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С
учасні тенденції трансформації в країні зу-

мовлені множинними реформами та інсти-

туційними перетвореннями, що призводять 

до невизначеності зовнішніх і внутрішніх впливів 

на конкурентне середовище, непередбачуваних про-

цесів здійснення відтворення та розвитку. У таких 

умовах управління розвитком промислового під-

приємства стає дедалі ризикованим, що вимагає за-

стосування адаптивного підходу до вибору стратегії. 

Разом з тим, адаптація можлива лише тоді, коли відо-

мі характеристики простору, в якому функціонують 

підприємства та можливо урахувати напрями їхньої 

взаємодії. Об’єктивна реальність необхідності розви-

тку економіки вимагає зростання машинобудівного 

виробництва як підґрунтя мультиплікативного про-

цесу відбудови інших галузей. 

Зміни, які спостерігаються в характері еконо-

мічного зростання України, обумовлені, у тому числі, 

зниженням частки експортної виручки та скорочен-

ням імпортного потенціалу країни. Це не дозволяє 

провадити власну промислову політику щодо підтри-

мання на необхідному рівні конкурентоспроможнос-

ті підприємств при безперервній взаємодії із дина-

мічним середовищем у просторі та часі, можливому 

при активному використанні методів адаптивного 

управління.

Питання конкурентних стратегій широко дослі-

джувалося іноземними та вітчизняними науковцями, 

зокрема такими вченими, як: Ансофф І., Котлер Ф.,  

Виханський О. C. [2], Дикань В. Л. [4], Лепейко Т. І. 

[8], Портер М. [12] та інші. Питанням підвищення 

ефективності управління за допомогою концепції 

адаптивного управління займалися такі вчені, як 

Гончар О. І. [3], Калініченко Л. Л. [6], Кулик Н. М. [7], 

Лепейко Т. І., Кривобок К. В, [8], Мартинюк О. А. [9], 

Погрібняк Д. С. [11], Прохорова В. В. [13], Степано- 

ва Ю. Л. [15], Стец І. І. [16], Тімінський О. Г. [18], Фа-

йоль А. [19], Фесік Л. І. [20] та ін. 

Незважаючи на велику кількість досліджень 

цих тем, досі не розглядається формування конку-

рентної стратегії на підставі адаптивно-просторово-

го підходу, що й визначає актуальність даної роботи.

Мета статті полягає в формуванні конкурент-

ної стратегії підприємства на підставі обґрунтовано-

го просторово-адаптивного підходу. 

У даний час проблема сталого розвитку про-

мислових підприємств є особливо актуальною, що 

пов’язано із розширенням ринку внутрішнього попи-

ту при скороченні виробництва власного сучасного 

обладнання та обумовлено необхідністю заміщення 

імпорту в ряді галузей національної економіки та по-

шуку «точок» зростання, що ґрунтується на еконо-

міці знать та вивченні закономірностей формування 

відповідного простору. 

На сучасному етапі розвитку України сформо-

ване ринкове середовище із високою невизначеністю 

стану та поведінки елементів (складових), що створює 

перешкоди для прийняття вчасних управлінських рі-

шень. Модель економічного зростання має забезпечи-

ти зростання виробництва промислової високотехно-

логічної продукції з метою реалізації на внутрішньому 

та зовнішньому ринках. Адаптивне управління в та-

ких умовах господарювання забезпечить підтриму-

вання зайнятих позицій підприємством і дозволить 

прийняти управлінські рішення щодо вибору необхід-

ної конкурентної стратегії розвитку.

А
даптацію в широкому значенні розуміють як 

пристосування системи до зміни умов. Адап-

тивне управління – це управління в системі 

з неповною апріорною інформацією про керований 

процес, яке змінюється в процесі накопичення ін-

формації й застосовується з метою поліпшення якос-

ті роботи системи [6, с. 178]. Дане визначення під-

тверджує недостатність інформації щодо майбутньої 

діяльності підприємств при здійсненні стратегічного 

управління та необхідності застосовувати сценарний 

підхід для формування стратегій незалежно від їх-

ніх характеристик на теперішній час. Значний вплив 

має зовнішнє середовище, яке динамічними зміна-

ми визначає напрями конкурентної боротьби. Так, 

на думку Лепейко Т. І. та Кривобок К. В, адаптація є 

процесом пристосування підприємства до зовнішніх 

мінливих умов та передбачає систему організаційно-

економічних і соціальних регуляторів та має на меті 

забезпечення стійкості функціонування організації  

в довгостроковій перспективі. Таким чином, можемо 

зауважити, що успішність та ефективність визначен-

ня адаптаційного потенціалу базується на ґрунтовно-

му дослідженні як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища підприємства, а також на врахуванні рів-

ня розвитку конкретного регіону, в якому функціонує 

підприємство [8, с. 247]. У змішаній моделі поведінки 

підприємства розроблена не модель адаптації, а тіль-

ки її загальні принципи і підходи до поведінки в рин-

кових умовах, а сама адаптація залежить від виду та 

ступеня інтенсивності впливу чинників зовнішнього 

середовища: при інтенсивному впливі загальні прин-

ципи адаптації певним чином реалізуються в діяль-

ності підприємства, а при невисокій інтенсивності ‒  

реалізація принципів адаптації має поверхневий і не-

системний характер.

На думку Г. Єльникової, адаптивне управління 

з’явилося як об’єктивна необхідність для узгоджен-

ня різноспрямованих впливів в умовах розвитку 

ринкової економіки. Появу адаптивного управління 

вона пов’язує з необхідністю врахування ситуацій 

нестабільності при розвитку ринково-економічних 

відносин. На думку колективу авторів [5], ці ситуа-

ції активізують комунікативні стосунки й змінюють 

внутрішні механізми управлінського процесу. Тому 

на основі логічного аналізу акту соціальної взаємодії 

вчені розробили концепцію спрямованої самооргані-

зації, що створює механізм адаптивного управління.
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І
нноваційний підхід до розробки та імплементації 

вибраної стратегії посилить позиції підприємства 

на конкурентних ринках, забезпечить ефектив-

ність елементів його організаційно-управлінської 

системи. Тому адаптивне управління може розгляда-

тись як окремий вид управління [18, с. 123], який є 

гнучким, інноваційним управлінням підприємства-

ми, здатними пристосуватися до нових умов у зо-

внішньому та внутрішньому середовищі за допомо-

гою нових інструментів і методів управління. Метою 

адаптивного управління є пошук найефективніших 

варіантів ухвалення і виконання рішення, направ-

леного на функціонування й розвиток підприємств  

у конкурентному середовищі. 

Фесік Л. І. [20] у своїй роботі надає класифікацію 

закономірностей, принципів та особливостей адап-

тивного управління, пропонує функціональний цикл 

адаптивного управління (з п’яти етапів – спільне ви-

роблення мети, критеріальне моделювання, коопера-

ція дій і самоспрямування, самомоніторинг процесу 

та моніторинг результату, прогностичне регулюван-

ня), а також виділяє три класифікаційні ознаки адап-

тивного управління: зміст управління – функції, що 

реалізуються; організаційна структура, що визначає, 

зокрема, напрямки взаємовпливу та порядок вза-

ємодії учасників управлінського процесу; технологія, 

що забезпечує адаптивність – алгоритм (алгоритми) 

здійснення і механізм взаємоузгодження.

У своїй роботі Калініченко Л. Л. виділяє прин-

ципи адаптивного управління підприємством, серед 

яких (табл. 1): альтернативність і варіативність рі-

шень, прозорість, резонанс, стійка адаптація, ієрар-

хічність [6]. Слід зазначити, що підприємство функ-

ціонує в економічному просторі. За твердженням 

Песоцького А. О., «…економічний простір утворю-

ється шляхом перманентного обміну інформацією, 

значення якої надзвичайно високо, з іншого боку, 

інформація не може бути відокремлена від сутності, 

яка, своєю чергою, може бути представлена з точки 

зору ресурсів, безпосередньо задіяних в економічній 

діяльності, і власників цих ресурсів, що впливають на 

економічні процеси» [10, с. 42]. Отже, умовою адапта-

ції підприємства є урахування просторових чинників, 

що обґрунтовується посиленим впливом факторів 

зовнішнього середовища на діяльність господарюю-

чих суб’єктів, залежністю підприємства від інститу-

ціональних умов та факторів виробництва, нерівно-

мірністю економічного простору. 

Оскільки зміни в зовнішньому середовищі від-

буваються постійно, то здійснення адаптації стає за-

кономірним процесом функціонування та розвитку 

підприємств незалежно від стадії життєвого циклу 

наявного стратегічного набору. Тому інформаційне 

забезпечення активного використання методів адап-

тивного управління має ґрунтуватися на постійному 

моніторингу елементів економічного простору в ди-

намічному аспекті на певному відрізку часу та ство-

рювати цілісну інформаційну систему, що відповідає 

вимогам і дозволяє підвищити оперативність, точ-

ність і наукову обґрунтованість використання відпо-

відних методів, які дають змогу оцінювати інформа-

ційні потоки підприємства. 

У даному контексті акцент на характеристиці 

простору як соціогуманітарного підкреслює важли-

вість відповідних інтересів та відносин, а також необ-

хідність керівників при прийнятті рішення спиратись 

на пріоритетність індивідуальних потреб у виробни-

чій та соціальній сферах. Пошук оптимальної моде-

лі дотримання вимог сприятиме якості планування 

складових зовнішнього та внутрішнього простору 

з метою запобігання загроз, які породжуються кон-

фліктами різного роду [1, с. 10]. Особливо це важливо 

для підприємства при здійсненні змін та формуванні 

конкурентних стратегій, здатних гнучко пристосува-

ти його до трансформаційних процесів в економіці 

країни та умов зовнішньоекономічної діяльності за-

лежно від їхніх розмірів, приналежності до галузі, на-

явності унікальних ресурсів, які використовуються у 

виробництві.

М
асштаби діяльності окремих інтегрованих 

підприємств суттєво відрізняються, і це 

значно впливає на зміст їх стратегій. Уза-

гальнивши підходи до розробки стратегій досліджу-

ваними інтегрованими підприємствами, Дикань В. Л.  

[4, с. 90] пропонує розрізняти такі види стратегій 

відповідно з видом інтегрованих підприємств: стра-

тегії інтегрованих підприємства, які являють собою 

транснаціональні корпорації; стратегії інтегрованих 

підприємства, які зосереджують свою діяльність 

у межах окремих національних економік зі здій-

сненням обмежених обсягів експорту. Урахування 

взаємозв’язків та взаємозалежностей показників до-

зволить узгодити використання ресурсів задля реалі-

зації обраної стратегії, підвищити вимоги до необхід-

ного і достатнього інформаційного наповнення варі-

ативності управлінського рішення, що ґрунтується на 

обміні та гнучко вдосконалюється.

Важливою передумовою формування системи 

адаптивно-реноваційного підходу в управлінні діяль-

ністю підприємства, поряд з визначенням пріоритет-

них інтересів, є ідентифікація загроз їх реалізації. Від 

того, як точно і повною мірою визначено склад загроз 

фінансовим інтересам, оцінено рівень інтенсивності 

їх прояву та можливого збитку, залежить ефектив-

ність побудови всієї системи управління діяльністю 

підприємства. Забезпечення управління діяльністю 

підприємства на основі адаптивно-реноваційного 

підходу доцільно розглядати як процес запобігання 

будь-яким збиткам від негативних впливів внутріш-

ніх і зовнішніх чинників на різні аспекти діяльнос-

ті. Саме запобігання збиткам від управлінської ді-

яльності підприємства, котрі вочевидь загрожують 

прибутковості підприємства, так можуть бути і по-
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Таблиця 1

Принципи адаптивного управління підприємством та його інформаційне забезпечення

Принцип Характеристика принципу Інформаційне забезпечення

Альтернативності  
та варіативності рішень

Означає можливість альтернативності 
управлінських рішень при виявленні загроз і небез-
пек із внутрішнього та зовнішнього середовища; 
наявність різних варіантів рішень проблемної 
ситуації та оцінки їхньої обґрунтованості; 
оптимальність, що дозволяє прийняти найбільш 
ефективне й обґрунтоване рішення у даній ситуації

Полягає в можливості отримання 
вчасно необхідної інформації за виз-
наченими показниками як для аналізу 
та оцінювання ситуації, так і для виро-
блення різних сценаріїв її вирішення 
в часі

Прозорості

Базується на тому, що прийняття рішення має 
відбуватися за умов наявності релевантної, 
достатньої, доступної, достовірної, своєчасної 
та зрозумілої інформації з урахуванням 
інформаційних потреб та інтересів учасників 
управлінського процесу, які задіяні у прийнятті 
таких рішень

Інформаційне забезпечення означає 
формування релевантної, достатньої, 
доступної, достовірної, своєчасної 
та зрозумілої інформації, яка отри-
мана із первинних джерел бухгал-
тер ського обліку, дослідження 
рин ку, має орієнтуватися лише на 
сучасні тенденції розвитку ринкових 
процесів

Резонансу

Означає ступінь чутливості щодо дій  
з певними значеннями, характерними для даної 
системи зовнішнього середовища, здатність 
вибірково реагувати на дестабілізуючі впливи. 
При збігові темпів впливів зовнішнього та 
внутрішнього середовища настає резонанс, який 
сприяє синергетичному розвитку системи

За його допомогою можна виділити 
або посилити реакцію на вплив 
зовнішнього або внутрішнього сере-
довища

Стійкої адаптації

Пояснює, що динамічність економічного середови-
ща створює «стресові» ситуації для учасників ринку 
тим, що воно є важко передбачуваним, тому важ-
ливим умінням для підприємств є оперативне при-
стосування до нових умов, з втрачанням якомога 
меншого обсягу економічного потенціалу

Інформаційне забезпечення має бути 
гнучким та адаптивним задля вчас-
ного пристосовування до мінливих 
економічних умов.

Ієрархічності

Обумовлює впорядкованість зв’язків у системі 
управління по горизонталі та вертикалі в межах 
підприємства, що сприяє чіткій і злагодженій 
адаптації до мінливого економічного середовища

Інформаційне забезпечення має 
базуватися на впорядкованих 
взаємозв’язках системи управління 
з метою підвищення його рівня 
адаптивності

Просторовості

Обумовлює прийняття обґрунтованого управлін-
ського рішення та сприяє наявності єдиного інфор-
маційного простору, що дозволяє усім учасникам 
управлінського процесу оперувати однією і тією ж 
інформацією, запобігаючи її диверсифікації

Інформаційне забезпечення має спи-
ратися на єдині характеристики про-
стору, що дозволить усім учасникам 
процесу управління використовувати 
єдину інформаційну базу та зрозумілу 
всім інформацію

Джерело: доповнено на основі [6, с. 12].

тенційними, складає ефективний результат управлін-

ської діяльності із забезпечення її прибутковості та 

стійкості [13, с. 130].

В
иходячи з теоретичного підґрунтя щодо ви-

значення сутності адаптації, економічного 

простору, підходів, пов’язаних з необхідністю 

використання адаптаційних стратегій, вважаємо за 

доцільне запропонувати власне визначення адаптив-

но-просторового підходу в управлінській діяльності, 

а саме: це пристосування до інтенсивності та видів 

змін у зовнішньому середовищі та розробка необ-

хідних впливів на простір внутрішнього середовища  

в динамічному аспекті на певному відрізку часу, що 

забезпечує стійке функціонування підприємства  

у визначеній перспективі.

Функціонування промислового підприємства 

значною мірою залежить від зовнішнього економічно-

го середовища та характеристик економічної системи 

держави. Теоретично обґрунтовано, що підприємство, 

розвиваючись, проходить кілька етапів: спеціалізація 

на виробництві конкретної продукції; інтеграція по го-

ризонталі або вертикалі для завоювання лідируючих 

позицій у конкретному сегменті ринку; диверсифікація 
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в суміжні або несуміжні галузі [2]. Це так звані страте-

гічні альтернативи розвитку підприємства, на підставі 

яких можливо досягнення ефективності використан-

ня наявних ресурсів, які створюють його потенціал. 

На практиці етап інтеграції може бути пропущений,  

і підприємство диверсифікує свою діяльність без інте-

грування з іншими суб’єктами господарювання.

П
оточна стабільність підприємства визна-

чається на конкретний момент часу; потен-

ційна пов’язана з трансформаційними про-

цесами та формується в економічному просторі, що 

постійно виникають у середовищі функціонування 

підприємства; формальна стабільність підтримуєть-

ся нормативно-законодавчою базою держави ззовні; 

реальна стабільність визначається тими конкурент-

ними умовами ринка, які допомагають підтримувати 

основне функціональне призначення підприємства – 

розширене відтворення та розвиток ринку [9, с. 86]. 

Таким чином, саме спеціалізація та диверсифікація 

є для підприємства альтернативними стратегіями. 

Якщо розглядати ці стратегії відособлено одну від 

одної, то перш за все необхідно вивчити їх харак-

терні риси, переваги, недоліки. Одним із визначень 

поняття спеціалізації є «зосередження діяльності на 

відносно вузьких спеціальних напрямках, окремих 

технологічних операціях або видах продукції, що ви-

пускається» [14]. Виробничі переваги спеціалізації 

полягають в скороченні втрат часу і витрат, у більш 

ефективному використанні спеціалізованої техніки, 

що створює основу для розвитку технологій у галузі. 

По суті, поглиблення спеціалізації сприяє формуван-

ню так званих ключових компетенцій, тобто особли-

вих умінь. Але наявність явних переваг спеціалізації 

не применшує її недоліків, основним з яких вважаємо 

відсутність гнучкості підприємства в умовах різких 

змін структури споживчого попиту.

Досить багато досліджень проведено з питання 

диверсифікації діяльності підприємств. У існуючих 

численних визначеннях підкреслюються різні аспек-

ти цього процесу. Під диверсифікацією діяльності 

більшість економістів розуміють розширення сфер 

діяльності суб’єкта господарювання, які, як прави-

ло, не мають функціональних зв’язків між собою і з 

основним напрямком діяльності [17]. Передумови 

диверсифікації діяльності промислових підприємств 

обумовлені зниженням споживчого попиту на про-

дукцію, у зв’язку з чим у рамках існуючого бізнесу 

воно не може досягти стратегічних цілей розвитку. 

Не менш важливим для прийняття рішення щодо 

стратегічного набору є наявність високого рівня ри-

зику здійснення діяльності на конкретному сегмен-

ті ринку, значення якого може бути розраховане на 

основі вивчення динаміки частки продажів продукції, 

що припадає на одного контрагента. 

Конкурентна стратегія, обґрунтована з вико-

ристанням адаптивно-просторового підходу, включає 

конкурентні переваги, визначені для конкретного сег-
мента ринку, має характеризувати здатність товарів чи 
послуг задовольнити необхідну потребу та дозволити 
використати економічний, технічний, організаційний 
потенціал підприємства (рис. 1). Разом з тим, наяв-
ність тимчасово невикористаних фінансових ресурсів 
сприяє більш вільному маневруванню при формуван-
ні та реалізації конкурентної стратегії підприємства. 
Зазначені елементи як потенціалу, так і конкурентної 
стратегії не завжди дозволяють оцінити можливості 
підприємства щодо її здійснення, особливо якщо вона 
включає диверсифікацію діяльності, впровадження 
нововведень, визначений ступінь диференціації това-
рів, доцільну сегментацію ринку, швидке реагування 
на зміни потреб ринку. Проведення контролю та моні-
торингу імплементації конкурентної стратегії доціль-
но поєднувати з використанням методу, заснованому 
на обраному критерії, яким має бути економічний по-
казник, що дозволяє оцінити потенціал розширення 
сфер бізнесу у вибраній галузі. 

 

О
рганічне поєднання зовнішнього та внутріш-
нього середовища ґрунтується на пошуку 
оптимального балансу впливів на внутрішнє 

середовище, які доцільно систематизувати в послі-
довність етапів формування конкурентної стратегії 
з їх змістовним наповненням, що служитиме підста-
вою для коригування функціонального наповнення 
організаційної структури підприємства, а саме:

Етап 1. Створення (можливо шляхом реструк-
туризації) спеціалізованих бізнес-одиниць на базі 
існуючих підрозділів підприємства для задоволення 
потреб відповідного сегмента.

Етап 2. Диверсифікація діяльності бізнес-оди-
ниць в суміжні галузі у випадку недостатнього заван-
таження виробничого потенціалу.

Етап 3. Створення нових бізнес-одиниць для 
реалізації вибраного стратегічного набору в різних 
сегментах вибраних ринків;

Етап 4. Оптимізація процесу запуску стратегій 
спеціалізації та диверсифікації в просторі та часі.

Етап 5. Комплаєнс часових аспектів та просто-
рової залежності впровадження конкурентних стра-
тегій щодо узгодження управлінських дій між бізнес-
одиницями.

Етап 6. Внесення відповідних коригувань у кон-
курентну стратегію на основі використання методів 
управління змінами.

Сутність конкурентної стратегії розкриваєть-
ся в її функціях, обумовлених функціями управління 
[19]:

 функція планування полягає у визначенні 
того, якими мають бути цілі конкурентної 
стратегії та що треба робити для їх досягнен-
ня. Планування – це не одноразова дія, а по-
стійний процес. План має не ставати догмою, 
а постійно коригуватись на фактори впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища;
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Зовнішнє середовище  

Зовнішнє середовище 

Внутрішнє середовище  

Внутрішнє середовище 

 

 

Етап 1. Створення спеціалізованих бізнес-одиниць
на базі існуючих підрозділів підприємства 
для задоволення потреб відповідного сегмента.
Етап 2. Диверсифікація діяльності бізнес-одиниць 
у суміжні галузі. 
Етап 3. Створення нових бізнес-одиниць 
для реалізації вибраного стратегічного набору. 
Етап 4. Оптимізація процесу запуску стратегій 
спеціалізації та диверсифікації в просторі та часі.
Етап 5. Комплаєнс часових аспектів та просторової 
залежності впровадження конкурентних стратегій. 
Етап 6. Внесення відповідних коригувань 
у конкурентну стратегію на основі використання 
методів управління змінами

організаційна, ресурсозабезпечення, розподільна, 
інформаційна, антикризова, оптимізації, адаптивна, 
контрольна, просторова

Рис. 1. Модель формування конкурентної стратегії на підставі адаптивно-просторового підходу

Джерело: авторська розробка.

 організаційна функція полягає в забезпечен-

ні процесу розробки та реалізації конкурент-

ної стратегії необхідними для функціонуван-

ня обладнанням, матеріалами, фінансуван-

ням, трудовими ресурсами, найважливішим 

елементом чого є навчальна підготовка мене-

джера;

 функція стимулювання пов’язана з викорис-

танням матеріальних і моральних стимулів, 

за допомогою яких спрямовується поведінка 

людей, активізуються і заохочуються їх дії у 

процесі розробки та реалізації конкурентної 

стратегії. Організація системи стимулюван-

ня передбачає єдність використання мораль-

них і матеріальних стимулів; 

 функція координації забезпечує узгодженість 

робіт усіх ланок системи управління і фахів-

ців у процесі розробки та реалізації конку-

рентної стратегії. Вона виступає у формі до-

цільної соорганізованості дій фахівців; 

 контрольна функція полягає у визначенні 

тенденцій розробки конкурентної стратегії, 

виявленні зовнішніх і внутрішніх чинників, 

що негативно впливають на процес страте-

гічного управління, і розробці пропозицій 

щодо їх усунення або нівелювання дії.

Слід також відокремити специфічні функції 

конкурентної стратегії, яка формується на підставі 

адаптивно-просторового підходу, а саме:

 інформаційну функцію, яка полягає в центра-

лізації, систематизації та обробці просторової 

інформації, у формуванні на її основі рекомен-

дацій щодо підвищення ефективності розроб-

ки й організації конкурентної стратегії;



414

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

 адаптивну функцію, яка полягає в безпе-

рервному пристосуванні конкурентної стра-

тегії до просторових чинників впливу з ме-

тою використання нових можливостей і за-

хисту підприємства від негативного впливу; 

 просторову функцію, яка полягає у можли-

вості виявити та описати певні обмеження  

і впливи чинників зовнішнього середовища  

у тривимірному просторі на внутрішнє се-

редовище через просторово корелюючі ви-

падки, які представляють ці обмеження та 

впливи щодо мобільності ресурсів, і розро-

бити заходи щодо адаптації підприємства 

до змін у характеристиках простору та при-

йняття управлінських рішень. 

ВИСНОВКИ

Отже, запропонована модель формування кон-

курентної стратегії на підставі адаптивно-просто-

рового підходу дозволить консолідувати в єдиному 

просторі можливість адаптації підприємства до змін 

у зовнішньому середовищі через реалізацію конку-

рентної стратегії, особливо якщо вона ґрунтується на 

визначених принципах і функціях. Визначені етапи 

дозволяють розробити та здійснити основні заходи 

щодо імплементації конкурентної стратегії у визна-

ченому сегменті ринку. 

Перспективами подальших досліджень у дано-

му напрямі є формування фінансового забезпечення 

конкурентних стратегій підприємства з використан-

ням методу Дж. Обер-Криє, що ґрунтується на виборі 

відповідних показників, які характеризують сучасні 

аспекти діяльності досліджуваних підприємств авіа-

ційної сфери.                    
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