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Анотація
Визначено стратегічні напрями формування і розвитку конкурентного потенціалу
досліджуваних молокопереробних підприємства на основі їх конфігурації і реконфігурації,
визначення підприємства-типопредставника по кожному з чотирьох отриманих
кластерів, що дозволило розробити структуру конфігурації конкурентного потенціалу
кожної з чотирьох груп підприємств. Встановлено, що у сучасний період розвитку
економіки найбільш доцільним є підхід до оцінки формування конкурентного потенціалу
на основі системи показників виявлення ключових джерел конкурентного потенціалу за
чотирма напрямами: «фінанси»; «клієнти»; «внутрішні бізнес-процеси, у тому числі
технологічні»; «персонал». Було отримано чотири кластери за ознаками низького, нижче
середнього, середнього та високого рівня розвитку конкурентного потенціалу у період
2015-2019 років. Практична реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку
ключових здібностей на досліджуваних підприємствах в рамках виділених кластерів
дозволила обґрунтувати логіку зміни їх здібностей, що мають першочергове значення
для формування конкурентного потенціалу.
Ключові слова: конкурентний потенціал, формування
кластерний аналіз, підприємства молокопереробної галузі.
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COMPETITIVE POTENTIAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAIRY ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Today there is an urgent need for the development of the domestic dairy industry,
which is based on domestic enterprises that produce high quality products from domestic raw
materials at affordable prices. Identifying and studying stable casual relationships between the
use of competitive potential and the level of competitiveness of the enterprise should be considered
one of the most promising and priority areas in modern economic research, the implementation
of which will ensure sustainable economic development of the domestic economy.
The purpose of the article is to substantiate the strategic directions of formation and
development of the competitive potential of enterprises in the dairy industry in the context of
ensuring their sustainable economic development.
Results. The strategic directions of formation and development of competitive potential of the
studied dairy enterprises on the basis of their configuration and reconfiguration, definition of the
enterprise-type representative on each of four
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received clusters are defined that allowed to develop
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structure of configuration of competitive potential for each of four groups of enterprises. It is
established that in the current period of economic development the most appropriate approach is
to assess the formation of competitive potential based on a system of indicators to identify key
sources of competitive potential in four areas: "finance"; "clients"; "internal business processes,
including technological"; "personnel". Four clusters were obtained on the basis of low, below
average, medium and high level of competitive potential development in the period 2015-2019.
The practical implementation of strategic directions of formation and development of key skills in
the studied enterprises within the selected clusters allowed to substantiate the logics of changing
their abilities, which are significantly important for the formation of competitive potential.
Key words: competitive potential, potential formation, strategies, cluster analysis, enterprises of
dairy industry.
JEL classification: M31, I20
Вступ
На сьогоднішніи день існує гостра необхідність розвитку вітчизняної молокопереробної промисловості, в основі якої є вітчизняні підприємства, що виробляють
продукцію високої якості з вітчизняної сировини за доступними цінами. Виявлення та
дослідження стіиких казуальних зв’язків між використанням конкурентного потенціалу и рівнем конкурентоспроможності підприємства варто вважати одним із наиперспективніших і пріоритетних напрямів в межах сучасних економічних досліджень,
реалізація яких забезпечить сталии економічнии розвиток вітчизняної економіки.
Значнии науковии доробок з розвитку теорії, методології та практики управління
розвитком підприємств молокопереробної галузі внесли В.Я. Амбросов, П.С. Березівськии, С.В. Васильчак, П.І. Гаидуцькии, Ю.І. Данько, Т.Г. Дудар, В.Н. Зимовець, М.М. Ільчук,
Ю.С. Коваленко, О.М. Кравченко, О.В. Крисальнии, Т.Л. Мостенська, У.Я. Петриняк,
П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші вчені [1-8]. Водночас недостатньо вивченими та
дослідженими залишаються питання формування і розвитку конкурентного потенціалу
підприємств молокопереробної галузі.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів формування і розвитку
конкурентного потенціалу підприємств молокопереробної галузі в контексті
забезпечення їх сталого економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Формування конкурентного потенціалу підприємств молокопереробної галузі
можливе в декількох аспектах: на ринку споживачів – завдяки розширенню асортименту
та підвищенню якості продукції, використанню програм лояльності, диверсифікації
цінової політики; на ринку виробників – шляхом диверсифікації технологіи переробки
сировини у готову продукцію та напівфабрикати для використання в процесі
виробництва інших продуктів харчування; на ринку проміжних продавців, державних
установ та зовнішньому ринку – для виходу на нові сегменти збуту. Для оцінки умов
функціонування та встановлення пріоритетних напрямів розвитку конкурентного
потенціалу підприємств молокопереробної галузі необхіднии системнии аналіз
чинників, що впливають наибільшою мірою на результативність виробництва і
переробки молока з урахуванням змін, що відбуваються на ринках. На ефективність
виробництва і переробки молока впливають внутрішні і зовнішні фактори. До
внутрішніх факторів розвитку конкурентного потенціалу молокопереробного сектора
відносяться ресурси підприємств – матеріальні, фінансові, інтелектуальні, науковотехнічні. До зовнішніх факторів слід віднести заходи державного стимулювання, що
сприяють створенню умов для стабільного функціонування молокопереробної галузі.
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На формування та розвиток конкурентного потенціалу галузі також впливають:
✓ зростання економічної зацікавленості товаровиробників і переробників
молока у використанні інноваційних технологій та розширення обсягів виробництва
продукції, що випускається;
✓ захист вітчизняних товаровиробників від масованого імпорту продукції
тваринництва за демпінговими цінами.
Таким чином, чинники, які стримують розвиток молокопереробної галузі виступають одночасно напрямами створення нових та розвитку існуючих конкурентних переваг: підвищення поголів’я крупної рогатої худоби; лояльність цін, диверсифікація витрат; розвиток взаємозв’язків між виробниками та переробниками; розширення міжнародних ринків збуту; відкриття нових лабораторіи для визначення якості молочних
продуктів.
Формування стратегічних напрямів розвитку конкурентного потенціалу вимагає
поетапного підходу до ідентифікації ключових здібностеи і ресурсів в контексті
загальної стратегії розвитку підприємств. Стратегічні напрями формування та розвитку
конкурентного потенціалу повинні бути чітко взаємопов’язані і взаємозумовлені цілями
конкурентної стратегії підприємства, а також зумовлюють [2]:
✓ формування траєкторій розвитку конкурентного потенціалу;
✓ вибір технологій і інструментарію формування і розвитку конкурентного
потенціалу;
✓ взаємозв'язок стратегічних напрямів формування та розвитку конкурентного
потенціалу з цілями діяльності підприємства;
✓ способи ресурсного забезпечення формування і розвитку конкурентного
потенціалу.
При цьому вибір стратегічних напрямів формування та розвитку конкурентного
потенціалу здіиснюється на основі процесів конфігурації і реконфігурації здібностеи
підприємства. Аналіз вищесказаного дозволив сформувати стратегічні напрями
формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства на основі їх
конфігурації і реконфігурації, які представлені на рис. 1.
Потребують розкриття стратегічні напрями, які формуються на перетині перших
чотирьох, що представлені на рис. 1. П'ятии стратегічнии напрям формування та
розвитку конкурентного потенціалу виникає на стику перших двох. Результативна
інноваціина діяльність має на увазі формування на підприємстві власних стратегічних
підходів до неї, що максимально відповідають цілям і напрямам загальної стратегії
розвитку підприємства, які концептуалізуються в інноваціину діяльність підприємства,
визначають її цілі і завдання, принципи, підходи та методи. З іншого боку, успішні
інновації неможливі без рутинних процесів, що забезпечують їх генерацію.
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Рис. 1. Стратегічні напрями формування і розвитку конкурентного потенціалу
молокопереробного підприємства
Шостии стратегічнии напрям формування та розвитку конкурентного потенціалу
підприємства виникає на стику другого і третього. Бізнес-інтуїція дозволяє зрозуміти нові
ідеї і осмислити їх в термінах інноваціиного процесу, а стратегічне передбачення дозволяє
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визначити перспективи иого реалізації. У свою чергу, інвестиціині механізми створюють
основу для фінансування та створення нових процесів, продуктів і технологіи.
Сьомии напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
виникає на стику третього та четвертого. Йдеться про механізм інвестиціино-фінансового забезпечення рутинних процесів та управління транзакціями, тобто про формування і розвиток інвестиціиного кластера здібностеи підприємства, що передбачає наявність здатності акумулювати і залучати фінансові ресурси для забезпечення рутинних
процесів і транзакціи, які забезпечують сталу ліквідність підприємства, иого платоспроможність і фінансову стіикість. Все це в комплексі впливає на інвестиціину привабливість і дає можливість пошуку інвесторів і залучення інвестиціиних ресурсів для
фінансування діяльності. Визначальним фактором виступає здатність пошуку джерел
інвестування, оптимізація фінансових потоків для реалізації інвестиціиних проектів.
Восьмии напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
являє собою комбінацію четвертого і першого напрямів і пов'язании з формуванням
здібностеи підприємства в області рутинних процесів і змін, управління транзакціями.
Сюди слід віднести рутинність щоденної діяльності підприємства в різних сферах, в тому
числі інноваціиної. Особливо це стосується сфери управління персоналом, так як конкурентнии потенціал створюється, в першу чергу, на основі знань і досвіду, компетенціи
персоналу, здіиснення різних транзакціи, зв’язку з постачальниками, споживачами.
Останніи напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
специфічнии для кожного окремо взятого суб'єкта господарювання і може виникати на
перетині будь-яких стратегічних напрямів, утворюючи стіике поєднання здібностеи, що
доповнюють їх конфігурацію. Йдеться про так звані метакомпетенції, що мають складну
структуру і здатні полегшувати процес формування конкурентного потенціалу.
Процес формування конкурентного потенціалу в сучасних умовах розвитку
економіки передбачає відмову від інтуїції і розробки індивідуальної методології їх
розвитку, гармонізації та інтеграції в стратегію діяльності підприємства. З усіх підходів
в сучаснии період розвитку економіки наибільш доцільним є підхід до оцінки
формування конкурентного потенціалу на основі системи показників виявлення
ключових джерел конкурентного потенціалу за 4 напрямами:
1. «Фінанси» (Ф) (оцінка підприємства для власних співробітників, акціонерів,
потенційних інвесторів та інших зацікавлених користувачів).
2. «Клієнти» (К) (визначення реального і планованого відношення до
підприємства клієнтів).
3. «Внутрішні бізнес-процеси, у тому числі технологічні» (ВБП) (оцінка бізнес-та
технологічних процесів і розробка подальших рекомендацій щодо їх вдосконалення).
4. «Персонал» (П) (оцінка можливостей розвитку підприємства, підвищення
ефективності та збільшення власного вартості).
На наступному етапі було проведено кластернии аналіз конкурентного
потенціалу за запропонованими групами, що дало можливість згрупувати всі
молокопереробні підприємства, які станом на кінець 2019 р. функціонували в Україні.
Було отримано 4 кластери за ознаками низького, нижче середнього, середнього та
високого рівня розвитку конкурентного потенціалу у період 2015-2019 рр. (рис. 2).
Проведении кластернии аналіз довів, що за рівнем розвитку конкурентного
потенціалу у першии кластер (середніи рівень розвитку конкурентного потенціалу)
потрапило 47 підприємств з 192; у другии кластер (рівень розвитку конкурентних
переваг нижче середнього) потрапило 56 підприємств з 192; у третіи кластер (низькии
рівень розвитку конкурентного потенціалу) потрапило 61 підприємств з 192; у
четвертии кластер (високии рівень розвитку конкурентного потенціалу) потрапило 28
підприємств з 192. У ході дослідження були визначені стратегічні напрями формування
і розвитку конкурентного потенціалу досліджуваних молокопереробних підприємства
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на основі їх конфігурації і реконфігурації, визначення підприємства-типопредставника
по кожному з чотирьох отриманих кластерів, що дозволило розробити структуру
конфігурації конкурентного потенціалу кожної з чотирьох груп підприємств.

Рис. 2. Графік К-середніх рівня розвитку конкурентного потенціалу
досліджуваних молокопереробних підприємств (STATISTICA 10 listing)
Практична реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку ключових
здібностеи на досліджуваних підприємствах в межах виділених кластерів дозволила
обґрунтувати логіку зміни їх здібностеи, що мають першочергове значення для
формування конкурентного потенціалу. Подальшии аналіз конкурентного потенціалу
підприємств – типопредставників для кожного кластеру показав, що здібності, що
відображають процеси формування і розвитку конкурентного потенціалу, варто
виокремлювати за схемою, наведеною у табл. 1.
Для кластеру №1 (середніи рівень розвитку конкурентного потенціалу)
типопредставником є підприємство П1 – ПрАТ «Балмолоко Плюс».
Таблиця 1. Стратегічні напрями формування та розвитку конкурентного
потенціалу підприємств молокопереробної галузі для кожного з кластерів

I. Рутинні процеси управління
інноваціями та змінами (Cб)

Стратегічнии
напрям
формування і
розвитку
ключових
здібностеи
підприємств
1

конкурентного потенціалу і їх конфігурація / Підприємства / Кластер
Середніи рівень
Нижче за середніи рі- Середніи рівень розВисокии рівень розвитку
розвитку
вень розвитку конку- витку конкурентного
конкурентного потенціалу
конкурентного
рентного потенціалу / потенціалу / АТ «Во/ Група «Данон» / 4
потенціалу / ПрАТ
ПАТ Кременчуцькии лодимир-Волинськии
кластер
«Балмолоко Плюс» /
міськмолокозавод
комбінат молочних
1 кластер
Плюс» /2 кластер
продуктів» /3 кластер
2
3
4
5
Cб1 Контроль якості продуCб1 Підвищення якості продукції відповідно до міжнародних
кції відповідно до міжнастандартів якості
родних стандартів якості
Cб2 Відповідність
Cб2 Підготовка специфікації ISO 9000
специфікації ISO 9000
Cб3 Підтримка ефективCб3 Забезпечення ефективного співвідношення «ціна / якість
ного співвідношення «ціна
продукції»
/ якість продукції»
Cб4 Розвиток інноваціи-них
Cб4 Пошук нових напрямів інноваціиних здібностеи для випуску нових
здібностеи для випуску
продуктів
нових продуктів
Cб5 Підтримка
Cб5 Забезпечення
Cб5 Підтримка
Cб5 Забезпечення
ефективності бізнесефективності бізнесефективності бізнес- ефективності бізнеспроцесів
процесів
процесів
процесів
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IV. Можливості управління
фінансами (Cф)

III. Механізми
прииняття рішень, що дозволяють розвивати компетенції персоналу (Ср)

II. Стратегічне передбачення, необI. Рутинні процеси
хідні для створенуправління інноваціями
ня нових бізнеста змінами (Cб)
моделеи взаємодії
з клієнтами (Ск)

1

2

3
4
5
Cr6 Створення (вдосконалення) баз даних і баз знань
Сб6 Розширення інвестиціи
Сб6 Інвестиціине
Сб6 Розширення
Сб6 Інвестиціине
для утримання
забезпечення
інвестиціи для
забезпечення
досягнутого якості
підвищення якості утримання досягнутого підвищення якості
продукції
продукції
якості продукції
продукції
Сб7 Інвестиціино-фінансове забезпечення розвитку інноваціиних здібностеи
Сб8 Інвестиціине забезСб8 Інвестиціине
Сб8 Інвестиціине заСб8 Інвестиціине
печення підвищення
утримання
безпечення підвиутримання ефективності
ефективності бізнесефективності бізнес- щення ефективності
бізнес-процесів
процесів
процесів
бізнес-процесів
Ск1 Підтримка та розширення існуючих бізнесСк1 модернізація існуючих та пошук нових
моделеи взаємодії з клієнтами
бізнес-моделеи взаємодії з клієнтами
Cк2 - Сinv4 Інвестиціине забезпечення розвитку адаптивності підприємства
Cк3 Пдтримка інституту репутації на ринку для
Cк3 Формування інституту репутації на ринку
розвитку зв'язків з постачальниками і
для розвитку зв'язків з постачальниками і
споживачами, агентами, дистриб'юторами,
споживачами, агентами, дистриб'юторами,
міжнародних зв'язків
міжнародних зв'язків
Ср1 Використання конкурентного потенціалу та
Ср1 Розвиток конкурентного потенціалу та
компетенціи персоналу підприємства
компетенціи персоналу підприємства
Ср2 Підвищення ефективності існуючих кваліфікаціиних можливостеи персоналу
Ср3 Підтримка конкурентного потенціалу
Ср3 Формування конкурентного потенціалу
підприємств на основі розвитку їх ключових
підприємств на основі розвитку їх ключових
здібностеи персоналу
здібностеи персоналу
Сф1 Використання переваг
сфери діяльності
Сф1 Формування переваг нових сфер діяльності підприємств
підприємств
Сф2 Оптимізація структури
Сф2 Пошук нових джерел інвестиціи
джерел інвестиціи
Сф3 Утримання досягну-того
рівня інвестиціиної
Сф3 Підвищення інвестиціиної привабливості підприємства
привабливості підприємства
Cф4 Фінансові ресурси та
Cф4 Пошук нових джерел фінансування та перспективи зростання
перспективи зростання
прибутку
прибутку
Cф5 Забезпечення безперебіиного випуску продукції за рахунок пошуку нових постачальників,
споживачів (у т. ч. міжнародних)
Cф6 Розвиток міжнародних зв'язків підприємства, участь в міжнародних проектах

Для кластеру №2 (рівень розвитку конкурентного потенціалу нижче середнього)
типопредставником є підприємство П1 – ПАТ Кременчуцькии міськмолокозавод. Для
кластеру №3 (низькии рівень розвитку конкурентного потенціалу) типопредставником
є підприємство П71 – АТ «Володимир-Волинськии комбінат молочних продуктів». Для
кластеру №4 (високии рівень розвитку конкурентного потенціалу) типопредставником
є підприємство П1 – Група «Данон».
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, у ході дослідження визначено стратегічні напрями формування і
розвитку конкурентного потенціалу досліджуваних молокопереробних підприємства на
основі їх конфігурації і реконфігурації, визначення підприємства-типопредставника по
кожному з чотирьох отриманих кластерів, що дозволило розробити структуру
конфігурації конкурентного потенціалу кожної з чотирьох груп підприємств. Практична
реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку ключових здібностеи на
досліджуваних підприємствах в межах виділених кластерів дозволила обґрунтувати
логіку зміни їх здібностеи, що мають першочергове значення для формування
конкурентного потенціалу.
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