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Постановка проблеми. Здійснення системного під-
ходу щодо формування механізму розвитку харчової 
промисловості як однієї з провідних галузей еконо-
міки. Харчова промисловість – одна з найбільших 
та найважливіших галузей промисловості України. 
Від рівня її розвитку, стабільності функціонування 
залежить стан економіки, продовольча безпека дер-
жави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, 
рівень життя населення. Основою для ефективного 
розвитку підприємств харчової промисловості є на-
явність сировинної бази та місця споживання гото-
вої продукції, природні умови та науково-технічний 
прогрес [16].

Харчова промисловість України складається з 
різноманітних галузей і підгалузей виробництва: 
борошномельно-круп’яної, цукрової, спиртової, пи-
воварної, хлібопекарської, кондитерської, м’ясо-
молочної, рибної, крохмально-мелясної, лікеро-го-
рілчаної, олійно-жирової, виноробної, консервної, 
соляної, овочевої тощо, що представлені понад 
22 тис. великих, середніх і малих підприємств різ-
них форм власності, які виробляють майже 20% від 
загального об’єму промислової продукції. Найбільша 
частина реалізованої продукції – це напої, м’ясні та 
молочні продукти, тютюнові вироби, хліб і хлібобу-
лочні вироби, олія та тваринні жири.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями тенденцій та перспектив розвитку харчової 
промисловості України займалися багато вітчизня-
них науковців, зокрема: A.B. Барабаш, Л.В. Дейне-
ко [11], О.Г. Дерев’янко, Л.А. Євчук, Г.О. Єресько, 
В.М. Калінчик, В.В. Лиськов, Т.Л. Мостенська [12], 
Н.І. Працюк, М.П. Сичевський [13], О.Б. Шмаглій 
[15], І.Р. Юхновський [14] та інші.

Розвиток харчової промисловості до середини 
XX ст. характеризувався суттєвими національни-

ми особливостями, зумовленими традиціями спо-
живання продуктів харчування, які відбивали певні 
смаки й уподобання населення різних країн світу. 
Глобальна експансія в другій половині ХХ ст. про-
відних продовольчих транснаціональних компаній 
світу («Кока-кола», «Нестле», «Юнілевер» та ін.), 
яка мала конкретний вираз у завойовуванні націо-
нальних ринків, призвела до універсалізації спожи-
вання, стандартизації випуску готової продукції та 
напівфабрикатів. Глобальна й регіональна конкурен-
ція на продовольчих ринках спонукає виробників до 
диверсифікації асортиментного портфеля, складові 
якого здатні конкурувати зі світовими лідерами [10].

Серед важливих чинників розвитку харчової про-
мисловості доцільно відзначити залежність терито-
ріального розміщення виробництва від сировинної 
бази, що є характерним для галузей, які викорис-
товують нетранспортабельну сировину, яка швидко 
псується, або велику кількість сировини (цукрова, 
олійна, рибна, овочеконсервна, молочна та інші га-
лузі); від споживчого ринку через короткий термін 
зберігання готової продукції та/або економії на тран-
спортних витратах (кондитерська, хлібопекарська, 
пивоварна та інші галузі). Також на ефективність ро-
боти та розміщення виробничих потужностей впли-
ває структура ринків праці, можливість залучати 
висококваліфіковані кадри, наявність енергетичних 
і фінансових ресурсів, зручність транспортного спо-
лучення тощо. Однак сьогодення вимагає від підпри-
ємств харчової промисловості пошуку компромісу 
між розглянутими чинниками.

За технологічним та економічним змістом харчо-
ва промисловість є високо інтегрованою з сільським 
господарством галуззю виробництва і природно, що 
неврожаї, кон’юнктурні коливання цін на сировину 
та матеріали призводять до коливання попиту й про-
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позиції на окремі види продукції. На жаль, аграрна 
реформа в Україні виявилася неспроможною захис-
тити українських виробників від наслідків кризи, 
яка охопила майже всі галузі сільського господар-
ства, що призвело до істотного скорочення обсягів 
виробництва продукції, зниження ефективності ді-
яльності галузі та негативно відобразилося на під-
приємствах харчової промисловості й спричинило 
зменшення обсягів виробництва і, як результат, по-
дорожчання продовольчих ресурсів для населення 
України та світу.

Постановка завдання. Вищевикладене дозволяє 
стверджувати, що у розвитку аграрного сектору та 
харчової промисловості прослідковується тяжіння 
до збитковості окремих складових, що не дозволить 
цій галузі посісти гідне місце на світовому продо-
вольчому ринку. Відсутність вільних коштів для 
модернізації обладнання, впровадження новітніх 
інноваційних технологій, закупівлі сировини зму-
шує підприємства скорочувати виробництво. Тому 
проблеми економічно-фінансових відносин між 
підприємствами харчової промисловості та сіль-
ського господарства, пошуку паритету цін на сіль-
ськогосподарську сировину й продовольчі товари, 
розширення ринків сировини та збуту повинні ви-
рішуватися на основі управління агропромисловим 
комплексом з використанням сучасних інструмен-
тів менеджменту та маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вним напрямком подолання зазначених негативних 
тенденцій є розвиток інтеграційних зв’язків і побу-
дова на їх основі інтегрованих об’єднань. Останнім 
часом для галузей харчової промисловості характер-
ним стає поширення інтеграційних стратегій і зрос-
тання ефективності як у межах окремих складових 
єдиного технологічного ланцюга (сільськогосподар-
ські формування та переробні підприємства, заготів-
ля, гуртова й роздрібна торгівля), так і у виробничих 
відносинах між ними. Посилення зв’язків виробни-
ків сільськогосподарської сировини й переробних 
підприємств призводить до появи нових цілісних 
властивостей у системі, зміни структури та якості 
інтегрованої системи.

Доцільно зазначити, що значні конкурентні пере-
ваги в харчовій промисловості України мають ком-
панії з вертикально інтегрованою структурою ви-
робництва із замкнутим циклом виробництва – від 
вирощування, зберігання та переробки сировини до 
виробництва та реалізації готової продукції. За ра-
хунок власної системи елеваторів, сільських гос-
подарств і торговельних домів компанії досягають 
замкнутого виробничого циклу, економії витрат і 
раціонального управління фінансовими потоками. 
Додатковими перевагами є розташування у спеціаль-
них економічних зонах і на територіях пріоритетно-
го розвитку, а також співпраця з іноземними парт-
нерами.

В основі розвитку харчової промисловості лежать 
об’єктивні економічні закони розвитку суспільного 
виробництва. Керувати економікою на будь-якому 
організаційному рівні – це значить надходити у ви-
робництві так, як вимагають економічні закони, од-
ним з яких є, наприклад, закон випереджаючого 
зростання продуктивності праці в порівнянні із зрос-
танням заробітної плати. Його порушення призведе 
до порушення грошового обігу, появи в зверненні 
так званих «зайвих грошей», породить незадоволе-
ний попит, дефіцит багатьох видів продукції та інші 
негативні явища. Пізнанням економічних законів за-
ймається економічна наука.

Визначення даного механізму як організаційно-
економічного характеризує його як організаційну 
систему, що являє собою «сукупність методів, прин-
ципів, правил, прийомів, використовуваних для ви-
конання організаційно-економічних завдань» [26]. 
Цей механізм має забезпечувати оптимальний рівень 
функціонування організаційно-економічної системи 
підприємства.

Контроль діяльності підприємства за допомогою 
адміністративно-розпорядчих методів гальмує роз-
виток виробництва, сковує ініціативу і заповзятли-
вість. Непряме регулювання виробництва через еко-
номічні важелі і стимули без певної регламентації 
веде до зниження цілеспрямованості, особливо в дов-
гостроковому плані. породжує елементи стихійності. 
А тому господарський механізм являє собою сукуп-
ність різних форм і методів, що використовуються 
для свідомого, цілеспрямованого впливу на економі-
ку з метою всесвітньої її інтенсифікації про підви-
щення ефективності.

Соціально-економічна природа господарського 
механізму визначається пануючими відносинами 
власності на засоби виробництва. Кожному способу 
виробництва суттєвий власний господарський меха-
нізм, ядром якого є система стимулів, які форму-
ють спонукальні мотиви досягнення високих кінце-
вих результатів. Від дієвості цих стимулів, їх в’язі з 
об’єктивно існуючими, постійно змінюються інтере-
сами людей залежить результат виробничої діяльнос-
ті. Виділимо деякі загальні принципи формування 
господарського механізму, характерні як для галузі, 
регіону, так і для окремого підприємства або його 
підрозділу:

- по-перше, господарський механізм на будь-який 
щаблі ієрархії повинен бути зорієнтованим на досяг-
нення різноманітних, взаємозв’язаних і періодично 
змінюються цілей виробничої системи даного рівня, 
тобто на досягнення кінцевого, а не проміжного ре-
зультату виробничої діяльності;

- по-друге, господарський механізм повинен по-
годжувати з об’єктивно існуючим неспівпаданням і 
суперечливістю інтересів різних ланок виробництва, 
груп та окремих працівників, виробляючи порядок 
застосування того чи іншого стимулу. Ігнорування 
цієї вимоги може обернутися значними економічни-
ми, соціальними, екологічними втратами. Тому дуже 
важливим є наукове обґрунтування умов застосуван-
ня різних довготривалих нормативів, порядку їх ви-
значення, рівня стабільності і гнучкості цін, про-
центних ставок, податків, пільг, санкцій тощо;

- по-третє, господарський механізм повинен ви-
робляти також способи впливу на процес залучення 
у виробництво різного роду ресурсів, які стимулюва-
ли б, з одного боку, прагнення трудових колективів 
і окремих працівників до максимально можливого 
при даному рівні розвитку виробничої системи на-
ближенню до мети, з іншого боку – прагнення до мі-
німально необхідного залученню у виробничий про-
цес кількості живої і матеріалізованої праці. А саме, 
господарський механізм за допомогою стимулів по-
винен забезпечувати ефективне й якісне функціону-
вання виробничих систем;

- по-четверте, господарський механізм повинен 
бути пристосований до форм і методів управління ви-
робництвом, що передбачає поєднання юридичної та 
економічної самостійності підприємств і об’єднань.

Господарський механізм можна розглядати у двох 
аспектах:

1) господарський механізм свідомо створюється 
і приблизно використовується людьми (з цієї точки 
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зору він суб’єктивний за своєю природою). Завдяки 
своїй суб’єктивності він вбирає в себе не тільки еко-
номічні (базисні), але й неекономічні (надбудовні) 
форми і методи, наприклад, юридичні норми (госпо-
дарське право), морально-психологічні фактори (мо-
ральне заохочення) та інше;

2) за своїм змістом господарський механізм 
об’єктивний, так як він реалізує сутність виробни-
чих відносин, суть об’єктивних економічних законів.

До основних характеристик організаційно-еко-
номічного механізму запропоновано віднести такі:  
а) організаційно-економічний механізм є підмеха-
нізмом економічного механізму, який, в свою чер-
гу, є важливішою складовою господарського меха-
нізму підприємства; б) організаційно-економічний 
механізм є приналежністю організаційно-економіч-
ної системи, взаємодіє в системі інших механізмів 
на підприємстві як цілісної системи; в) до складових 
організаційно-економічного механізму відносять-
ся: організаційно-технічний; виробничо-технологіч-
ний; фінансово-економічний механізми; г) основною 
функцією даного механізму є реалізація процесу 
організації та прийняття економічних рішень, які 
спрямовані на досягнення поставленої мети підпри-
ємства; д) об’єктом впливу організаційно-економіч-
ного механізму є потенціал галузі, а кінцевою ме-
тою його функціонування – підвищення економічної 
ефективності використання потенціалу.

Погоджуємося з підходом багатьох вітчизняних 
вчених, що організаційно-економічний механізм 
будь-яких явищ в національній економіці необхідно 
розглядати крізь призму механізмів і форм держав-
ного регулювання.

У сучасних умовах в Україні особливістю орга-
нізаційно-економічного механізму розвитку харчової 
промисловості є те, що він має ліберальний характер 
та містить в собі сукупність дій державних органів 
влади у сфері бюджетних видатків, засобів характер-
ного контролю, сертифікації і стандартизації, науко-
во-технічного забезпечення по формуванню префе-
ренційних умов розвитку певних галузей.

Методичну базу створення організаційно-еконо-
мічного механізму формують знання тенденцій роз-
витку економіки, сутності і механізмів дії економіч-
них законів, вміння їх використовувати на практиці 
в процесі діяльності підприємства. Механізм дії еко-
номічних законів є складовою частиною виробничих 
відносин і разом з тим науково об’єктивною основою 
організаційно-економічного механізму розвитку хар-
чової промисловості.

Формування організаційно-економічного механіз-
му розвитку харчової промисловості починається із 
визначення принципів здійснення цього процесу, го-
ловними з яких є:

1. Принцип інноваційного характеру розвитку 
системи передбачає опору промислового підприєм-
ства на високі стандарти роботи та прагнення до 
нововведень. Постійний пошук нових можливостей 
стимулює розвиток харчової промисловості. Орієнта-
ція на інновації допомагає промисловому підприєм-
ству ефективно здійснювати свою діяльність.

2. Принцип системності представляє сукупність 
взаємодіючих підсистем та ефективну взаємодію із 
зовнішнім середовищем. Робота кожного окремого 
відділу та підсистеми будується таким чином, щоб у 
визначений термін головна мета підприємства була 
досягнута.

3. Принцип урахування інтересів усіх учасників 
виробничого процесу – це один з головних принципів 
управління. Тільки на основі урахування інтересів 

всіх економічних контрагентів, з якими співпрацює 
підприємство харчової промисловості в процесі свої 
діяльності, можна заснувати тривалу та стабільну 
взаємодію.

4. Принцип ефективного та справедливого управ-
ління персоналом (повноваження і відповідальність; 
справедливий поділ відповідальності за результати 
роботи між менеджерами та робітниками; корпора-
тивний дух; стабільність; мотивація праці та спра-
ведлива винагорода за виконання обов’язків).

5. Принцип дотримання етики бізнесу передбачає 
чесність і довіру в ділових стосунках, дотримання 
домовленостей та підписаних угод, повагу до парт-
нерів та інших учасників взаємодії. Цей принцип 
покладений в основу довготривалих відносин, бо без 
нього накопичення ресурсів та потенціалу споживчо-
го капіталу неможливе.

6. Принцип адаптивності. Цей принцип вимагає 
своєчасної динамічної реакції на зміни у зовніш-
ньому та внутрішньому середовищі (зміни запитів 
споживачів, дії конкурентів, видання нових чи ре-
дагування існуючих законодавчих актів, кризові 
явища в економіці, зниження ефективності праці 
та інше).

7. Принцип безперервності і надійності вияв-
ляється у створенні таких організаційно-господар-
ських та технічних умов, за яких досягається стій-
кість і безперервність заданого режиму виробничого 
процесу [7].

8. Принцип економічності та ефективності на 
основі багатоваріантного вибору шляхів розвитку. 
Наявність альтернатив розвитку допоможе обирати 
більш ефективний та економний шлях, краще при-
стосуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах, поліпшувати організацію виробництва, 
випускати конкурентоспроможну продукцію.

Такі принципи дозволяють визначити місце ор-
ганізаційно-економічного механізму розвитку хар-
чової промисловості серед інших механізмів, його 
особисті функції та чітко сформувати його взаємо-
дію в сукупності із іншими механізмами підприєм-
ства в єдиній ієрархії всіх механізмів функціону-
вання підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Однією з 
перешкод на шляху інвесторів є неврегульованість 
важливих питань в сфері законодавства, тобто пер-
шим кроком по вдосконаленню галузі має стати роз-
робка національної стратегії продовольчої безпеки 
країни, перегляд існуючих стандартів у бік їх спро-
щення і перехід до європейських норм і, як наслі-
док, формування ефективного організаційно-еконо-
мічного механізму розвитку харчової промисловості 
України.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-еко-

номічного механізму ефективного управління підприємством 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ruh.znaimo.com.ua/ 
index-27522.html.

2. Полозова Т.В., Овсюченко Ю.В. Сутність організаційно-еконо-
мічного механізму функціонування підприємств промисловос-
ті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://archive.
nbuv.gov.ua/articles/2005/05ptvfpp.html.

3. Садеков А.А. Управление предприятием в условиях кризиса: 
моногр. / А.А. Садеков, В.В. Цурик. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. –  
178 с.

4. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: те-
орія, механізм регулювання та управління / Л.І. Піддубна. – Х. :  
ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

5. Пономарев І.Ф., Полякова Е.И. // Научные труды ДонНТУ, се-
рия: экономическая, выпуск № 69.



229ауковий вісник Херсонського державного університетуН
6. Основы социального управления: учебное пособие /  

А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред.  
В.Н. Иванова. – М. : Высш. шк., 2001. – 271 с.

7. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. по-
сібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; за ред.  
М.Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с.

8. Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного 
управління машинобудівним підприємством // Актуальні про-
блеми економіки № 9 (123). – 2011. – С. 130–134.

9. Білик Ю., Файчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах 
міжнародної економічної інтеграції // Економіка України. – 
2007. – № 6. – С. 69–76.

УДК 338

Шипуліна Ю.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри маркетингу та управління інвестиційною діяльністю
Сумського державного університету

Ілляшенко Н.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри маркетингу та управління інвестиційною діяльністю
Сумського державного університету

ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розроблено концептуальні засади комплексного механізму формування інноваційно-сприятливого середовища підприєм-
ства на основі розвитку його інноваційної культури, який розглядається як відкрита, динамічна, адаптивна систему, що здатна до 
саморозвитку. Розкрито особливості взаємодії складових підсистем цього механізму. Отримані результати формують науково-
методичне підґрунтя активізації переходу вітчизняних промислових підприємств на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційно-сприятливе середовище, механізм формування, інноваційна культура 
підприємства, стимулювання інноваційної діяльності, потенціал інноваційного розвитку.

Шипулина Ю.С., Ильяшенко Н.С. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Разработано концептуальные основы комплексного механизма формирования инновационно-благоприятной среды пред-
приятия на базе развития его инновационной культуры, который рассматривается как открытая, динамичная, адаптивная систе-
ма, способная к саморазвитию. Раскрыто особенности взаимодействия составляющих подсистем этого механизма. Полученные 
результаты формируют научно-методическую основу активизации перехода отечественных промышленных предприятий на 
инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационно-благоприятная среда, механизм формирования, инновационная 
культура предприятия, стимулирование инновационной деятельности, потенциал инновационного развития.

Shipulina Y.S., Illiashenko N.S. PRINCIPLES OF COMPLEX MECHANISM OF FORMATION THE ENTERPRISE’S INNOVATIVE 
ENVIRONMENT

Conceptual principles of complex mechanism of formation the enterprise’s innovative environment was developed based on 
enterprise’s innovative culture. This involves the interaction of coordinate tools and methods of regulating and fostering innovations at the 
micro and macro levels. The scheme of interaction of mechanisms involved in the formation of innovative environment at the state level 
(region or industry) and at the level of the separate enterprise was developed. The scheme of adaptation of the innovative enterprises’ 
internal conditions to the external conditions was proposed. Innovative culture of the enterprise is the basis for innovative environment 
formation at the enterprise level. Therefore, innovative culture management underlies the formation of a favorable environment for 
innovation. Accordingly, the graphical information models were developed: diagnostics of the enterprise’s innovative culture state, 
including its components and their elements; management of innovative culture development based on the results of diagnostics

Keywords: innovative development, innovative environment, the mechanism of formation, an enterprise’s innovative culture, 
encouraging of innovative activity, innovative development potential.

Постановка проблеми. Загострення конкуренції, 
що спричинено глобалізацією економіки, підвищен-
ням вимог споживачів до характеристик продукції, її 
передпродажного і післяпродажного сервісу, а також 
входженням світової економіки у спадаючу фазу еко-
номічного циклу актуалізує дослідження спрямовані 
на пошук шляхів активізації інноваційної діяльності 
як на рівні окремих підприємств і галузей, так і на-
ціональних економік у цілому. Як свідчить світовий 
досвід, одним з найбільш перспективних шляхів є 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
на усіх рівнях управління економічним розвитком. 
Формування сприятливих умов для активізації інно-
ваційної діяльності буде ефективним якщо вдасться 

забезпечити узгоджену взаємодію механізмів управ-
ління цим процесом на макро- і мікрорівнях. Це по-
требує створення комплексного механізму формуван-
ня інноваційно-сприятливого середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розроблення механізмів регулювання і стимулю-
вання інноваційної діяльності досліджувалися у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, 
ними досліджено загальні засади управління інно-
ваційним розвитком економічних систем [4; 5; 10-
12], підходи до формування механізмів управління 
інноваціями на промислових підприємствах [1; 2; 3], 
методи мотивування і стимулювання інноваційної ді-
яльності на підприємствах і установах [6; 7; 8], за-


