зарубіжних учених, таких як: 
О.М. Лозовський, Н.Є. Селюченко, О.В. Люльов, 
В.М. Орлов, Т.С. Муляр. Значна увага у досліджен-
нях приділялася визначенню основних складни-
ків стратегії розвитку підприємства; вибору виду 
стратегії. Розглянуто чинники, які впливають на 
прийняття рішення про вибір стратегії.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження процесу формування стратегії розвитку 
підприємств олійно жирової галузі, визначення 
та аналіз стратегічних альтернатив, а також умов 
розроблення і реалізації стратегії розвитку підпри-
ємств галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На території Вінницької області переробку насіння 
олійних культур здійснюють ПАТ «Вінницький 
олійно жировий комбінат», Гайсинська філія ДП 
ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра ЛТД», ТОВ «Авіс» та 
невеликі олійні, які мають незначні обсяги пере-
робки. Провідним підприємством області є ПАТ 
«Вінницький олійно-жировий комбінат», який вхо-
дить до складу промислової групи «Vioil». ПАТ 
«Вінницький олійно-жировий комбінат» є одним 
із найбільших українських виробників олійно-
жирової галузі з широким асортиментом продук-
ції. Основними видами продукції, які виробляє 
ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», є: 
олії рослинні фасовані та розливні – соняшни-
кова, ріпакова, соєва; жири кондитерські та кулі-
нарні; саломаси нерафіновані; м’які маргарини; 
лушпиння гранульоване; шроти тостовані; кисень 
технічний. ПАТ «Вінницький олійно-жировий ком-
бінат» щорічно підтверджує якість своєї про-
дукції на провідних українських та міжнародних 

дегустаційних конкурсах, неодноразово був пере-
можцем Всеукраїнського конкурсу якості продук-
ції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів 
України», переможцем регіонального конкурсу 
«Краща товарна марка Поділля». Продукція під-
приємства має чисельні нагороди – золоті та срібні 
медалі, а також «Золоті зірки якості».

Однак останні 3 роки економічний стан ПАТ 
«Вінницького олійно- жирового комбінату» значно 
погіршився. Майже на чверть скоротились обсяги 
виробництва товарної продукції. За рахунок суттє-
вого зростання витратних статей (зокрема фінан-
сових витрат) підприємство останні 2 роки від 
своєї діяльності отримує збиток (табл. 1). 

У результаті проведеного дослідження вста-
новлено, що підприємство на внутрішньому ринку 
використовувало стратегію цінового лідерства, 
орієнтуючись на потреби різних ринкових сег-
ментів. Зважаючи на економічну ситуацію, яка 
склалася ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбі-
нат», на перспективу необхідно орієнтуватися на 
стратегію диференціації. Стратегія диференціа-
ції може бути забезпечена шляхом виробництва 
унікальних товарів, а саме високоолеїнової олії, 
органічної олії із соняшнику чи виробленої з вико-
ристанням екологічно чистих технологій. Завдяки 
підвищеній стійкості до окислення олія з такого 
соняшника не потребує гідрогенізації та має біль-
ший термін зберігання (у 5 разів більше, ніж зви-
чайні олії). У зв’язку з цим виробникам не потрібно 
витрачати додаткові кошти на збільшення терміну 
придатності. 

Крім того, високоолеїнова олія найкраще впису-
ється у глобальний тренд вживання продукції, яка 
є корисною для здоров’я. Вживання високоолеїно-
вої олії замість трансжирів, які утворюються під час 
гідрогенізації, та низьке виділення канцерогенів 



165

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

під час термообробки знижують кількість серцево-
судинних захворювань. Високоолеїнові олії також 
містять дуже багато вітаміну Е (45 мг/100 г) та 
олеїнової кислоти (Омега 9), які є необхідними 
для багатьох біохімічних процесів організму. Саме 
завдяки високоолеїновій олії підприємство може 
стати найбільшим експортером продуктів з дода-
ною вартістю [1]. 

Реалізація стратегії диференціації вимагає роз-
роблення виробниками відповідних заходів у сфері 
просування товарів на ринку. Використання стра-
тегії диференціації забезпечить конкурентні пере-
ваги українських виробників олії і на зовнішньому 
ринку, де зростає попит на високоякісні, здорові 
продукти харчування, що відповідає концепції ста-
лого розвитку як на рівні світового господарства, 
так і на рівні окремої галузі та підприємства [8]. 

Загалом стратегічне планування підприємств 
олійно жирової галузі має бути орієнтоване на 
довгостроковий розвиток, досягнення високих 
темпів економічного зростання на основі поетап-
ного вдосконалення різних виробничо технічних 
чинників та організаційно управлінських структур. 
Розроблення стратегії підприємств слід прово-
дити, базуючись на таких принципах, як: орієнтація 
на довгострокові глобальні цілі підприємств як гос-
подарюючих суб’єктів та економічні інтереси їхніх 
власників; багатоваріантність можливих напрямів 
розвитку, що зумовлюється динамічністю зовніш-
нього оточення підприємств; безперервність роз-
роблення стратегії, постійна адаптація до виника-
ючих змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
оточенні підприємств [5]. 

Відповідно до такого стратегічного планування 
на підприємствах мають бути залучені певні 
інструменти та методи стратегічного менедж-
менту. Перший етап «Стратегічний моніторинг 
і прогнозування» має передбачати визначення 
можливих варіантів стратегії залежно від зовніш-
нього і внутрішнього середовища підприємств, з 
урахуванням стратегій розвитку регіону, поста-
чальників та партнерів, конкурентів і вимог спо-
живачів. Кількісне вираження місії, цілей розвитку 
підприємств формує моделі «ідеальне підприєм-
ство» і «ідеальний продукт», що відображають 
бачення підприємства та що випускається у май-
бутньому з урахуванням тенденцій зміни зовніш-
нього і внутрішнього середовищ функціонування. 
Завданням стратегічного моніторингу (перший 
етап) є формування цілеспрямованого комплексу 
заходів з досягнення цілей. Це: інформаційне 
забезпечення процесів стратегічного аналізу, 
прогнозу, регулювання; виконання динамічного 
стратегічного аналізу з певними напрямами (кон-
турами) спостережень; вироблення пропозицій зі 
зміни властивостей об’єкта моніторингу з ураху-
ванням його прогнозного стану; виконання функ-
ції координацій та системної інтеграції. У системі 

управління організацією система стратегічного 
моніторингу має реалізуватися на трьох рівнях: 
на нижньому (як інформаційна система про стан 
і потенційні можливості об’єкта дослідження); 
на верхньому (як частина системи управління – 
набір динамічно функціонуючих методик страте-
гічного аналізу); як структуроутворюючий елемент 
організації. 

Другий етап «Формування набору альтерна-
тивних стратегій» є процесом бізнес моделю-
вання шляхів здійснення місії і цілей підприємств, 
пошуку їх конкурентних переваг і вибору конку-
рентних позицій щодо кожної стратегічної зони 
діяльності. Формування набору альтернативних 
стратегій – це центральна частина стратегічного 
управління (рис. 1). На цьому етапі приймається 
рішення з приводу того, як і якими засобами під-
приємство досягне цілей. За результатами оцінки 
стратегічних позицій, формується набір стратегій 
за такими напрямками: використання можливос-
тей зовнішнього середовища; усунення загроз 
зовнішнього середовища; збереження і викорис-
тання сильних сторін підприємства; усунення 
слабких сторін підприємства. Це дозволить визна-
чити оптимальну траєкторію розвитку, яка забез-
печить використання потенціалу підприємства. 
Під час вибору найбільш прийнятного виду стра-
тегії підприємств враховуються такі фактори, як: 
вплив факторів зовнішнього оточення на підпри-
ємства; сильні і слабкі сторони підприємств; стадія 
життєвого циклу підприємств; напрями діяльності; 
базова концепція досягнення конкурентних пере-
ваг і галузева позиція. Третій етап «Розроблення 
і реалізація стратегії» – це стадія бізнес моделю-
вання – інтеграція всіх частин стратегічного плану 
воєдино, розподіл ресурсів і визначення потенцій-
них проблем (аналіз вузьких місць), тобто вияв-
лення різних відхилень, протиріч між розділами 
загального плану, наявністю внутрішніх ресурсів і 
перевірка його на відповідність загальній політиці 
підприємств [7]. 

Результатом роботи на стадії бізнес моделю-
вання має стати бізнес модель підприємства. Головні 
етапи формування бізнес моделі підприємства:

1. Дослідження пріоритетів споживачів на 3, 5, 
10 років, у тому числі: дослідження системи при-
йняття рішень споживачами; побудова ланцюжка 
пріоритетів споживачів; діагностика маркетингової 
стратегії. Ключовим елементом цього етапу є виді-
лення майбутніх потреб споживачів. Пріоритети 
споживачів є основою для формування їх пер-
спективного вибору, який, у свою чергу, є джере-
лом збільшення доходу підприємства та рушій-
ною силою перерозподілу капіталу в галузі. Тому 
одним із завдань управління бізнес моделлю є 
безперервне оновлення продуктового портфеля 
на основі вивчення майбутніх пріоритетів спожи-
вачів, на формування яких впливають зовнішні 
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та внутрішні чинники, що проходять крізь призму 
загальної системи прийняття рішень.

2. Визначення стратегічних ресурсів підприєм-
ства, у тому числі: набору стратегічних ресурсів; 
формування карти стратегічних ресурсів; класифі-
кація стратегічних ресурсів за рівнем доступності 
серед конкурентів. Необхідність дослідження 
наявних і потенційних стратегічних ресурсів пояс-
нюється тим, що від його результатів залежить 
достовірність визначення ключових компетенцій, 
які забезпечують конкурентні переваги та унікаль-
ність бізнес моделі підприємства на ринку.

До стратегічних ресурсів доцільно відносити 
ті з них, що здатні забезпечити підприємству 
довготривалу (постійну) конкурентну перевагу. 
Стратегічний характер ресурсів пов'язаний з їх 
іммобільністю, вони можуть належати до різних 
сфер діяльності підприємства, однак у процесі 
формування бізнес моделі серед них необхідно 
обрати ті, що становлять основу конкурентної 
переваги. З метою здійснення оцінки стратегічних 
ресурсів доцільно формувати їх карту, яка може 
включати: фінансові ресурси; персонал; інфор-
маційно інтелектуальні ресурси; нематеріальні 
ресурси; технічні ресурси; технологічні ресурси; 
управлінські та організаційні ресурси. Залежно від 
рівня доступності (поширеності) ресурсу серед 
конкурентів, а також його значимості для фор-
мування бізнес моделі пропонується виокремити 
три їх групи: перша група – стратегічні ресурси, 
що є недоступними конкурентам; друга група – 
стратегічні ресурси, що є доступними основним 
конкурентам; третя група – ресурси, що стали 
широко доступними в галузі та втратили статус 
стратегічних.

3. Виявлення ключових компетенцій та фор-
мування ефективної системи бізнес процесів під-
приємства, у тому числі: визначення елементів 
інтелектуального капіталу; ідентифікація ключо-
вих компетенцій; розробка (оптимізація) системи 
бізнес процесів [2]. 

Із метою формування бізнес моделі підприєм-
ства ідентифікацію ключової компетенції доцільно 
здійснювати у такій послідовності:

– визначення взаємозв’язку між стратегічними 
ресурсами компанії;

– оцінка ролі та впливу стратегічних ресурсів на 
перебіг бізнес процесів;

– побудова ієрархії компетенцій, виявлених за 
результатами ранжування стратегічних ресурсів за 
ступенем впливу та роллю в бізнес–процесах під-
приємства і відповідність пріоритетам споживачів;

– ідентифікація ключової компетенції.
4. Діагностика бізнес-портфеля підприємства, у 

тому числі: формування переліку бізнес одиниць; 
оптимізація бізнес портфеля.

Цей етап формування моделі бізнесу підпри-
ємства передбачає визначення складу нового або 
проведення діагностики наявного бізнес-порт-
феля на його відповідність пріоритетам спожива-
чів. Основна мета портфельного аналізу – оцінити 
товарно-ринкові можливості суб'єкта господарю-
вання, визначити взаємозв'язок між окремими 
видами та напрямами його діяльності. Результат 
портфельного аналізу дає відповідь на питання, 
якими видами бізнесу підприємству доцільно 
займатись, і якою повинна бути їх структура. За 
допомогою портфельного аналізу збалансову-
ються такі найважливіші чинники підприємниць-
кої діяльності, як ризик, надходження грошей, 
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Рис. 1. Концептуальна схема стратегічного управління розвитком підприємства 

Джерело: [6]
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відновлення та відмирання окремих видів діяль-
ності підприємства тощо.

Інструментом, за допомогою якого будуть 
реалізовані розроблені стратегії, є організаційна 
структура підприємства. Організаційна структура 
може як сприяти стратегічному розвитку підприєм-
ства так і гальмувати його. Зміни в структурі йдуть 
слідом за стратегіями. Після змін в організаційній 
структурі підприємства починається наступний 
цикл: стратегії змінюються внаслідок змін у стра-
тегічному мисленні, зумовленому новим етапом 
розвитку. Оскільки організаційна структура підпри-
ємства не повинна бути складнішою, ніж це необ-
хідно, виходячи з його розміру, характеру діяль-
ності, технології та територіального розміщення, 
більшість економічних суб’єктів, в тому числі і 
підприємства олійно жирової галузі функціонують 
в рамках простих оргструктур. При цьому страте-
гічні аспекти функціонування оргструктур залиша-
ються для них у тіні, об’єктивно ускладнюючи роз-
робку і реалізацію економічної стратегії.

Тому підприємствам олійно-жирової галузі 
особливу увагу потрібно звернути на організа-
ційно структурний стратегічний потенціал. Лінійна 
та функціональна оргструктури більшості під-
приємств перевантажують вище керівництво 
вирішенням поточних завдань, не дозволяючи у 
достатній мірі зосередитися на стратегічних про-
блемах. Якщо до цього додати притаманне для 
вітчизняного менеджменту небажання «діли-
тися» правами з підлеглими, то стане зрозуміло, 
чому багатьом керівникам об’єктивно не вистачає 
стратегічної спрямованості дій. З історії бізнесу 
відомо, що успішні підприємства починають стра-
тегічний наступ для забезпечення стійкої конку-
рентної переваги, а потім використовують свою 
частку ринку, щоб досягти найкращих фінансових 
результатів. Енергійне виконання творчої, незвич-
ної стратегії може вивести фірму на лідируючі 
позиції, забезпечуючи просування її товарів та 
послуг до того часу, поки вони не стануть стан-
дартом у цій галузі [3]. 

Завдання реалізації стратегії полягає в забез-
печенні створення стратегічного потенціалу 
успіху, з одного боку, і перетворення його в стра-
тегічні фактори успіху – з іншого. Створення й 
збереження потенціалу успіху тісно зв’язане з 
концепцією організаційного навчання. Саме на 
динамічних ринках здатність до більш швид-
кого, ніж у конкурентів, навчання розглядається 
як єдине джерело стійких конкурентних переваг. 
Перетворення стратегічного потенціалу в стра-
тегічні фактори успіху – завдання стратегічного 
менеджменту, так як у цьому перетворенні й поля-
гає ключова проблема для багатьох підприємств 
олійно-жирової галузі. 

Реалізація обраної стратегії передбачає діяль-
ність керівництва, що спрямована на модернізацію, 

в разі необхідності, системи управління, приве-
дення її до відповідності зі стратегічними цілями 
організаційної структури підприємства, виділення 
необхідних ресурсів, а також підготовку персо-
налу. Іншими словами, стратегічний менеджмент 
формується таким чином, щоб допомогти керів-
ництву підприємства передбачати тенденції роз-
витку бізнесу, відслідковувати зовнішній вплив на 
підприємство [6]. 

Завершальний етап стратегічного планування 
полягає в тому, що після реалізації стратегії оці-
нюється її ефективність, за результатами чого 
може здійснюватися переформулювання цілей 
діяльності підприємства. Забезпечення стратегіч-
ного розвитку підприємства неможливо без досяг-
нення збалансованості та спрямованості роботи 
всіх його підрозділів на досягнення єдиної мети. 
Вирішенню цього завдання сприяє розробка 
загальної стратегії підприємства, яка дає можли-
вість визначити та погоджувати стратегії діяль-
ності його підрозділів, орієнтуючи їх на досяг-
нення загальних цілей підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Формування стратегій розглядається як один із 
суттєвих компонентів стратегічного управління. 
За допомогою стратегічного управління підприєм-
ства оліно-жирової галузі матимуть змогу досягти 
ринкових переваг і розкрити перспективні напрями 
своєї діяльності, можливість краще вивчити власні 
потенційні можливості й обмеження. Воно не 
лише впливає на умови діяльності підприємств, 
але й створює їх. Стратегія необхідна будь якому 
підприємству, що претендує на успіх. Ефективно 
сформована стратегія відповідно до умов олійно-
жирової галузі, цілей, потенційних та ресурсних 
можливостей, переваг підприємств, що включає 
довгострокові програми дій за функціональними 
напрямками діяльності та спрямована на дієву 
реалізацію, забезпечить підприємствам вижи-
вання і безупинний розвиток. А тому формування 
нового типу мислення у керівників, повинно орієн-
туватися на створення середовища для успішної 
перспективної діяльності шляхом нових підходів 
до формування і реалізації стратегії підприємств 
що лежить в основі стратегічного управління.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Виробництво високоолеїнових культур в Україні: 

перспективи та розвиток. URL: http://www.bakertilly.
ua/ua/news/id1266 (дата звернення: 20.02.2020).

2. Герасимчук В.О. Стратегічне управління під-
приємством: монографія. К. : КНЕУ, 2013. 360 с.

3. Демченко Д.М., Пєтухова О.М. Управління 
стратегічним розвитком підприємства. Ефективна 
економіка. 2017. № 1. С. 25–26.

4. Лозовський О., Слободянюк С. Перспективи 
розвитку олійно жирової галузі в Україні. Економіч-
ний аналіз. 2013. Випуск 12. Частина 1. С. 195–198.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

168 Випуск 41. 2020

5. Люльов О.В. Теоретичні основи формування 
механізму визначенняя пріоритетності та узгодже-
ності цілей на підприємстві. Механізм регулювання 
економіки. 2009. № 4, Т. 1. С. 110–121.

6. Муляр Т.С. Формування і реалізація стратегії 
підприємств. Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (еконо-
мічні науки). 2013. № 2 (6). С. 289–300. 

7. Орлов В.М., Новицька С.С. Стратегічне плану-
вання в процесі управління підприємством. Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. 2015. 
№ 1 (78). С. 106.

8. Селюченко Н.Є., Косар Н.С. Обґрунтування 
конкурентних стратегій виробників олії в процесі 
забезпечення їхнього сталого розвитку. Науковий 
вісник Ужгородського нац іонального університету. 
Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство». 2018. Випуск 20. Частина 3. С. 33–37.

REFERENCES:
1. Virobnitstvo visokooleYinovih kultur v UkraYinI: per-

spektivi ta rozvitok. Available at: http://www.bakertilly.ua/
ua/news/id1266 (accessed 20 February 2020).

2. Gerasimchuk V.O. (2013). StrategIchne upravlIn-
nya pIdpriеmstvom. [The strategic management of the 
enterprise]. K. : KNEU. [in Ukrainian].

3. Demchenko D.M., Pеtuhova O.M. (2017) 
Upravlіnnya strategіchnim rozvitkom pіdpriеmstva. [The 
management of strategic development of the enterprise]. 
Efektivna ekonomIka. № 1. pp. 25–26. [in Ukrainian].

4. Lozovskiy O., Slobodyanyuk S. (2013). Perspe-
ktivi rozvitku oliyno zhirovoyi galuzi v Ukrayini. [The 
prospects for the development of the oil and fat industry 
in Ukraine]. Ekonomichniy analiz. Vipusk 12. Chastina 1. 
pp. 195–198. [in Ukrainian].

5. Lyulov O.V. (2009). TeoretichnI osnovi formu-
vannya mehanizmu viznachennyaya prIoritetnostI ta 
uzgodzhenosti tsiley na pidpriemstvi.[ Theoretical bases 
of formation of the mechanism of determination of prior-
ity and consistency of goals at the enterprise]. Meha-
nIzm regulyuvannya ekonomiki. № 4, Т. 1. pp. 110 121. 
[in Ukrainian].

6. Mulyar T.S. (2013). Formuvannya i realizatsiya 
strategiyi pidpriemstv. [Formation and implementation of 
enterprise strategy]. Zbirnik naukovih prats Tavriyskogo 
derzhavnogo agrotehnologIchnogo unIversitetu (eko-
nomIchnI nauki) № 2 (6). pp. 289–300. [in Ukrainian].

7. Orlov V. M., Novitska S.S. (2015). StrategIchne 
planuvannya v protsesi upravilnnya pidpriemstvom. 
[Strategic planning in the process of enterprise manage-
ment]. ZovnIshnya torgIvlya: ekonomIka, fInansi, pravo: 
nauk. zhurn. № 1 (78). pp. 106. [in Ukrainian].

8. Selyuchenko N.E., Kosar N.S. (2018). Obgruntu-
vannya konkurentnih strategIy virobnikIv olIyi v protsesI 
zabezpechennya yihnogo stalogo rozvitku. [Substan-
tiation of competitive strategies of oil producers in the 
process of ensuring their sustainable development] 
Naukoviy vIsnik Uzhgorodskogo nats Ionalnogo unI-
versitetu. Seriya «MIzhnarodni ekonomichni vidno-
sini ta svltove gospodarstvo». Vipusk 20. Chastina 3. 
pp. 33–37 [in Ukrainian].



ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Даниліна С.О.
ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 3
Хмель С.Н., Хмель В.И.
НЕЭКСПЛУАТАТОРСКИЙ ПРИНЦИП УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН ФАКТОРНЫХ ДОХОДОВ 10

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Герасимова В.О., Рєпка К.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ 16
Чечоткін В.В., Пристемський О.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 21

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Гірченко Т.Д., Чмерук Г.Г., Семенюк І.М.
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 25
Голей Ю.М.
ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ  
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В МЕЖАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 31
Дячек В.В., Гавкалова Н.Л.
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 38
Зоря О.П.
РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 48
Мілінчук О.В., Павлюк В.М.
СТАН МАЛОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ:  
РОЛЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СКЛАДОВОЇ В ЙОГО РОЗВИТКУ 53
Паламаренко Я.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  60

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Бугріменко Р.М.
ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ  
В СИСТЕМІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 68
Двуліт З.П., Шпак Н.О., Побурко О.Я.
ТРАНЗИТНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В СИСТЕМІ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 74
Завербний А.С., Шпак Ю.Н., Побурко О.Я.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 80
Ігнашкіна Т.Б., Душина Л.М., Москалець Т.А.
СВІТОВИЙ РИНОК ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ:  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 87
Константинова Т.В., Шалений В.А., Бровкіна Ю.О.
ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 94
Кривоберець М.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ 97
Мартинюк О.А.
ІНКОРПОРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ  
В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  102
Матвієнко-Біляєва Г.Л.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА 108
Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ПРОДУКТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ 112



Нездоймінов С.Г., Княжковська Г.О.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  117
Пістунов І.М., Железнякова К.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗДРІБНИХ ЦІН 123
Покровська Н.М.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 128
Posternak Iryna, Posternak Serhii
CSTC T-PPR: ORGANIZATIONAL ACTIONS TO INCREASE  
POWER EFFICIENCY RECONSTRUCTION  
OF HISTORICAL BUILDINGS OF ODESA UNDER CHANGES 134
Похильченко О.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ S&OP  
У СИСТЕМУ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 140
Смачило В.В., Шуміло О.С., Халіна В.Ю.
АНАЛІЗ СТАНУ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 150
Соколюк К.Ю., Кручек О.А.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 157
Ставська Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 163
Стрій Л.О., Толкачова Г.В., Гаджиєв Е.
ОПЕРАТОРИ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ  
В НОВИХ УМОВАХ 169
Хурдей В.Д., Сітенко Н.Ю.
ВЕНДІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КАНАЛ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 176
Chaikina Alina
FEATURES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGY  
AT CONSTRUCTION ENTERPRISE 181
Чевганова В.Я., Прийма Ю.О.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 187
Чичуліна К.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ 194
Шевченко М.С., Кириченко Я.В., Кайнара Д.О.
ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ПОЛІТИКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ 203

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Созанський Л.Й.
ОЦІНКА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЙОГО SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 208

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гавадзин Н.О., Мельничук І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 215
Довгунь О.С., Мащак Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ  
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 220
Марченко О.І., Дзядик Х.В., Сліпородський Е.В.
ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ  
НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ 228
Oleksiienko Roman, Semakina Diana, Turko Olena
REGULATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF INFRASTRUCTURE OF TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS 233



Наукове видання

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Електронний науково-практичний журнал

Випуск 41

Коректура • Н. Ігнатова

Комп’ютерна верстка • В. Удовиченко

Засновник видання: 
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»

Адреса редакції: вул. Інглезі 6/1, оф. 135,  
м. Одеса, Україна, 65101 

Телефон: +38 (048) 709-38-69
Веб-сайт журналу: www.market-infr.od.ua
E-mail редакції: journal@market-infr.od.ua


