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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальнiсть теми. Прискорення iнтеграцiйних процесiв України у свiтовий 

економiчний простiр вимагає застосування комплексу сучасних аспектiв 

стратегiчного розвитку пiдприємства, якi спрямованi на посилення власних 

конкурентних позицiй на ринку. Успiшна дiяльнiсть пiдприємства в нових умовах 

передбачає необхiднiсть ретельного вивчення ринку, внесення змiн до товарного 

асортименту, проведення гнучкої цiнової полiтики, реорганiзацiю закупiвельної та 

збутової дiяльностi, перебудову органiзацiйної структури управлiння. 

Перспективнi конкурентнi можливостi вiдкриваються для будь-якого 

пiдприємства в будь-якiй ситуацiї, але для того, щоб ними скористатися необхiдно 

мати власну стратегiю розвитку. Особливо значимою є розробка стратегiї розвитку 

для торговельних пiдприємств, якi функцiонують в умовах жорсткої конкуренцiї та 

пропонують споживачам аналогiчнi товари. Лише тi пiдприємства, якi здатнi 

створити унiкальнi конкурентнi переваги, запропонувати споживачу щось нове, 

бiльш повно задовольнити їх потреби, зможуть забезпечити успiшне своє 

функцiонування.  

Теоретичнi i методологiчнi аспекти формування стратегiй розвитку 

пiдприємств знайшли своє висвiтлення у дослiдженнях як зарубiжних вчених-

економiстiв: Г. Минцберга,  А. Чандлера, М. Мескона, I. Ансоффа, А. Томпсона, так 

i росiйських та вiтчизняних: Е. А. Бельтюкова, В. С. Сiмонової, М. М. Мартиненка, 

Б. М. Мiзюка, В. Д. Нємцова, З. I. Галушки, В. В. Пастухової, В. А. Вiнокурова, Н. 

А. Туленкова,  Ю. А. Путятина, В. А. Кравчука, П. Л. Гордiєнко, В. А. Соколенка, Л. 

Є. Довганя, О. М. Кукушкiна, З. Є. Шершньової, та iнших, якi у своїх роботах 

вiдображають вирiшення питань формування стратегiчного розвитку пiдприємства в 

умовах змiн зовнiшнього та внутрiшнього середовищ. Водночас, можна вiдзначити 

нестачу теоретичних напрацювань щодо формування стратегiї розвитку 

торговельних пiдприємств з урахуванням досягнень НТП та сучасних вимог 

споживачiв.  

Наукова та практична актуальнiсть зазначених питань зумовили вибiр теми 

дослiдження, окреслили коло його завдань.  

Мета дослідження економічне обгрунтування стратегії розвитку ПП 

«Бессарабія-В».  

Завдання дослідження: 

- розкрити сутнiсть поняття «стратегiя розвитку пiдприємства»;  

- розглянути види стратегiй розвитку пiдприємства та їх характеристику;  

- проаналiзувати етапи формування стратегiї розвитку пiдприємства; 

- дати загальну характеристику дiяльностi ПП «Бессарабiя-В»;  

- провести аналiз фiнансово-господарської дiяльностi ПП «Бессарабiя-В»;  

- дослiдити стратегiчну дiяльнiсть ПП «Бессарабiя-В»;  

- проаналiзувати кон’юнктури ринку соняшникової олiї; 

- визначити прiоритетнi напрями розробки стратегiї розвитку ПП «Бессарабiя-

В»; 
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- здiйснити економiчне обґрунтування плану заходiв щодо формування 

стратегiї розвитку ПП «Бессарабiя-В»; 

- оцiнити показники ефективностi проекту впровадження виробництва i 

реалiзацiї фасованої рафiнованої соняшникової олiї; 

- провести аналiз можливих ризикiв реалiзацiї проекту та запропонувати 

заходи щодо їх мiнiмiзацiї. 

Об’єктом дослідження виступає процес формування стратегії розвитку ПП 

«Бессарабія-В».  

Предмет дослідження є теоретичні та практичні засади формування стратегії 

розвитку підприємства.  

Методи дослiдження. Для вирiшення поставлених у дипломнiй роботi 

завдань використовувалися такi методи: структурно-логiчного аналiзу – при 

побудовi логiки та структури дослiдження; логiчної абстракцiї (теоретичнi 

узагальнення i формування висновкiв); графiчного (для наочного представлення 

статистичних даних); табличний та групування (при аналiзi фiнансової дiяльностi 

пiдприємства, формуваннi витрат на створення та функцiонування проекту 

впровадження виробництва i реалiзацiї рафiнованої фасованої соняшникової олiї, 

при економiчному обгрунтуваннi доцiльностi впровадження проекту). 

Iнформацiйною базою дослiдження слугували рiчнi звiти ПП «Бессарабiя-В», 

вiтчизнянi перiодичнi видання, наукова лiтература, iнформацiйнi ресурси мережi 

Iнтернет, результати власних дослiджень автора, матерiали наукових конференцiй, 

статистичнi щорiчники Державної служби статистики України, звiти та аналiтичнi 

матерiали iнших державних органiв, науковi публiкацiї та монографiчнi видання. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (72 найменувань) 

та 3-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 106 сторінок. Основний зміст 

викладено на 94 сторінках. Робота містить 27 таблиць, 11 рисунків. 

Публiкацiї. За результатаи проведеного дослiдження були написанi: 

- тези доповiдi: Iзмайлова А. Р. Роль українських портiв в збiльшеннi 

експорту продукцiї олiйної промисловостi / А. Р. Iзмайлова // Розвиток економiки 

та планування бiзнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирiшення: матерiали 

v мiжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2017 р. – Одеса : Одеський нацiональний 

економiчний унiверситет, 2017. – С. 65-67; 

- стаття: Горбаченко С. А., Iзмайлова А. Р. Проблеми адаптацiї українських 

портiв до сучасних експортних портеб олiйної промисловостi / С. А. Горбаченко, А. 

Р. Iзмайлова // Вiсник ОНУ iменi I.I. Мечникова. – 2017. – №2 (36). – С. 132-144. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні основи стратегічного розвитку 

підприємства» розкрито сутність поняття «стратегія розвитку підприємства», 

розглянуто види стратегій розвитку підприємства та їх характеристика, 

проаналізовано етапи формування стратегії розвитку підприємства  

У другому розділі «Стратегічний аналіз діяльності ПП «Бессарабія-В»» 

наведена загальна характеристика діяльності ПП «Бессарабія-В», проведено аналіз 
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фінансово-господарської діяльності ПП «Бессарабія-В», досліджено стратегічну 

діяльність ПП «Бессарабія-В», проаналізована кон’юнктури ринку соняшникової 

олії. 

У третьому розділі «Економічне обгрунтування стратегії розвитку ПП 

«Бессарабія-В» визначено пріоритетні напрями розробки стратегії розвитку ПП 

«Бессарабія-В», здійснено економічне обґрунтування плану заходів щодо 

формування стратегії розвитку ПП «Бессарабія-В», оцінено показники ефективності 

проекту впровадження виробництва і реалізації фасованої рафінованої 

соняшникової олії, проведено аналіз можливих ризиків реалізації проекту та 

запропонувати заходи щодо їх мінімізації. 

 

ВИСНОВКИ 

Виконане дослiдження дозволило обгрунтувати стратегiю розвитку ПП 

«Бессарабiя-В», пiдсумки наведенi нижче. 

1. На даний час в лiтературi вiдсутня єдина точка зору щодо поняття 

стратегiї. Так, класичним визначенням термiну є розкриття стратегiї як засобу 

досягнення цiлей пiдприємства. Вiдповiдно до iншого пiдходу «стратегiя» 

розглядається як набiр правил прийняття рiшень. Вiдповiдно до комплексним 

пiдходу,  стратегiя – це не тiльки засiб досягнення цiлей i здiйснення мiсiї, це – 

програма функцiонування пiдприємства в зовнiшньому середовищi, взаємодiї з 

конкурентами, задоволення клiєнтiв, змiцнення конкурентних позицiй 

пiдприємства. 

2. Iснують найпоширенiшi, що є вивiреними практикою й широко освiтленими 

в лiтературi стратегiї розвитку пiдприємства, якi називаються базисними, або 

еталонними. У цiлому вони вiдбивають пiдходи до зростання фiрми та пов'язанi зi 

змiною стану одного чи кiлькох елементiв: продукта, ринку, галузi, положення 

фiрми всерединi галузi, технологiї. 

3. Iснують рiзнi пiдходи до видiлення основних етапiв формування стратегiї 

пiдприємства. Багатьма науковцями визнаний конструктивним процес стратегiчного 

планування за пропозицiями М. Мескона, що передбачає вiсiм етапiв:  вибiр мiсiї 

фiрми; формулювання цiлей фiрми; аналiз зовнiшнього середовища; управлiнське 

обстеження внутрiшнiх сильних i слабких сторiн; аналiз стратегiчних альтернатив; 

вибiр стратегiї; реалiзацiї стратегiї; оцiнка стратегiї. 

4. Аналiз фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства в 2014 – 2016 роках 

свiдчить про те, що чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї зрiс на 79,72% порiвняно з 

2014 р. В2016 р. фiнансове становище пiдприємства покращилося, воно отримало 

прибуток в розмiрi 195097 тис. грн. При цьому собiвартiсть продукцiї зросла на 

59,55%, iншi операцiйнi доходи зменшились на 25,39% за аналогiчний перiод. За 

останнi три роки прибуток вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства зрiс у 3,7 разiв, 

що свiдчить про успiшнiсть його основної дiяльностi.   

5. З аналiзу показникiв балансу можна зробити висновок про те, що обсяги 

капiталу пiдприємства мають тенденцiю до зростання, що свiдчить про розширення 

господарської дiяльностi.  
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6. Аналiз рентабельностi дiяльностi ПП «Бессарабiя-В»  за 2014 – 2016 роки 

свiдчить про те, що що в 2016 пiдприємство вiдновило прибуткову дiяльнiсть, 

рентабельнiсть активiв становила 30,34%. Показник рентабельностi власного 

капiталу характеризує, наскiльки ефективно пiдприємство використовує власний 

капiтал. В 2016 роцi кожна вкладена в пiдприємство гривня коштiв принесла 1,82 

грн чистого прибутку. В 2016 роцi рентабельнiсть дiяльностi становила 43,13%, що 

свiдчить про ефективнiсть дiяльностi пiдприємства в даному перiодi. Рентабельнiсть 

продукцiї  характеризує прибутковiсть господарської дiяльностi пiдприємства вiд 

власної дiяльностi i показує, скiльки прибутку припадає на одну грошову одиницю 

витрат, якi формують собiвартiсть продукцiї. Даний показник в 2016 р. порiвняно iз 

2014 р. збiльшився на 9,93 в.п. 

7. Врожай соняшнику в 2016 р. збiльшився на 8,9 млн. т у порiвняннi iз 2005 р. 

Цьому сприяло утримання великих масштабiв господарювання. В 2016 р.посiвнi 

площi пiд соняшниковою культурою становили майже 6,1 млн га, що на 64,86% 

бiльше 2005 р. З розширенням площ пiд зазначеною культурою пiдвищувалася 

врожайнiсть. В 2016 р. врожайнiсть становила 22,4 ц/га, що бiльше на 75% у 

порiвняннi з 2005 р.  

8. Виробництво нерафiнованої соняшникової олiї в Українi у 2016 роцi 

становило 4412 тис. т, що на 18,73% бiльше, нiж у 2015 р. Спад у виробництвi 

соняшникової олiї спостерiгався у 2013 р. – на 10,54% вiдповiдно до 2012 р. та у 

2015 р. – 15,56% вiдповiдно до минулого року. Загалом зростання виробництва 

нерафiнованої соняшникової олiї в Українi за 2005 – 2016 рр. склало 3031 тис. т 

(прирiст 219,48%). 

9. Середня цiна виробникiв нерафiнованої соняшникової олiї в Українi з 

початку 2017 року зросла на 9,32% порiвняно з попереднiм перiодом 2016 року. 

Найбiльша середня цiна була зафiксована в березнi 2017 р. в розмiрi 20863,6 грн/т, 

однак протягом березня – серпня 2017 р. середня цiна знизилась на 7,79%. Зниження 

цiни на соняшникову олiю аналiтики пояснюють збiльшенням переробних 

потужностей (+18,7% до 18,4 млн тонн на рiк) i вiдповiдним пожвавленням 

конкурентного середовища, а також тривалим ростом свiтових обсягiв виробництва 

та експорту соняшникової олiї. 

10. В Українi налiчується понад 900 пiдприємств, що виробляють 

соняшникову олiю, враховуючи дрiбнi пiдприємства. Присутнiсть досить високої 

конкуренцiї часто змiнює структуру ринку даної галузi. у трiйцi лiдерiв за 

виробництвом соняшникової олiї в 2016 р. знаходились Миколаївський 

олiйноекстракцiйний завод, Запорiзький i Вiнницький олiйно-жировi комбiнати, що 

належать, вiдповiдно, компанiям «Bunge», «Оптимус Агро» i «ViОil». На зазначенi 

пiдприємства припадає 22,62% виробництва соняшникової олiї, а на всi десять 

пiдприємств – 59,04%. 

11. Україна є найбiльшим у свiтi експортером соняшникової олiї. У 2016 роцi 

українськi пiдприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олiї – 4,8 

мiльйона тонн, що на 23% бiльше, нiж у 2015 роцi. У грошовому вираженнi експорт 

цiєї продукцiї склав 3,7 мiльярда доларiв проти 4,2 мiльярда доларiв роком ранiше. 
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12. Для розширення обсягу реалізації та отримання додаткового прибутку, 

підприємству слід застосувати стратегію розвитку ринку, що належить до першої 

групи еталонних стратегій розвитку бізнесу – стратегій концентрованого зростання, 

коли підприємство намагається поліпшити або виробляти новий продукт, не 

змінюючи галузі. Підприємство веде також пошук можливостей поліпшення свого 

положення на існуючому ринку або ж переходу на новий ринок. 

13. Як засвiдчив аналiз можливостей, одним iз напрямкiв розширення сфер 

дiяльностi ПП «Бессарабiя-В» є впровадження виробництва i реалiзацiї фасованої 

рафiнованої соняшникової олiї. Побудований iнвестицiйний план проекту свiдчить, 

що для реалiзацiї цього проекту iнвестицiйнi витрати складуть 2605 тис. грн. 

14. Розрахунки показникiв плану з грошових потокiв варто виконувати 

одночасно iз складанням бiзнес-плану, використовуючи для цього спецiальне 

програмне забезпечення. В роботi було використано програму  «Project Expert». 

Розрахунки засвiдчили, що дефiцит у пiдприємства власних коштiв робить 

неможливим самостiйне фiнансування проекту, тому потрiбно передбачити 

залучення банкiвського кредиту. Тепер можна сформувати план залучення 

кредитних ресурсiв. Вiн повинен враховувати необхiднiсть покриття вiд’ємного 

результату балансу (-2605 тис. грн.) та перiод кредитування на термiн можливостi 

погашення позики власними надходженнями. Таким чином передбачається 

залучення для реалiзацiї проекту банкiвської позики у розмiрi 2610 тис. грн. 

термiном на 12 мiсяцiв пiд 20% рiчних. 

15. Розрахунок показникiв ефективностi проекту показали, що чистий 

приведений дохiд позитивний (77205023 грн.), що свiдчить про те, що незалежний 

iнвестицiйний проект дозволяє збiльшити капiтал пiдприємства i його ринкову 

вартiсть. Термiн окупностi (PВ) складає 2 мiсяцi, величина iндексу прибутковостi 

визначена на рiвнi 30,15 свiдчить привабливiсть проекту для iнвесторiв. 

 

АНОТАЦІЯ 
Ізмайлової А. Р., «Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства (на 

прикладі ПП «Бессарабія-В»)» 

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою «Економіка, 

планування та управління бізнесом», 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2018 рік 

 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження 

виступає процес формування стратегії розвитку на підприємстві харчової промисловості. 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти формування стратегії розвитку підприємства; 

досліджуються фактори, що вплинули на вибір обраної стратегії розвитку. 

Проаналізовано конкурентне середовище на ринку соняшникової олії по Україні. 

Проведено оцінку економічної ефективності проекту та можливі ризики щодо їх мінімізації.  

Запропоновано впровадження виробництва рафінованої фасованої соняшникової олії та 

проведено економічне обґрунтування доцільності обраної стратегії розвитку підприємства. 

 

Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, соняшникова олія, виробництво, 

проект, ефективність, ризик. 
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ANNOTATION 

Izmailova A.R., «Economic substantiation of the development strategy of the enterprise (on the 

example of PE «Bessarabia-V»)» 

Qualifying work on the receipt of educational master's degree from speciality a 076 «Enterprise, 

trade and exchange activity» on the master's degree program «Economy, planning and business 

management», 

Odessa National University of Economics 

Odessa, 2018 

 

Thesis consists of three chapters. Object of study is the process of forming a development 

strategy at the enterprise of the food industry. 

Diploma thesis deals with theoretical aspects of forming the enterprise development strategy are 

considered in the paper; the factors that influenced the choice of the chosen development strategy are 

studied. 

The competitive environment in the sunflower oil market in Ukraine is analyzed. The estimation 

of economic efficiency of the project and possible risks for their minimization are carried out. 

The implementation of the production of refined packaged sunflower oil was proposed and an 

economical substantiation of the feasibility of the chosen strategy of the enterprise development was 

conducted. 

 

 

Keywords: enterprise development strategy, sunflower oil, production, project, efficiency, risk. 

 
 

 

 


