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ВСТУП
В умовах ринку, коли зовнішнє середовище

турбулентне, слабо передбачуване і переваж�
но не залежить від зусиль підприємства, ігно�
рування ним стратегічного контексту підприє�
мства може спричинити катастрофічні на�
слідки. Діяльність персоналу за принципом
"сьогодні на сьогодні" без заходів, які нині не
дадуть віддачі, але забезпечать успіх підприє�
мства в майбутньому, явно веде до банкрутства.
Процес розробки конкурентної стратегії під�
приємства досліджувала значна кількість все�
світньо відомих вчених, зокрема: А. Чендлер,
М. Мескон, І. Ансофф, Г. Мінцберг, М. Пор�
тер, П. Друкер та багато інших [1]. Слід відміти�
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Перед будьFяким підприємством постає першочергова задача забезпечення своєї конкурентоспроможності на ринF
ку. Для досягнення цієї мети підприємству необхідно розробити таку конкурентну стратегію, що дозволить реалізувати
свої конкурентні переваги та нівелювати можливі недоліки, враховуючи при цьому можливості і загрози зовнішнього
середовища.

Чимало досліджень присвячено стратегіям конкурентоспроможності та розвитку підприємства, але процес забезF
печення конкурентоспроможності підприємств потребує більш грунтовного дослідження й конкретизації. Зокрема заF
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цесі реалізації конкурентних стратегій. У зв'язку з цим, питання оптимізації процесу розробки та реалізації конкуренF
тної стратегії підприємства є актуальним.

The primary task of any enterprise is to ensure its competitiveness on the market. To achieve this goal, an enterprise
needs to develop a competitive strategy that will realize its competitive advantages and minimize potential disadvantages
while taking into account the opportunities and threats of the environment.

A lot of research is devoted to the competitiveness and development strategies of the enterprise, but the process of
ensuring the competitiveness of enterprises requires more thorough research and concretization. In particular, the mechanism
for ensuring competitiveness is still not wellFestablished, which in practice should ensure the constant updating of competitive
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ти вітчизняних науковців, що зробили вагомий
внесок у дослідження процесу стратегічного
управління як ключової сфери управлінської
науки, як�от: О. Сумець, В. Нємцов, А. Мі�
щенко, Л. Довгань, О. Березін, Л. Балабанова
та ін. [2]. Проте висвітленню комплексного ба�
чення процесу розробки конкуретної стратегії
приділено недостатньо уваги, що і потребує
більш глибокого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними цілями дослідження є: аналіз

теоретичних підходів до процесу формування
ефективної конкурентної стратегії підпри�
ємства та наведення комплексного підходу до
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процесу розробки ефективної ділової стратегії;
виявлення факторів, що впливають на вибір ос�
таточної стратегії з усіх можливих альтерна�
тив.

МЕТОДОЛОГІЯ
Під час проведення дослідження викорис�

товувались методи порівняння та узагальнен�
ня, метод графоаналітичного аналізу, метод
SPACE�аналізу, метод застосування матриці
АДЛ та SWOT�аналіз.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Суть сучасного стратегічного менеджмен�

ту полягає в чіткій орієнтації розробленого
плану на ринкові потреби й врахування ринку
як головного фактора зовнішнього середови�
ща, від якого залежить майбутнє підприємства.

Завдання стратегічного управління полягає
в забезпеченні такої взаємодії організації з се�
редовищем, яка б дозволила б підтримувати
потенціал на рівні, необхідному для досягнен�
ня її цілей, і тим самим давало б можливість
виживати в довготривалій перспективі.

У стратегічному контексті управління діяль�
ністю підприємства стосується:

— по�перше, адаптації підприємства до
змінних умов зовнішнього конкурентного се�
редовища ринків та галузей його діяльності
(бізнесу) в довгостроковій перспективі шляхом
використання власних переваг та зовнішніх
можливостей і усунення зовнішніх загроз та
власних недоліків;

— по�друге, прийняття продуманих рішень
і здійснення цілеспрямованих дій щодо життє�
во важливих (концептуальних) питань його
функціонування та розвитку, пов'язаних з ви�
бором напрямів бізнесу (так званих СЗГ чи СБО
підприємства), їх конфігурації, типу конкурен�
тної поведінки тощо, на основі комплексних
довгострокових планів.

Найчастіше між цілями та можливостями
росту підприємства, які надає навколишнє се�

редовище, існує певний розрив
(інтервал), який у стратегічному
управлінні називається страте�
гічною прогалиною [3].

Стратегічна прогалина — це
інтервал між можливостями,
зумовленими тенденціями зро�
стання підприємства, та орієн�
тирами, необхідними для роз�
в'язання нагальних проблем
зростання та зміцнення підпри�
ємства в довгостроковій перс�
пективі.

Стратегічна прогалина — це поле страте�
гічних рішень, які мають прийняти керівники
підприємства для вирішення виявлених про�
блем з метою наближення (переведення) наяв�
них тенденцій розвитку в бажані (рис. 1).

З метою ліквідації стратегічної прогалини
здійснюється ретельний аналіз підприємства за
такими ознаками [8]:

— зовнішні — це фактори розвитку підприєм�
ства, джерела яких закладені в його зовнішньому
оточенні. Власне зовнішні фактори, а саме реак�
ція на них підприємства, надають направленості
його розвитку, тобто визначають вибір бізнесу
(напрямів бізнесу), яким підприємство буде зай�
матися, і тип його конкурентної поведінки;

— внутрішні — це фактори розвитку, дже�
рела яких знаходяться в самому підприємстві.
Від них залежить стратегічний потенціал (мож�
ливості розвитку підприємства).

Таким чином, можна зробити логічне при�
пущення, що в більшості випадків конкурентна
стратегія підприємства має бути направлена на
подолання розриву між цілями та можливос�
тями росту підприємства.

У розрізі теми дослідження було розробле�
но такий комплексний підхід до процесу роз�
робки конкурентної стратегії, що дозволить
подолати стратегічну прогалину:

1. Постановка проблеми. Такий етап включає
виявлення та опис проблемної ситуації та збір
інформації, необхідної для вирішення проблеми.

2. Комплексний аналіз проблемної ситуації:
2.1. Графоаналітичний метод "Квадрат по�

тенціалу" [6]. Дає можливість системно вста�
новити кількісні та якісні зв'язки між окреми�
ми елементами потенціалу, рівень його розвит�
ку та конкурентоспроможності. Таким чином,
встановлюється наявна стратегічна прогалина.

2.2. SWOT�аналіз. Аналіз сильних та слаб�
ких сторін організації з врахування можливо�
стей і загроз зовнішнього середовища [2].

2.3. SPACE�аналіз. Дозволяє визначити на�
прям використання стратегії, що компенсує

Межі розвитку

Стратегічна
прогалина

Операційна
прогалина

Час

Прогалина

Потенційно можливий бізнес

Існуючий бізнес

Товарооборот/
виручка

Рис. 1. Стратегічна та операційна прогалина
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розрив між наявним та потенційним бізнесом
(атакуючий, конкурентний, захисний, консер�
вативний) [5].

2.4. Позиціювання конкретних СОБ під�
приємства на матрицю АДЛ. Цей метод дозво�
ляє звузити широкий діапазон різнонаправле�
них стратегій для кожної бізнес�одиниці [4].

2.5. Розробка можливих варіантів стратегії.
3. Вибір рішення:
3.1. Визначення критеріїв вибору.
3.2. Вибір стратегій, що відповідають обра�

ним критеріям.
3.3. Оцінка наслідків та уточнення резуль�

татів, що будуть досягнуті внаслідок реалізації
кожної з альтернатив.

3.4. Вибір оптимальної стратегії, що дозво�
лить компенсувати стратегічну прогалину.

4. Впровадження стратегії:
4.1. План реалізації обраної стратегії.
4.2. Контроль ходу реалізації стратегії та

внесення коректив за необхідністю.
4.3. Оцінка вирішення проблеми та виник�

нення нової ситуації.

ВИСНОВКИ
Отже, в дослідженні шляхом аналізу та сис�

тематизації різноманітних теоретичних підходів
до процесу формування стратегії підприємства,
було запропоновано комплексний підхід до про�
цесу визначення стратегії. Наведена по�
слідовність етапів розробки стратегії дає змогу
визначити найбільш ефективний варіант стра�
тегії з економічного потенціалу підприємства, з
урахуванням перспектив розвитку галузі, кон�
курентної ситуації на ринку та багатьох інших
факторів, що впливають на успішність функціо�
нування конкретних господарських структур.
Перспективою подальших наукових досліджень
буде розробка методики оцінювання ефектив�
ності розробки та реалізації стратегій з ураху�
ванням зміни ринкового середовища.
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