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Постановка проблеми. Аналізуючи проблематику 
розвитку ресторанного господарства в Україні, вва-
жаємо, що велике значення мають правильна оцінка 
поточної ситуації та пошук конкурентних переваг. 
В означеному аспекті актуалізуються питання визна-
чення фактичного рівня реалізації конкурентного 
потенціалу підприємств ресторанного господарства 
та виявлення резервів підвищення ефективності його 
використання. Необхідність дослідження конкурент-
ного потенціалу та його оцінювання обумовлена тим, 
що «знання основних його складових і ступеня їх роз-
витку визначає майбутні цільові вектори розвитку під-
приємства» [1, c. 121].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження конкурентного потенціалу 
суб’єктів господарювання широко висвітлене в науко-
вих працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Най-
більший інтерес мають наукові розробки таких вчених, 
як І.А. Аренков [1], О.О. Бакунов, Є.М. Смирнов [1], 
І.М. Кирчата, Г.В. Поясник [4], В.А. Гросул, М.В. Афа-
насьєва, А.В. Янчев [3]. Водночас, незважаючи на всю 
багатогранність наявних досліджень складових кон-
курентного потенціалу, їх перелік є невичерпним, від-

сутні критерії його оцінювання з урахуванням специ-
фіки підприємств ресторанного господарства.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у формуванні інтегрованої структурної моделі кон-
курентного потенціалу підприємства ресторанного 
господарства, розробці системи часткових показників 
оцінки локальних потенціалів та обґрунтуванні мето-
дичного підходу до оцінювання рівня реалізації конку-
рентного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Конкурентний 
потенціал підприємства ресторанного господарства 
є інтегрованою багатокомпонентною системою, яка 
визначається його здатністю реалізовувати наявні 
можливості з метою забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності. Структурування показників 
оцінки конкурентного потенціалу підприємств рес-
торанного господарства на основі локальних складо-
вих потенціалу дасть змогу визначити та оптимально 
врахувати потенційні конкурентні можливості під час 
формування конкурентної стратегії.

Узагальнення наявних в економічній літературі під-
ходів до структурування конкурентного потенціалу 
[1–4] дало змогу сформувати інтегровану структурну 



134

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

модель конкурентного потенціалу підприємства ресто-
ранного господарства (рис. 1).

Враховуючи характерні галузеві особливості сфери 
ресторанного господарства, а також беручи до уваги, 
що «якісна їжа, точність і правильність виконання 
замовлення, безпека, комфорт і надійність – такі осно-
вні вимоги, які ставлять споживачі у сфері ресторан-
ного бізнесу» [8, с. 234], робимо висновок, що інте-
грована структурна модель конкурентного потенціалу 
формується на основі фінансового, маркетингового, 
техніко-технологічного, інноваційного, виробничого 
та організаційного потенціалів. Вважаємо, що інтегро-
вана сукупність локальних складових конкурентного 
потенціалу акумулюється з ресурсів (матеріальних та 
нематеріальних, кількісних та якісних) підприємства.

Визначені елементи інтегрованої структурної 
моделі перебувають у тісному взаємозв’язку та вза-
ємозалежності один від одного, формуються з ура-
хуванням специфіки бізнес-процесів ресторанного 
бізнесу (виробництво кулінарної продукції та послуг, 
реалізація кулінарної продукції та послуг, організація 
споживання кулінарної продукції та послуг) для досяг-
нення однієї або декількох поставлених цілей, при 
цьому загальна ефективність вище, ніж у простої суми 
локальних потенціалів.

Слід зазначити, що необхідність дослідження 
локальних складових конкурентного потенціалу під-
приємств ресторанного господарства обґрунтовується 
присутністю в кожній компоненті конкурентного 
потенціалу (фінансовий, маркетинговий, техніко-тех-
нологічний, інноваційний, виробничий та організацій-
ний) специфічних рис і факторів, наявність яких обу-
мовлена функціональними особливостями діяльності 
підприємств ресторанного господарства [7, с. 19].

З метою формування системи інтегрованої оцінки 
локальних складових конкурентного потенціалу вва-
жаємо потрібним висунути вимоги, виконання яких 

дасть змогу обґрунтовано сформулювати висновки 
щодо рівня розвитку конкурентного потенціалу під-
приємств ресторанного господарства та аргументувати 
управлінські рішення щодо подальшого стратегічного 
розвитку. Такими вимогами, на нашу думку, є такі: 
аналітична інформація за всіма показниками оцінки 
конкурентного потенціалу повинна буди доступною; 
система показників оцінки повинна максимально охо-
плювати властивості конкурентного потенціалу, має 
буди адаптованою до специфіки галузі ресторанного 
бізнесу, бути оптимально об’єктивною.

З урахуванням вищевказаних вимог сформовано 
систему показників оцінювання рівня розвитку конку-
рентного потенціалу підприємств ресторанного госпо-
дарства, які згруповані за шістьма локальними складо-
вими потенціалу (табл. 1).

Зазначимо, що кількість показників системи оцінки 
конкурентного потенціалу для його локальних складо-
вих не перевищує 10, оскільки, за твердженням авто-
ритетного фахівця в галузі системного аналізу Т. Сааті, 
для опису системи будь-якої складності цілком достат-
ньо 9–10 показників, що також підтверджують дослі-
дження психологічних аспектів сприйняття інформації 
людиною, адже, відповідно до «правилу Міллера 7 ± 
2», людина миттєво може сприймати 5–7, максимум 
10 об’єктів. Отже, можна уникнути надмірної трудо-
місткості процесу оцінювання та виключити супереч-
ливість висновків [6, с. 234]. При цьому всі показники 
системи оцінки диференційовані на ті, що здійснюють 
позитивний вплив на рівень конкурентного потенціалу 
(стимулятори), тобто збільшення яких підвищує рівень 
реалізації потенціалу, та ті, збільшення яких, навпаки, 
призводить до його погіршення (дестимулятори), тобто 
підвищення яких знижує рівень реалізації потенціалу.

Структурно-логічна схема оцінки рівня реалізації 
конкурентного потенціалу підприємств ресторанного 
господарства представлена на рис. 2.

Рис. 1. Інтегрована структурна модель конкурентного потенціалу  
підприємств ресторанного господарства

Джерело: розроблено автором на основі моделі 7S
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Таблиця 1
Система оцінювання показників рівня реалізації конкурентного потенціалу  

підприємств ресторанного господарства
Локальні складові конкурентного потенціалу* (KP) та індикатори їх оцінки Умовні позначення

Фінансовий потенціал (FP)
Рентабельність реалізації, % FP1

Товарообіг у розрахунку на 1 посадочне місце, тис. грн. FP2

Коефіцієнт автономії, коеф. FP3

Рентабельність власного капіталу, % FP4

Коефіцієнт загальної ліквідності FP5

Виробничий потенціал (PP)
Рентабельність виробництва, % VP1

Частка собівартості в товарообігу підприємства ресторанного господарства, коеф. VP2

Коефіцієнт дефектності виробництва, коеф. VP3

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів, коеф. VP4

Рентабельність основних засобів, % VP5

Маркетинговий потенціал (MP)
Рентабельність витрат на збут, % MP1

Індекс «задоволеності» споживачів якістю страв, коеф. MP2

Частка постійних клієнтів, коеф. MP3

Коефіцієнт комплексності та унікальності додаткових послуг, коеф. MP4

Рентабельність товарних запасів, % MP5

Коефіцієнт стійкості товарного асортименту MP6

Інноваційний потенціал (IP)
Коефіцієнт впровадження комп’ютерних технологій в основні бізнес-процеси, коеф. IP1

Коефіцієнт впровадження технологій роздачі та надання готової продукції, коеф. IP2

Коефіцієнт розвитку комунікативних технологій (які надають нові можливості щодо 
приймання та оброблення замовлень споживачів з використанням інтернет-технологій), коеф. IP3

Рівень розвитку технологій приготування ресторанних страв, коеф. IP4

Рівень впровадження сучасного інноваційного обладнання (пароконвектоматів, пакождетів 
тощо) для приготування страв, коеф. IP5

Рівень розвитку інноваційних форм обслуговування (кейтерінг, вендинг, фудтраки, фуд-корти, 
open kitchen (відкрита кухня) тощо), коеф. IP6

Техніко-технологічний (TTP)
Коефіцієнт придатності основних засобів TTP1

Коефіцієнт оновлення основних засобів TTP2

Коефіцієнт технічної озброєності праці TTP3

Товарообіг на 1 м2 торговельної площі TTP4

Коефіцієнт завантаження каналів обслуговування TTP5

Організаційний потенціал (OP)
Пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства, коеф. OP1

Коефіцієнт інтенсивності потоку споживачів, коеф. OP2

Індекс техніки, культура обслуговування, коеф. OP3

Індекс «задоволеності» споживачів якістю обслуговування, коеф. OP4

Рівень комфортності споживання кулінарної продукції та послуг, коеф. OP5
* розраховується для кожного підприємства за результатами щорічної фінансової, статистичної та бухгалтерської звітності, 
маркетингових досліджень та опитування споживачів
Джерело: авторська розробка

З метою виключення суб’єктивності щодо визна-
чення рівня реалізації конкурентного потенціалу під-
приємств ресторанного господарства ступінь досяг-
нення нормативу запропоновано розраховувати за 
таким алгоритмом:

1) якщо фактичне значення показника  
( βSi

F FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) більше мінімально допустимої межі 
(або дорівнює їй) ( βSi

N FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ), то ступінь досяг-
нення нормативу ( βSi

ST FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) дорівнює 1;

2) якщо фактичне значення показника  
( βSi

F FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) менше мінімально допустимої 
межі ( βSi

N FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ), то ступінь досягнення нор-
мативу ( βSi

ST FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) розраховується діленням 
фактичного значення показника на мінімальну межу 
нормативу;

3) якщо фактичне значення показника  
( βSi

F FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) менше 0, то ступінь досягнення 
нормативу ( βSi

ST FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) приймається рівною 0.
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Таким чином, формалізована стандартизація сис-
теми показників оцінки рівня реалізації конкурентного 
потенціалу щодо нормативу має такий вигляд:
β β βSi
F FP MP VP OP IP TTP

Si
N FP MP VP OP IP TTP

Si
ST� � �, , , , , , , , , ,( ) ( )≥ → FFP MP VP OP IP TTP

Si
F FP MP VP OP IP TTP

Si
N FP M

, , , , ,

, , , , , ,

( )

( )

=

<

1

β β� � PP VP OP IP TTP
Si
ST FP MP VP OP IP TTP Si

F FP MP VP
, , , , , , , , ,

, ,
( ) ( )→ =β

β�
� ,, , ,

, , , , ,

, , , , ,

OP IP TTP

Si
N FP MP VP OP IP TTP

Si
F FP MP VP OP IP

( )

( )β

β

�

� TTTP
Si
ST FP MP VP OP IP TTP( ) ( )< → =











 0 0β � , , , , ,
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Рис. 2. Структурно-логічна схема оцінки рівня реалізації  
конкурентного потенціалу підприємств ресторанного господарства

Джерело: авторська розробка

З урахуванням динамізму зовнішнього середовища 
підприємствам ресторанного господарства треба нама-
гатися досягти конкурентних переваг за локальними 
складовими його конкурентного потенціалу. Проте в 
реальних умовах окремі з них матимуть різний пріо-
ритет, тобто визначатимуться різною для забезпечення 
успіху в суперництві значимістю [2, с. 84]. Тому важли-
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Індикатори 

оцінки 
фінансового 
потенціалу 

(FP) 

Індикатори 
оцінки 

маркетингового 
потенціалу 

(МP) 

Індикатори 
оцінки 

виробничого 
потенціалу 

(VP) 

Індикатори 
оцінки 

організаційного 
потенціалу 

(OP) 

Індикатори 
оцінки 

інноваційного 
потенціалу 

(IP) 

Індикатори 
оцінки техніко-
технологічного 

потенціалу (TTP) 

3. Обґрунтування бази порівняння та стандартизація системи показників 
оцінки KP відносно нормативу 

 
 
 

 
 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐹𝐹 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) ≥ 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑁 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) → 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑇𝑇 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) = 1

𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐹𝐹 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) < 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑁𝑁 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) → 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑇𝑇 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) = 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐹𝐹 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹)

𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑁 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹)

𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐹𝐹 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) < 0 → 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑇𝑇 (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹,𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹,𝐼𝐼𝐹𝐹,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹) = 0  
 
 

 
 

 

4.Обґрунтування коефіцієнта 
вагомості і-го показника 

𝜀𝜀𝑆𝑆 =
 𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐹𝐹, 𝑉𝑉𝐹𝐹,𝑂𝑂𝐹𝐹, 𝐼𝐼𝐹𝐹, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝑆𝑆𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛  

5.Оцінка локальних складових 
конкурентного потенціалу 

 

6. Розрахунок інтегрального показника оцінки рівня реалізації конкурентного 
потенціалу 

𝐼𝐼𝐾𝐾𝐹𝐹= (1 + 𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹)(1 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐹𝐹)(1 + 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐹𝐹)(1 + 𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹)(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹)(1 + 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹)6 − 1 

7. Визначення інтервалу значень інтегрального показника KP 

А високий 
 

А─ остатній 
 

В середній 
 

В─ допустимий С низький 
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Таблиця 2
Шкала визначення рівня реалізації конкурентного потенціалу підприємства ресторанного господарства
Діапазон коливання, IKP Рівень реалізації, IKP Характеристика

IKP = 1 А – високий
Підприємство ресторанного господарства максимально продуктивно 
використовує свій конкурентний потенціал, пристосовуючи його до 
навколишнього середовища.

( )I IP
KP KP1 1+ < <∆ А – достатній

Підприємство ресторанного господарства найбільш повно реалізує 
свій конкурентний потенціал, займає на ринку стійке положення, 
отримує найбільше визнання споживачів, здатне розвиватися в 
довгостроковій перспективі.

I I ( )IKP
P

KP KP
P< ≤ +1 ∆ В – середній

Підприємство ресторанного господарства займає на ринку досить 
стійку конкурентну позицію, здатне протистояти конкурентним 
силам у сфері реалізації своїх інтересів.

( )I I IKP
P

KP KP
P1 − < ≤∆ В – допустимий

Підприємство ресторанного господарства не здатне активно 
протистояти конкурентам, не вносить істотних змін у свою діяльність, 
низькорентабельне, загроза витіснення його з ринку є високою.

0 1< ≤ −I ( )IKP KP
P∆ С – низький

Підприємство ресторанного господарства не відповідає вимогам ринку, 
має низьку ефективність господарської діяльності, не має можливості 
розвиватися, перебуває в зоні істотного господарського ризику.

вим є визначення ваги кожної локальної складової кон-
курентного потенціалу ε i FP IP VP OP TTP MP, , , , ,  та їх 
i-х показників оцінки. Визначення важливості кожного 
і-го показника системи оцінки рівня реалізації конку-
рентного потенціалу запропоновано розраховувати на 
основі методу аналізу ієрархії, висунутого Т. Сааті.

Метод аналізу ієрархії передбачає попарне порів-
няння складових інтегрального показника конкурент-
ного потенціалу (локальних та узагальнюючих показ-
ників) та визначення на цій основі коефіцієнтів їхньої 
ваги. Для встановлення пріоритетів показників оціню-
вання конкурентного потенціалу формують квадратну 
матрицю попарних порівнянь [6, с. 72], порядок якої 
визначається кількістю елементів, представлених в 
табл. 1. Елементами цієї матриці виступають попарні 
відношення важливості і-го та j-го показників конку-
рентного потенціалу.

П’ятий етап оцінки рівня реалізації конкурентного 
потенціалу підприємств ресторанного господарства 
передбачає розрахунок агрегованого інтегрального 
показника локальних складових потенціалу за такою 
формулою:

I i i
i

n

i
i

(FP,MP,VP,OP,IP,TTP)
ST(FP,MP,VP,OP,IP,TTP)=

= =
∑ β ε ε
1 1

nn

∑ ,   (2)

де I FP MP VP OP IP IP TTP, , , , , ,( )  – частковий інтегральний 
показник оцінки фінансового, маркетингового, вироб-
ничого, організаційного, інноваційного, техніко-техно-
логічного потенціалів;

βSi
ST FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( )  – стандартизоване значення і-го 

показника системи оцінки фінансового, маркетинго-
вого, виробничого, організаційного, інноваційного, 
техніко-технологічного потенціалів;

ε i  – питома вага i-го показника у кожній групі 
оцінки фінансового, маркетингового, виробничого, 
організаційного, інноваційного, техніко-технологіч-
ного потенціалів;

n – кількість показників у кожній групі оцінки фінан-
сового, маркетингового, виробничого, організаційного, 
інноваційного, техніко-технологічного потенціалів.

Шостий етап оцінки рівня реалізації конкурентного 
потенціалу передбачає розрахунок узагальнюючого 
інтегрального показника за такою формулою:

�I I I I I I IKP FP MP VP OP IP TTP= +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) −1 1 1 1 1 1 16 , (3)

де IKP  – інтегральний показник оцінки рівня реалі-
зації конкурентного потенціалу підприємств ресторан-
ного господарства;

I FP MP VP OP IP IP TTP, , , , , ,( )  – частковий інтегральний показ-
ник оцінки фінансового, маркетингового, виробни-
чого, організаційного, інноваційного, техніко-техноло-
гічного потенціалів.

На сьомому етапі діагностики оцінки рівня реалізації 
конкурентного потенціалу сформовано шкалу значень 
розрахованого інтегрального показника IKP . В резуль-
таті розрахунків виявлено, що значення інтегрального 
показника оцінки рівня реалізації конкурсного потен-
ціалу перебуває в межах діапазону. При цьому якщо 
значення IKP �  досягає 1, тобто максимального значення, 
то це свідчить про високий рівень реалізації конкурент-
ного потенціалу, якщо значення IKP � наближається до 0, 
то це свідчить про низький або відсутній рівень реаліза-
ції конкурентного потенціалу. У зв’язку з вищенаведе-
ним виникає необхідність визначити граничні значення 
рівня, досягнення якого свідчить про зниження рівня 
реалізації конкурентного потенціалу.

Слід зазначити, що рівень розвитку конкурент-
ного потенціалу підприємств ресторанного господар-
ства не може бути охарактеризований за дискретним 
числом будь-якого і-го показника, оскільки завжди 
є межа допустимих значень. До того ж граничне зна-
чення рівня реалізації конкурентного потенціалу має 
імовірнісний характер, тому справжнє його значення  
( βSi

Ð FP MP VP OP IP TTP� , , , , ,( ) ) перебуває в деякій межі (Δ), а 
кордони високого та низького рівнів визначаються 
відповідно. Гранично допустима межа значення інте-
грального показника рівня реалізації конкурентного 
потенціалу визначається в процесі встановлення їх нор-
мативів (мінімальна межа нормативу). Величина роз-
міру граничної межі значення інтегрального показника 
рівня реалізації конкурентного потенціалу дорівнює 
0,25 від його значення, тоді ∆ = ( )0 25, * , , , , ,βSi

Ð FP MP VP OP IP TTP� .
Отже, розроблена шкала оцінки інтегрального 

показника рівня реалізації конкурентного потенціалу 
представлена в табл. 2.
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Таким чином, реалізація запропонованого методич-
ного підходу дає змогу визначити як загальний рівень 
реалізації конкурентного потенціалу, так і рівень реалі-
зації кожної її локальної складової, що створює інфор-
маційне підґрунтя для формування дієвої конкурентної 
стратегії підприємства ресторанного господарства.

Висновки. Отримані результати поглиблюють і 
розвивають сучасні підходи до оцінювання конку-
рентного потенціалу підприємств ресторанного гос-
подарства. Запропонована система показників оцінки 
рівня конкурентного потенціалу враховує галузеву 
специфіку підприємств ресторанного господарства, 

що дає можливість комплексно оцінити стан і визна-
чити рівень реалізації кожної локальної складової 
конкурентного потенціалу (фінансового, маркетинго-
вого, техніко-технологічного, інноваційного, вироб-
ничого та організаційного). Результати дослідження 
можуть бути рекомендовані для визначення резервів 
оптимізації конкурентного потенціалу підприємств 
ресторанного господарства. У перспективі плану-
ється врахування отриманих оцінок рівня конкурент-
ного потенціалу під час обґрунтування оптимального 
типу конкурентної стратегії підприємства ресторан-
ного господарства.
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СТРАТЕГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧОГО ВПЛИВУ ЕКСПОРТНИХ ЗАГРОЗ 
НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Клименко Л.В., Альошкіна Л.П., Пітель Н.Я. Стратегія мінімізації дестабілізуючого впливу експортних 
загроз на господарську діяльність вітчизняних аграрних формувань. У статті розглянуто наукові підходи до 
трактування поняття «загроза», запропоновано авторське бачення цієї проблематики. Ідентифіковано важливість 
глобальних загроз, запропоновано систематизацію сучасних експортних загроз. Проаналізовано сучасні тенденції 
функціонування вітчизняних виробників видів аграрної продукції, орієнтованих на експорт, під впливом посилен-
ня зовнішньоекономічних чинників, асиметрії зовнішньоекономічних зв’язків та внутрішніх закономірностей еко-
номічного зростання. Визначено компоненти регуляторної системи України у протидії глобальним дисбалансам. 
Розроблено стратегію мінімізації впливу експортних загроз на діяльність вітчизняних аграрних формувань, яка 
передбачає регулювання економіки відповідно до вимог міжнародного економічного середовища.

Ключові слова: експортні загрози, зовнішньоторговельний обіг, управління експортом, аграрні форму-
вання, стратегія, міжнародна економіка, регуляторна система України.


