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вартість, покращувати умови праці, виробляти конкурентоспро-
можну продукцію, підвищувати продуктивність тощо [2, с. 64].

Для залучення коштів інвесторів в подальшому сільськогос-
подарським підприємствам доцільно використовувати окремі
проекти з чіткім окресленням стратегії розвитку; для підвищення
ефективності інвестицій проводити виставки-ярмарки, які сприя-
тимуть активному просуванню зернової продукції на внутріш-
ньому та світовому ринках, розширенню ділових контактів між
підприємствами.

Стан інвестиційного забезпечення сільськогосподарських під-
приємств Вінницької області свідчить, що на сучасному етапі
розвитку перед виробниками сільгосппродукції постають завдан-
ня раціонального використання інвестиційних ресурсів, спряму-
вання коштів на застосування новітніх технологій і техніки, по-
кращення структури та напрямів інвестиційного забезпечення.
Останнє з них потребує подальшого спеціального дослідження.
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Формування нових парадигмальних підходів сучасного мене-
джменту відбувається в контексті актуалізації провідної ролі
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стратегічних змін у системі управління підприємством. Реаліза-
ція первинно обраної генеральної стратегії без будь-яких коригу-
вань стає майже неможливою в мінливому та важко прогнозова-
ному зовнішньому оточенні. Отже, окрім виваженого підходу до
визначення місії, бізнес-ідеї і відповідної генеральної стратегії,
перед підприємством у процесі діяльності постає необхідність в
обґрунтуванні ключових напрямів перетворень, які б забезпечу-
вали стійку конкуренту перевагу. Останнім часом підприємства
усе частіше стикаються з проблемами пізньої реакції на зрушен-
ня або виклики бізнес-середовища, і тому втрачають потенційні
можливості розвитку або раніше завойовані позиції. Відбувається
це не тільки через відсутність обґрунтованої генеральної страте-
гії, а ще й з причин недосконалості інструментарію з вибору ба-
зової стратегії змін. Саме тому визначення методологічних засад
формування базової стратегії змін на основі конструктивного об-
ґрунтування її ключових параметрів є найактуальнішою складо-
вою усієї системи стратегічного управління підприємством і ви-
магає постійного удосконалення.

Теоретико-методологічне підґрунтя з визначення параметрів
базової стратегії змін на підприємстві сформовано у роботах бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних учених. Ґрунтовні дослідження у
цьому напрямі проведено такими авторами, як: С. Ашмаріна [1], І.
Ансофф [2], Л. Єрмоленко [3], Р. Шнайдер [4], Н. Треньов [5], А.
Наливайко [6] тощо. Проте в сучасних умовах, коли здатність до
змін стає провідною системною компетенцією будь-якого підпри-
ємства, методологія формування базової стратегії змін потребує
додаткового обґрунтування. Проблематика визначення головних
параметрів базової стратегії змін з використанням методів еконо-
міко-математичного моделювання не достатньо широко освітлена
у сучасній літературі. Хоча багатоаспектність процесу стратегіч-
них перетворень уже не дозволяє обмежуватись двома або трьома
факторами вибору базової стратегії змін, і безперечно, потребує
більш виваженого методологічного пошуку.

На основі досліджень, проведених автором, вибір базової
стратегії змін пропонується здійснювати за критерієм максиміза-
ції стратегічної стійкості підприємства. При цьому у якості клю-
чового економічного показника, який відображатиме здатність
підприємства забезпечувати стійке функціонування та розвиток у
стратегічній перспективі, вважаємо за доцільне обрати економіч-
ну додану вартість (EVA). Даний показник визначає, наскільки
чистий операційний прибуток перевищує середньозважену вар-
тість задіяного капіталу.
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Параметри, що оптимізуються при вирішенні задачі вибору
базової стратегії змін, пропонується встановити за двома напря-
мами: змістовним і процесним. Змістовний контекст змін буде
представлений трьома визначальними параметрами: 1. рвень
охоплення бізнес-процесів, що підлягатимуть перетворенням
(низький, середній та високий); 2. Рівень принципової трансфор-
мації бізнес-процесів (низький, середній і високий); 3. Рівень ін-
новаційності стратегічних змін (низький, напіврадикальний та
радикальний). Процесний контекст змін пропонується визначати
такими трьома параметрами: 1. Час реакції підприємства на зміни
зовнішнього та (або) внутрішнього середовища (реактивний,
синхронний, проактивний); 2. Спосіб реалізації змін (еволюцій-
ний, помірний, революційний); 3. Терміновість запровадження
змін (термінові, середньо термінові, нетермінові).

Економіко-математична модель оптимізації ключових параме-
трів базової стратегії змін містить цільову функцію, яка відобра-
жає очікувану економічну додану вартість залежно від означених
вище шести параметрів перетворень. При цьому модель передба-
чає встановлення системи обмежень, які дозволяють формувати
можливі стани системи та варіанти, що відповідають кожному
стану системи.

У зв’язку з великою кількістю вихідних параметрів та оптимі-
зованих параметрів, що розглядаються у часові динаміці, обґрун-
тування базової стратегії змін на підприємстві являє собою ком-
бінаторну задачу великої розмірності. З метою зниження
розмірності задачі, процес її розв’язання розповсюджується на
етапи підготовки вихідних даних і формалізації задач, і як ре-
зультат, зводиться до задачі динамічного програмування. При-
кладні задачі динамічного програмування ґрунтовно представле-
ні у роботах Р. Белмана [7].

Таким чином, застосування методу динамічного програмування
є одним з провідних і найдоцільних методів визначення парамет-
рів базової стратегії змін, який дозволяє врахувати зовнішні
бар’єри та можливості стратегічного розвитку підприємства, а та-
кож його внутрішній ресурсно-компетенційний потенціал.
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Для виживання на ринку, розвитку бізнесу й досягнення стра-
тегічних цілей в умовах швидкоплинного ринкового середовища,
на тлі рецесійних явищ в економіці країни, компаніям необхідно
системно передбачати наслідки своїх рішень. Таким чином, ціл-
ком очевидною є необхідність прийняття вітчизняними виробни-
ками маркетингового підходу до управління процесом виробниц-
тва та реалізації продукції. Деякі вітчизняні компанії, адап-
туючись до бурхливого розвитку сучасної економіки, законодав-
чих змін і політичної нестабільності намагаються вийти з крити-
чної ситуації, і багато хто з них знаходиться в процесі змін.

Аналіз еволюції розвитку маркетингової концепції управління
дозволяє стверджувати, що відбувається активна інтеграція мар-
кетингових знань у всі сфери життєдіяльності людини. Маркети-




