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Постановка проблеми. В умовах сучасного еконо-
мічного розвитку економіки України для будь-якого 
підприємства головним завданням залишається забез-
печення розвитку його життєдіяльності. У таких склад-
них умовах саме розробка, прийняття та реалізація 
підходів щодо управління стратегічним потенціалом 
розвитку потребує особливої уваги з боку керівництва. 
Ефективність реалізації цілей з розвитку стратегічного 
потенціалу значною мірою залежить від правильності 
вибору підходу до процесу прийняття управлінських 

рішень. Особливої значимості це питання набуває в 
умовах постійного браку кількості варіантів альтерна-
тивних рішень, часу, непередбачуваності наслідків від 
реалізації рішень, а також низької вірогідності пра-
вильного його розуміння та виконання колективом.

Основною тенденцією розвитку хлібопекарської 
галузі України останніми роками є укрупнення й кон-
центрація виробництва, що дозволяє оптимізувати 
логістику, прискорити реконструкцію підприємств, 
знизити за рахунок «ефекту масштабу» собівартість 
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продукції і таким чином під-
вищити прибутковість вироб-
ництва. Через високу соці-
альну значущість продукції 
галузь постійно знаходиться 
під державним контролем, 
який фактично зводиться до 
адміністративного регулюван-
ня цін на хліб. Ігнорування 
дії об’єктивних економічних 
законів при розробленні ціно-
вої політики призвело до по-
гіршення стану економічного, 
технічного та соціального роз-
витку підприємств галузі [1].

Важливе місце у вирішенні 
цих проблем займає адекватне 
управління стратегічним по-
тенціалом розвитку хлібопе-
карських підприємств.

Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. У науко-
вій економічній літературі 
останнім часом приділяється 
значна увага стратегічному 
потенціалу розвитку підприємства. Різні аспекти 
проблеми дослідження управління стратегічним по-
тенціалом розвитку підприємства знайшли своє ві-
дображення в працях багатьох вітчизняних і зару-
біжних авторів. Зокрема, серед них можна виділити 
таких, як Ю.І. Башкатова, В.М. Приймак, Р.А. Фат-
хутдинов, О.А. Зайцева, А.А. Радугин, К.А. Раду-
гин, Н.І. Рогачева, І.Є. Давидович, Н.А. Хрущ, 
С. Корпан, М.В. Желіховська, Р.Л. Дафт, Г.А. Сай-
мон, М.В. Чабанна, О.Г Чувардинський, Е.Д. Дми-
тренко, Д.Є. Знак, В.О. Коюда, І. Хмеленко. 

Не дивлячись на високий рівень доробок у цій 
сфері, ряд аспектів цієї актуальної проблеми зали-
шаються недостатньо вивченими, зокрема не виявле-
ні особливості управління стратегічного потенціалу 
розвитку підприємств хлібопекарських підприємств. 
Отже, дослідження в цій темі потребують поглибле-
ного вивчення та узагальнення теоретичного матері-
алу з приводу управління стратегічним потенціалом 
розвитку підприємства.

Постановка завдання. Метою даної статті є до-
слідження особливостей в управлінні стратегічним 
потенціалом розвитку підприємств хлібопекарської 
галузі. Для досягнення даної цілі передбачається 
розв’язання наступних задач: аналіз існуючих тлу-
мачень управління стратегічним потенціалом роз-

витку підприємства; виявлення основних проблем 
розвитку стратегічного потенціалу підприємств хлі-
бопекарської галузі України; узагальнення наукових 
підходів до управління стратегічним потенціалом 
розвитку; обґрунтування застосування комплексно-
го підходу до управління стратегічним потенціалом 
розвитку підприємств хлібопекарської галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
галузей харчової промисловості України, що гра-
ють стратегічно важливу роль у агропромисловому 
та промисловому комплексах, важливе місце посідає 
хлібопекарська галузь, яка виробляє більше 2 млн т 
хліба та хлібо-булочних виробів на рік, не рахуючи 
здоби, сухарно-баранкових та борошняних кондитер-
ських виробів. 

Загальнодержавну тенденцію скорочення обсягів 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів Укра-
їни можна побачити на рисунку 1. Серед основних 
причин скорочення обсягів виробництва, експерти 
називають: скорочення споживання, зміну смаків, 
демографічну ситуацію в країні та зростання обсягів 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що за-
безпечується мініпекарнями, власним виробництвом 
супермаркетів та домашніх господарств.

Сучасні умови економічного середовища, в яких 
працюють хлібопекарські підприємства, характери-
зуються: загостренням конкуренції на ринку хліба 
та хлібобулочних виробів, державним регулюванням 
ціни, зниженням обсягів виробництва хліба та хлібо-
булочних виробів, суттєвим падінням прибутковості 
протягом останніх років. Встановлено, що одним із 
способів подолання зазначених негативних тенден-
цій є підвищення ефективності управління страте-
гічним потенціалом розвитку підприємства.

У своїй роботі С. Сутиріна визначає стратегічний 
потенціал розвитку підприємства як певним чином 
упорядковану відповідно до стратегічних напрямів 
розвитку сукупність ресурсів і резервів, яка дозволяє 
при їх комплексному використанні забезпечити реа-
лізацію потенційних можливостей [3]. Б.І. Шелегеда 
вважає, що стратегічний потенціал розвитку підпри-
ємства це не тільки ресурси, а і можливості підпри-
ємства [4]. Вона зазначає, що стратегічний потенці-
ал – це сукупність наявних ресурсів та можливостей 
для розробки і реалізації стратегії.
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Рис. 1. Динаміка обсягу виробництва хлібобулочних 
виробів в Україні за 2013 рр., тис тонн 

Розроблено на основі [2]

Управління стратегічним потенціалом розвитку підприємства
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Рис. 2. Структура управління стратегічним  
потенціалом розвитку підприємства

Допрацьовано авторами [4]
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Зображена структура стратегічного потенціалу 

розвитку підприємства відображає процес управлін-
ня ним та використання його елементів для досяг-
нення підприємством поставлених цілей (рис. 2).

Аналіз тлумачення «управління стратегічним по-
тенціалом розвитку» вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями (табл. 1) дозволило нам сформувати 
власне бачення даної дефініції як процесу прийняття 
і здійснення управлінських рішень, спрямованих на 
оцінку і реалізацію можливостей вдосконалення по-
тенціалу підприємства з метою створення нової вар-
тості й забезпечення стратегічного розвитку підпри-
ємства. 

Основними проблемами розвитку стратегічно-
го потенціалу підприємств хлібопекарської галу-
зі України є [8]: нерегульованість ринку зерна та 
борошна; неефективна державна політика регулю-
вання галузі, яка базується на адміністративному 
стримуванні цін на хлібу наслідок чого відбувається 
різке зниження рентабельності та чистого прибутку 
підприємств галузі; випереджаюче зростання цін на 
борошно та паливно-енергетичні ресурси при адмі-
ністративному стримуванні цін на хліб, внаслідок 
чого відбувається стійке зниження рентабельності 
хлібозаводів; незадовільна якість борошна, яка не 
відповідає вимогам хлібопекарського виробництва; 

значне скорочення обсягу виробництва хлібобулоч-
них виробів; низька ступень використання вироб-
ничих потужностей (30-40%); недостатній захист 
споживачів хлібобулочних виробів від неякісної 
продукції; значний фізичний та моральний знос 
основного обладнання хлібозаводів (70-80%); від-
сутність фінансування та єдиної скоординованої 
технічної політики в питаннях створення хлібопе-
карського обладнання; фактична відсутність затвер-
дженої державної програми розвитку галузі, яка б 
гарантувала якість та безпеку споживання хлібобу-
лочних виробів та ін.

У процесі проведення дослідження наукової літе-
ратури нами було виділено основні сучасні підходи, 
які, за висновками науковців, найчастіше викорис-
товуються під час управління стратегічним потенціа-
лом розвитку на підприємствах (табл. 2).

Хліб та хлібобулочні вироби, які виробляються 
в Україні, повинні відповідати встановленим наці-
ональним стандартом України показникам якості і 
безпеки. Цей стандарт поширюється на такі основні 
види соціального хліба як хліб, який виробляється 
із житнього обойного, обдирного, сіяного борошна 
чи із суміші різних сортів житнього та пшеничного 
борошна, з використанням іншої сировини. Вимоги 
цього стандарту є обов’язковими для господарюю-

Таблиця 1
Сутність поняття «управління стратегічним потенціалом розвитку»

п/п Автор Коротка характеристика Управлінський 
підхід

1 В.І. Довбенко [5]

Процес управління стратегічним потенціалом підприємства ста-
новить систему, на вході якої знаходиться весь масив доступної 
інформації про стан, тенденції та перспективи зовнішньоекономіч-
них зв'язків підприємства, який піддається багатоетапній обробці з 
метою отримання на виході управлінського рішення, у формалізова-
ному вигляді становить програму заходів щодо оптимізації того чи 
іншого аспекту розвитку стратегічного потенціалу.

Системний

2 О.О. Колесніков [6]

Управління стратегічним потенціалом є цілеспрямованим впливом 
на виробничий колектив і окремих працівників з 
метою планування, організації і координації їх дій для досягнення 
оптимальних результатів при здійсненні стратегічної діяльності під-
приємства при оптимальному використанні наявних ресурсів. 

Функціональний

3 В.В. Пастухова [7]

Управління стратегічним потенціалом зводиться до впливу на вну-
трішні елементи і варіювання ними з метою підвищення конку-
рентоспроможності на окремо взятому ринку. Процес управління 
стратегічним потенціалом промислового підприємства є особливим 
видом професійної діяльності, спрямованої на досягнення організації 
оптимальних результатів від експортно-маркетингової діяльності на 
основі розумного використання матеріальних трудових, фінансових, 
інформаційних та організаційних ресурсів, застосування різноманіт-
них принципів, функцій і методів економічного стимулювання.

Ресурсний

Таблиця 2
Підходи до управління стратегічним потенціалом розвитку підприємства [7]

№ Підходи Сутність

1 Системний один зі спеціальних способів наукового дослідження, за яким досліджуваний об’єкт розчленову-
ють на елементи, що розглядають в єдності, тобто як систему.

2 Комплексний це вираховування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціально-психологіч-
них та інших аспектів управління та їх взаємозв’язок.

3 Функціональний управління підприємством виступає у виді набору функцій, а управління діяльністю здійснюєть-
ся за структурними елементами (відділами, секторами).

4 Процесний
передбачає, що процес прийняття управлінських рішень має бути спрямований на здійснення 
управлінських функцій, до яких належать планування, організація, координація, мотивація та 
контроль.

5 Виробничий
орієнтований на постійне поновлення виробництва товару для задоволення потреб конкретного 
ринку з меншими, у порівнянні із найкращим аналогічним об’єктом на даному ринку, сукупни-
ми витратами на одиницю корисного ефекту.

6 Поведінковий основною ціллю цього підходу є підвищення ефективності фірми за рахунок підвищення ефек-
тивності її людських ресурсів.

7 Ситуаційний концентрується на тому, що прийняття управлінських рішень відбувається на основі різних ме-
тодів управління та залежно від ситуації.

8 Інтуїтивний вибір зроблено на основі відчуття (без логічного промірковування) того, що він правильний.
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чих суб’єктів (підприємств, установ, організацій не-
залежно від форми власності) та громадян-суб’єктів 
підприємницької діяльності на території України. 
Загальні вимоги щодо безпечності та якості продук-
ції викладено в [9].

Численні вимоги якості та безпеки хліба включа-
ють у себе: вимоги, що стосуються загальних техніч-
них вимог виготовлення хліба, органолептичних по-
казників якості, фізико-хімічних показників якості, 
рівня токсичних елементів, мікотоксинів та радіону-
клідів у хлібі, вимог якості до сировини та матеріа-
лів, вимог до пакування та маркування, вимог без-
пеки при виробництві, охорони довкілля, вимог до 
дотримання правил приймання партій хліба, вимоги 
до методів контролювання якості та безпеки хліба, 
дотримання правил транспортування та зберігання і 
дотримання гарантій виробника.

Зважаючи на вплив численних вимог до показни-
ків якості та безпеки хліба для хлібобулочної галузі 
доречним буде застосування комплексного підходу 
до управління стратегічним потенціалом розвитку 
підприємства, який дозволяє дотримуватися вимог 
національного стандарту України з якості та безпе-

ки хліба а також детально проаналізувати проблеми 
управління по кожному стратегічному потенціалу 
підприємства, що забезпечує їх взаємне погодження 
та інтеграцію і дозволяє отримати найбільш бажа-
ний кінцевий результат при мінімізації негативних 
чинників.

У практичній технології ідея цілісності управлін-
ського процесу реалізується шляхом комплексного 
підходу. Комплексність – це єдність цілей, завдань, 
змісту, методів і форм управлінського впливу та вза-
ємодії. Комплексний підхід до управління виконує 
одночасно декілька функцій [10]:

1) орієнтує побудову системи управління на ціліс-
ний розвиток підприємства;

2) сприяє всебічному розвитку підприємства, 
який є результатом комплексного вирішення управ-
лінських завдань;

3) сприяє гармонійному розвиткові підприємства 
шляхом здійснення єдності і взаємозв'язку всіх на-
прямів сучасного управління, їх певного співвідно-
шення і супідрядності;

Комплексність управління стратегічним потенці-
алом передбачає визначення основних напрямів стра-

тегії розвитку на основі інтегра-
ції виробничої, маркетингової, 
трудової, фінансово-інновацій-
ної та організаційно-управлін-
ської складової діяльності під-
приємства. 

Комплексна система управ-
ління стратегічним потенціалом 
розвитку хлібобулочного під-
приємства наведена на рисун-
ку 3. Процес управління стра-
тегічним потенціалом розвитку 
хлібобулочного підприємства з 
точки зору комплексного під-
ходу до управління передбачає: 
визначення місії та стратегічних 
цілей підприємства; аналіз зо-
внішнього та внутрішнього се-
редовища; оцінка стратегічного 
потенціалу за локальними скла-
довими; оцінка ефективності 
управління стратегічним потен-
ціалом розвитку за локальними 
складовими; оцінка можливос-
тей вдосконалення управління 
стратегічним потенціалом роз-
витку по кожному локальному 
потенціалу підприємства на базі 
найефективнішої альтернативи; 
реалізація стратегії розвитку 
стратегічного потенціалу; інте-
гральні показники ефективності 
управління стратегічним потен-
ціалом розвитку підприємства; 
стратегічні зміни для досягнен-
ня цілей підприємства; створен-
ня нової вартості для забезпе-
чення розвитку підприємства.

Основними перевагами 
комплексного підходу в управ-
лінні стратегічним потенціалом 
розвитку підприємств хлібобу-
лочної галузі є ефект синергії 
за рахунок детального аналізу 
проблеми та розвитку одночас-
но в комплексі декількох потен-
ціалів підприємства. 
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Рис. 3. Комплексна система управління стратегічним потенціалом 
розвитку підприємства хлібобулочної галузі

Допрацьовано авторами [10]
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його застосування в зв’язку із потребою врахування 
усіх аспектів діяльності підприємства а також зна-
чна його вартість та тривалість.

Комплексний підхід до управління вимагає пев-
них змін на рівні кожного локального потенціалу 
розвитку підприємства, пов’язаних у першу чергу 
з формуванням оптимальної структури стратегічно-
го потенціалу, забезпеченням мінімізації витраче-
них ресурсів на основі максимального використання 
власних резервів, зниженням ресурсо-витрат і засто-
сування ресурсозберігаючих технологій, появою по-
треби в перекваліфікації і розвитку персоналу.

Висновки з проведеного дослідження. Проведене 
дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1. Виявлено основні проблеми розвитку стратегіч-
ного потенціалу підприємств хлібопекарської галузі 
України: випереджаюче зростання цін на борошно та 
паливно-енергетичні ресурси при адміністративному 
стримуванні цін на хліб; незадовільна якість борош-
на, яка не відповідає вимогам хлібопекарського ви-
робництва; значне скорочення обсягу виробництва 
хлібобулочних виробів; значний фізичний та мо-
ральний знос основного обладнання хлібозаводів (70-
80%); фактична відсутність затвердженої державної 
програми розвитку галузі, яка б гарантувала якість 
та безпеку споживання хлібобулочних виробів та ін.

2. Виділено основні сучасні підходи, які, за ви-
сновками науковців, найчастіше використовуються 
під час управління стратегічним потенціалом роз-
витку на підприємствах: системний, комплексний, 
функціональний, процесний, виробничий, поведін-
ковий, ситуаційний, інтуїтивний.

4. Зважаючи на вплив численних вимог до показ-
ників якості та безпеки хліба для хлібобулочної га-
лузі обґрунтовано використання комплексного підхо-
ду до управління стратегічним потенціалом розвитку 
підприємства, який дозволяє дотримуватися вимог 
національного стандарту України з якості та безпе-
ки хліба а також детально проаналізувати проблеми 

управління по кожному стратегічному потенціалу 
підприємства, що забезпечує їх взаємне погодження 
та інтеграцію і дозволяє отримати найбільш бажаний 
кінцевий результат при мінімізації негативних чин-
ників. 

Перспективи подальших досліджень можуть бути 
пов’язані з методикою оцінювання запропонованої 
схеми комплексного підходу управління стратегіч-
ним потенціалом розвитку підприємства хлібопекар-
ської галузі.
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