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Анотація. Розроблено каталог оптимальних стратегічних альтернатив та графічну модель спільної динаміки 

основних патернів поведінки споживача на ринку продуктів харчування залежно від макровпливів середовища. 

Сформульовано рекомендації щодо застосування запропонованого інструментарію оптимального 

стратегічного вибору та оцінено потенційні ефекти від його впровадження. Досліджено…… Уточнено…… 

Узагальнено…… Проаналізовано…… Обґрунтовано…… Запропоновано…… (не менш як 1800 знаків з пробілами 

разом з ключовими словами). 
  
Ключові слова: стратегічний вибір підприємства; каталог оптимальних стратегічних альтернатив; динаміка 
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Аннотация. Разработан каталог оптимальных стратегических альтернатив и графическая модель 

совместной динамики основных патернов поведения потребителя на рынке продуктов питания в зависимости 

от макровлияний среды. Сформулированы рекомендации по применению предложенного инструментария 

оптимального стратегического выбора и оценены потенциальные эффекты от его внедрения. 

Исследованы…… Уточнены…… Обобщены …… Проанализированы…… Обоснованы…… Предложены…… 

(не менее 1800 знаков с пробелами вместе с ключевыми словами). 
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Abstract. The catalog of optimal strategic alternatives and a graphical model of joint dynamics of the main patterns of 

consumer behavior in the food market, depending on makroimpacts of environment is  designed. The recommendations 

on the application of the proposed toolkit of optimal strategic choice are formulated and the potential effects of its 

implementation are evaluated. Investigated ......... Refined ......... Summarized ......... Analyzed ......... Justified .... .....  

Proposed ......... (not less than 1800 characters with spaces and with a keywords). 

 

Keywords: strategic choice of the enterprise; catalog of optimal strategic alternatives; dynamics of the main patterns; 

toolkit of strategic choice. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Стійка тенденція до суттєвого 

ускладнення середовища функціонування підприємства харчової промисловості, що полягає 

у збільшенні частоти й складності змін, ускладнює формування адекватної та своєчасної 

реакції підприємства на ці зміни. ................... 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблема формування стратегії 

підприємства розглянута у низці праць вітчизняних та зарубіжних авторів: Д. Хассі  

[1, с.38–43], А. Томпсона [2, с.27–34], Н. Ансоффа [3, с.52–64], Д. Стейнера [4, с.72–83],  

А. Чандлера [5, с.112–119], Г. Минцберга [6, с.66–75], М. Портера [7, с.22–31], П. Гордієнко 

[8, с.87–96], Р. Каплана та Д. Нортона [9, с.45–51] та інших. П. Гордієнко аналізував класичні 

моделі стратегічного аналізу й планування BCG, GE/McKinsey, ADL/LC..... 

Наводиться ґрунтовний аналіз наукових праць різних науковців та висловлюється 

авторське відношення до визначеної проблеми......... 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Застосовність 

вищезазначеного типу моделей зводиться до їх використання в якості допоміжного аналітичного 

інструмента прийняття стратегічних рішень. Оскільки в основі побудови цього типу моделей (за 

винятком матриці BCG) полягає якісний аналіз або метод експертних оцінок, виникають 

проблеми, пов’язані з можливістю різночитань при формуванні конкретних моделей.  

У зв’язку з цим.........  

Постановка завдання. Метою статті є формування каталогу оптимальних 

стратегічних альтернатив ................ 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі розробки інструментарію 

оптимального стратегічного вибору полягає теорія загальної поліциклічної динаміки 

середовища харчового підприємства, що припускає залежність патернів поведінки 

споживача від макроциклів [10, с.21–23]. Каталог оптимального стратегічного вибору 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Назва таблиці......., посилання на джерело [11, с.122–125]  

чи авторську розробку (розроблено автором за даними [5, с. 17]) 

……………………………………………………………………………………………….. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у статті 

проаналізовано..., запропоновано... За результатами дослідження можна зробити такі 

висновки......  

Перспективи подальших розробок (обов’язково)…. 
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