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EVALUATION OF RESOURCE POTENTIAL
BAKERY COMPANIES

Анотація. Визначено основні складові ресурсного
потенціалу хлібопекарських підприємств. Проведе-
но оцінку і аналіз ресурсного потенціалу хлібопе-
карських підприємств за стратегічними групами.
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Summary. The article describes the main compo-
nents of resource potential of bakery companies.
Conducted an assessment and analysis of
resource potential for bakeries strategic groups.
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Формування і вибір конкурентної стратегії підприємства базується на результатах всебіч-
ної оцінки як конкурентного середовища, в якому працює підприємство, так і на визначенні
внутрішніх ресурсних можливостей, які характеризуються станом і рівнем використання ре-
сурсного потенціалу. Оскільки реалізація конкурентної стратегії значною мірою залежить від
ресурсного забезпечення, поточна оцінка величини ресурсів підприємства дає можливість
визначити перспективи втілення розробленої стратегії у життя.

Тому метою дослідження було оцінити ресурсний потенціал вітчизняних хлібопекарських
підприємств для обґрунтування дієвої та ефективної конкурентної стратегії.

Проведений аналіз та узагальнення існуючих у науковій літературі та практиці підходів
[1—4] до визначення сутності та структури ресурсного потенціалу підприємства дає можли-
вість виокремити основні складові (елементи) ресурсного потенціалу хлібопекарських під-
приємств — виробничий, фінансовий, людський, маркетинговий, організаційно-управлін-
ський та інноваційний потенціал. На наш погляд, саме ці складові дозволяють забезпечити
необхідний стратегічний потенціал для реалізації конкурентної стратегії, виходячи з компле-
ксного аналізу ринкової ситуації, який стає основою для визначення стратегічного набору
рішень щодо подальшого конкурентного розвитку хлібопекарських підприємств.

Адаптуючи існуючі методичні підходи [5—8] до особливостей функціонування хлібопе-
карських підприємств, діагностику їх ресурсного потенціалу проводилася у формі комплекс-
ного дослідження таких складових:

1) виробничий потенціал — вартість основних виробничих засобів і ступінь їхнього зно-
су, ступінь завантаження виробничих потужностей, забезпеченість власною сировиною, об-
сяг і номенклатура продукції;

2) фінансовий потенціал — доходи від реалізації продукції, витрати виробництва, обсяг
прибутку, рентабельність, кредиторська і дебіторська заборгованості, стан власних обігових
коштів, структура капіталу;

3) людський потенціал — чисельність працівників, рівень заробітної плати, обсяги соціа-
льних виплат працівникам, рівень і динаміка продуктивності праці, плинність кадрів, квалі-
фікаційний рівень працівників;

4) маркетинговий потенціал — обсяг товарообігу, якість та асортимент продукції, основні
постачальники сировини, основні ринки збуту, цінова політика (діапазон цін), збутова мере-
жа, репутація компанії та її бренду;

5) організаційно-управлінський потенціал — організаційно-правова форма підприємства;
організаційна структура підприємства; структура управління на підприємстві; інфраструкту-
ра підприємства;

6) інноваційний потенціал — кількість нововведень, що були втілені в поточну діяль-
ність, кількість нових технологій, нових видів товарів, нових рецептур, конкурентоспромож-
ність товарів.

Оцінка ресурсного потенціалу здійснювалася для хлібопекарських підприємств за КВЕД
10.71 — виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитер-
ських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, які публікують свою звітність у від-
критому доступі.

На галузевому ринок хліба та хлібобулочних продуктів можна виділити три групи під-
приємств за рівнем ресурсного потенціалу:

1) підприємства з високим рівнем ресурсного потенціалу (наприклад, ПАТ «Хлібпром»,
ПАТ «Київхліб», ХК «Хлібні інвестиції», ГК «Хлібодар»);
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2) підприємства з середнім рівнем ресурсного потенціалу (наприклад, ПАТ «Теремно Хліб»,
ПАТ «Криворіжхліб», ПАТ «Херсонський Хлібокомбінат», ПАТ «Запорізький хлібокомбінат»);

3) підприємства з низьким рівнем ресурсного потенціалу (наприклад, ПАТ «Козятинх-
ліб», ПАТ «Коростенський хлібозавод», ДП «Фастівський хлібокомбінат»).

Підприємства першої та другої групи за рівнем розвитку маркетингового, інноваційного,
організаційно-управлінського потенціалу, техніко-технологічної бази, забезпеченості фінан-
совими ресурсами, організації бізнес-процесів, рівнем кваліфікації персоналу та інформацій-
но-інтелектуальними ресурсами мають високий рівень конкурентоспроможності.

Підприємства третьої групи мають найнижчий рівень ресурсного потенціалу, що зумов-
лено незначними фінансовими можливостями, ринковим становищем компаній і неможливі-
стю залучити новітні техніко-технологічні та інформаційно-інтелектуальні ресурси. У біль-
шості таких підприємств не функціонує маркетинговий відділ, а відповідні функції
використовуються дуже слабо, як наслідок, слабка конкурентна позиція.

Отже, в умовах загострення ринкової конкуренції на ринку хліба та хлібобулочних виро-
бів, ефективне формування та використання ресурсного потенціалу підприємства є однією з
ключових умов забезпечення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Форму-
вання конкурентної стратегії підприємства та поточне управління його діяльністю тісно
пов’язані з величиною і структурою ресурсного (стратегічного) потенціалу підприємства,
який є одним з ключових чинників вибору та успішності впровадження стратегії конкуренції.
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ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ
УСПІШНОГО БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

ЯК РОБОТОДАВЦЯ

THE INSTRUMENTS TO FORM
SUCCESSFUL BRAND FOR COMPANY

AS AN EMPLOYER

Анотація. У статті розкрито сутність і переваги
формування бренду роботодавця. На основі ре-
зультатів існуючих досліджень визначено основ-
ні критерії наявності у підприємства бренду ро-

Summary. The article reveals the essence and
benefits of formation of an employer brand. Based
on existing research key criteria of an enterprise
employer brand have been identified; The




