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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Мінливість бізнес-середовища, загострення 

конкуренції на ринках споживчих товарів та послуг, підвищення ціннісних 

очікувань покупців висувають до вітчизняних підприємств нові вимоги щодо 

рівня обґрунтованості їх стратегічних рішень.  У зв’язку з цим особливого 

значення набуває питання вибору оптимальної конкурентної стратегії 

підприємства як одного з ключових факторів забезпечення його сталого 

функціонування. 

Множинність можливих сценаріїв розвитку компанії, варіативність 

представлення форми і змісту стратегії значно зростають за умов суттєвої 

мінливості, непередбачуваності та нестабільності зовнішнього середовища, а 

також унаслідок ускладнення процесів прогнозування розвитку конкретних 

підприємств та ринків. Відповідно, вибір конкурентної стратегії, зважаючи на її 

поліваріантність, – складна й відповідальна процедура для кожного із суб’єктів 

господарювання. Тому питання, пов'язані з формуванням та вибором 

конкурентних стратегій, набувають особливої актуальності. Означені проблеми 

насамперед стосуються підприємств фрагментованих галузей, до числа яких 

відноситься харчова промисловість України в цілому та хлібопекарська галузь 

зокрема. 

Основоположниками теорії стратегії підприємства в зарубіжній 

економічній думці були: Д. Аакер, І. Ансофф, М. Альберт, Б. Альстренд,  

Х. Віссема, С. Гошал, Р. Грант, П. Дойль, П. Друкер, Р. Дункан, О. Кенічі,  

Р. Кох, Дж. Куіні, Т. Левітт, Дж. Лемпел, М. Мескон, Г. Мінцберг, М. Портер, 

Дж. Траут, А. Чандлер та ін. Вагомий внесок у теорію стратегічного 

менеджменту також внесли українські дослідники: В. Білошапка, С. Дунда,  

Ю. Іванов, Н. Куденко, Л. Лігоненко, В. Марченко, А. Наливайко, В. Пастухова, 

І. Решетнікова, І. Смолін, А. Старостіна, З. Шершньова та ін. 

Разом із тим, незважаючи на велику кількість і різноманітність 

теоретичних та прикладних досліджень у сфері стратегічного управління, слід 

визнати, що зазначена вище предметна сфера залишається в зоні активних 

дискусій фахівців. Потребують подальшого наукового обґрунтування питання 

поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних положень щодо 

формування та вибору конкурентної стратегії підприємства в умовах її 

поліваріантності, а також розробки відповідних практичних рекомендацій щодо 

забезпечення даних процесів у діяльності вітчизняних підприємств. 

Актуальність окресленого кола теоретичних і прикладних питань зумовила 

вибір теми дисертаційної роботи, її об’єкт, предмет, мету, постановку завдань 

та логіко-структурну побудову. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно планів науково-дослідних робіт кафедри 

стратегії бізнесу ДВНЗ “Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана” за темами: “Стратегія розвитку економічної 

організації” (державний реєстраційний номер 0106U001805), «Стратегія 

підприємства у постіндустріальній економіці» (державний реєстраційний номер 
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0111U002621); «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» 

(державний реєстраційний номер 0116U001430). У їх межах особисто автором 

узагальнено теоретичні положення щодо розуміння сутності конкурентної 

стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання; узагальнено 

теоретико-методичні основи формування та реалізації конкурентних стратегій; 

розроблено методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії та практичні рекомендації щодо його 

впровадження на вітчизняних хлібопекарських підприємствах.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних засад, розробка методичних підходів, а також 

практичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства в умовах її поліваріантності.     

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі наукові 

та прикладні завдання: 

- дослідити генезис теоретичних поглядів на стратегію підприємства 

та методологію її формування;  

- узагальнити і поглибити існуючі підходи до трактування сутності та 

змістовного наповнення поняття «конкурентна стратегія підприємства», а 

також до визначення її видів; 

- сформувати базові положення та концептуальну модель процесів 

формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства в умовах 

її поліваріантності; 

- здійснити аналітичну оцінку стану хлібопекарної промисловості 

України, вітчизняного ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого 

зберігання;   

- проаналізувати ресурсні можливості та обмеження стратегічного 

розвитку українських хлібопекарських підприємств; 

- здійснити ідентифікацію конкурентних стратегій вітчизняних 

хлібопекарських підприємств і аналіз практики їх формування та вибору; 

- розробити методичне забезпечення процесів вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах 

нечітко-множинного й інтервального підходів та здійснити його апробацію; 

- обґрунтувати рекомендації щодо збалансування товарного 

портфелю підприємства у відповідності з визначеною конкурентною стратегію. 

Об’єктом дослідження є процеси формування, вибору та реалізації 

стратегії підприємства.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад, методичних 

підходів і прикладних аспектів формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства в умовах її поліваріантності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань у дисертації використано комплекс загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження. Найвагоміші теоретичні і прикладні розробки 

ґрунтуються на положеннях загальної теорії управління, теорії організації, 

стратегічного управління, стратегічного маркетингу та на використанні 
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наступних методів: бібліографічного і термінологічного аналізу (для 

впорядкування наукових позицій щодо інтерпретації змісту конкурентної 

стратегії підприємства); порівняння, систематизації, класифікації та типології 

(для уточнення та впорядкування понятійного апарату за обраним напрямом 

дослідження); абстракції, аналогії, аналізу, синтезу і системного підходу (для 

поглиблення теоретичних засад і розробки методичних підходів до  

формування та вибору конкурентної стратегії); економічного, статистичного 

аналізу, групування та узагальнення даних (для дослідження особливостей і 

тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, а також окремих підприємств); абстрактно – логічний 

(для теоретичного узагальнення, побудови логіко–структурних схем, 

формування висновків дисертаційної роботи); економіко-математичного 

моделювання (для визначення оптимальної стратегічної альтернативи 

конкурентної стратегії).  

Інформаційну базу дослідження становлять основні положення наукових 

праць зарубіжних та вітчизняних учених у межах досліджуваного проблемного 

поля, матеріали періодичних видань, науково-практичних конференцій, 

статистичні дані Державної служби статистики України, матеріали Державної 

комісії з цінних паперів і фондового ринку України, Об’єднання підприємств 

хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів, 

матеріали статистичної, бухгалтерської та внутрішньої управлінської звітності 

підприємств, дані мережі Інтернет, а також результати власних досліджень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих 

результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову 

новизну та практичну цінність і виносяться на захист, належать такі: 

вперше: 

- розроблено методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах нечітко-

множинного й інтервального підходів економіко-математичного моделювання, 

який ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії, 

що забезпечує підвищення рівня обґрунтованості прийняття стратегічних 

рішень на підприємстві в умовах динамічного ринкового середовища; 

удосконалено: 

- інструментарій стратегічного управління в частині розробки матриці 

вибору конкурентної стратегії підприємства за критеріями «рівень 

продуктових/технологічних інновацій» та «рівень попиту на ринку/в сегменті», 

що дозволило виокремити гібридну конкурентну стратегію вибіркової 

продуктової диференціації, в межах якої поєднуються стратегічні рішення з 

мінімізації витрат та диференціації для певних товарних груп, що уможливлює 

набуття додаткових конкурентних переваг та покращення стратегічної позиції 

підприємства; 

- методичні положення щодо формування, вибору і реалізації конкурентної 

стратегії підприємства з визначенням основних субпроцесів (діагностування 
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зовнішнього і внутрішнього середовища, встановлення цілей, визначення 

критеріїв вибору оптимального варіанту, визначення обмежень щодо вибору, 

розробка варіантів стратегії та визначення можливих результатів їх реалізації, 

вибір оптимального варіанту, деталізація змісту та конфігурації вибраної 

стратегії, взаємоузгодження з функціональними стратегіями, підготовка до 

реалізації вибраної стратегії, її реалізація, оцінювання результатів 

впровадження стратегії), що дозволяє підвищити результативність досягнення 

його стратегічних цілей шляхом посилення дієвості стратегічного процесу на 

підприємстві;  

- аналітичний інструментарій збалансування продуктового портфелю 

підприємства у відповідності до визначеної конкурентної стратегії за критерієм 

маржинального прибутку, що сприяє підвищенню фінансово-економічних 

результатів реалізації конкурентної стратегії в умовах зростання вимог 

споживачів та посилення конкуренції на ринку; 

набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів конкурентних стратегій на основі систематизації 

основних критеріальних ознак і введення додаткових: залежність від рівня 

формалізації стратегії (формалізована, частково формалізована, 

неформалізована) та локалізації конкурентної активності (локальна, глобальна, 

глокальна), що сприяє врахуванню поліваріантності стратегії в процесі її 

формування і вибору; 

- методичні підходи до визначення ефективності використання ресурсів 

хлібопекарських підприємств на основі комплексної діагностики їх ресурсного 

потенціалу як суми виробничого, фінансового, трудового, маркетингового 

потенціалів у контексті відповідності вибраній конкурентній стратегії, що 

створює передумови для забезпечення бажаних результатів її реалізації; 

- інструментарій ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств на основі деталізації змісту ключових стратегічних рішень, що 

дозволяє оцінювати рівень результативності вибраної стратегії та 

аргументувати необхідність вчасного її коригування або зміни у відповідності 

до визначених стратегічних цілей. 

Практичне значення одержаних наукових результатів. Наукові 

положення та результати дослідження доведені до рівня методичних розробок і 

прикладних рекомендацій та можуть бути використані як вітчизняними 

хлібопекарськими підприємствами, так і підприємствами інших сфер діяльності 

в процесах вибору ними оптимальної конкурентної стратегії, що забезпечить їх 

ефективне функціонування в сучасних умовах господарювання.  

Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних результатів 

дослідження підтверджується їх впровадженням у діяльність наступних 

організацій: Всеукраїнською асоціацією пекарів застосовано інструменти 

аналізу результативності конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств 

на ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (довідка №89 

від 15.05.2019 р.); Об'єднанням підприємств хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» використано інструменти аналізу ресурсного потенціалу 



5 

 

хлібопекарських підприємств у контексті підвищення їх 

конкурентоспроможності (довідка №38  від 30.05.2019 р.); у діяльність ТОВ 

«Київхліб» впроваджено методичний підхід до вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах 

нечітко-множинного й інтервального підходів та інструментарій збалансування 

продуктового портфелю підприємства у відповідності до визначеної 

конкурентної стратегії за критерієм маржинального прибутку (довідка №94 від 

12.08.2019 р.); у діяльності СТ «Яготинський хліб» використано методичний 

підхід та алгоритм прийняття управлінських рішень щодо формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства (довідка №76 від 23.07.2019 р.). 

Окремі положення та результати дисертаційної роботи також використані в 

навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» при викладанні навчальних дисципліни «Стратегія 

підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Управління 

конкурентоспроможністю підприємства» (довідка від 25.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Подані до захисту наукові положення, методичні розробки 

та прикладні рекомендації розроблені автором особисто і викладені у його 

наукових працях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

дисертантом використано лише ті ідеї та положення, які є результатом його 

особистих досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати і 

пропозиції дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 

міжнародних та всеукраїнських науково–практичних конференціях: «Стратегія 

підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу» 

(м. Київ, 2013 р.), «Економіка підприємства: теорія і практика» (м. Київ, 2014, 

2016, 2018 рр.), «Стратегія підприємства: результативність за умов системних 

трансформацій» (м. Київ, 2015 р.), «Розвиток національної економіки: теорія і 

практика» (м. Тернопіль, 2015 р.), «Менеджмент, маркетинг, підприємництво: 

перспективні напрями розвитку» (м. Одеса, 2015 р.), «Стратегічні імперативи 

сучасного менеджменту» (м. Київ, 2016 р.), «Стратегія підприємства: 

підприємницький контекст» (м. Київ, 2017 р.), «Стратегія бізнесу: 

футурологічні виклики» (м. Київ, 2019 р.).   

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертації 

опубліковано у  22 наукових працях загальним обсягом 6,5 друк. арк., зокрема: 

4 – у монографіях, 3 – у наукових фахових виданнях України, 5 – у наукових 

фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних 

базах, 10 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації складає 159 сторінок. У дисертації міститься 20 рисунків на 

11 сторінках, 45 таблиць на 27 сторінках, 12 додатків на 73 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 172 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, висвітлено наукову новизну, 

практичну значущість отриманих наукових результатів, а також відомості щодо 

їх апробації. 

У розділі 1 «Теоретичне підґрунтя дослідження проблеми формування 

та вибору конкурентної стратегії підприємства» досліджено генезис 

теоретичних поглядів на конкурентну стратегію підприємства і методологію її 

формування; розкрито сутність і зміст конкурентної стратегії, розширено 

класифікацію її видів, запропоновано матрицю вибору пріоритетної стратегії; 

сформульовано базові положення та побудовано концептуальну модель 

процесів формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства.  

Сучасна теорія стратегічного управління характеризується значним 

концептуальним плюралізмом щодо питань побудови стратегічного процесу в 

організаціях. Різноманітність існуючих підходів обумовлює відповідну 

поліваріантність змісту та форми представлення стратегій підприємства в 

цілому та конкурентної стратегії зокрема. Дослідження генезису теорії 

стратегічного менеджменту з питань досягнення підприємством стійких 

конкурентних переваг, а також накопиченого практичного досвіду формування 

і реалізації стратегій економічних організацій дозволило дійти висновку, що на 

сучасному етапі розвитку ринкової економіки зростає успішність гібридних 

конкурентних стратегій. 

Конкурентна стратегія підприємства є управлінським засобом досягнення 

комплексу конкурентних переваг, що мають забезпечити формування високого 

рівня конкурентоспроможності підприємства. Поліваріантність його 

конкурентної стратегії обумовлена практично безмежною кількістю можливих 

стратегічних цілей, а також умов та засобів їх досягнення. Проведений аналіз 

дозволив розширити рамки усталених підходів до класифікації видів 

конкурентних стратегій підприємства. В якості додаткових ознак у роботі 

запропоновано використовувати залежність від рівня формалізації стратегії 

(формалізована, частково формалізована, неформалізована) та локалізації 

конкурентної активності (локальна, глобальна, глокальна стратегії), що сприяє 

врахуванню поліваріантності стратегії в процесі її формування і вибору. 

На практиці багато компаній прагнуть до набуття не однієї конкурентної 

переваги, а цілісного їх комплексу. Тому вибрана ними конкурентна стратегія 

може інтегрувати в собі різні стратегічні управлінські рішення, що дозволяють 

досягнути оптимального співвідношення за критеріями «диференціація – 

мінімізація витрат». У роботі обґрунтовано, що підприємства можуть 

поєднувати базові конкурентні стратегії, оскільки вони перебувають в 

постійному стратегічному пошуку поліваріантних способів взаємодії з 

навколишнім середовищем, споживачами і конкурентами. 

Автором запропоновано підхід до вибору конкурентної стратегії 

підприємства за критеріями: «рівень продуктових/технологічних інновацій» та 

«рівень попиту на ринку/в сегменті», який передбачає можливість вибору 
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гібридних конкурентних стратегій (рис. 1). У роботі представлено 

обґрунтування гібридної стратегії вибіркової продуктової диференціації, яка 

скерована на зростання рентабельності підприємства за рахунок виробництва 

окремих видів продукції підвищеної якості з відповідною ціною, що дозволяє 

знизити ціну реалізації основної продукції і досягти більшої ефективності 

діяльності за рахунок ефекту масштабу.  
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Рис. 1. Матриця вибору конкурентної стратегії підприємства 
Джерело: розроблено автором 

 

Така стратегія передбачає поєднання стратегій мінімізації витрат і 

диференціації не на рівні стратегічних бізнес-одиниць, а на рівні окремих 

номенклатурних і/або асортиментних позицій в межах одного підрозділу, 

виробництво яких буде здійснюватися за принципом диференціації. Йдеться 

про окремі види продукції, які відрізняються високою якістю сировини, 

унікальною рецептурою/технологією, новими смаковими якостями, 

оригінальною упаковкою тощо. Разом із тим, цей же підрозділ може випускати 

масову продукцію, спрямовану на мінімізацію витрат. 

Сформульовано базові положення та побудовано концептуальну модель 

процесів формування, вибору, реалізації конкурентної стратегії підприємства, 

яка передбачає взаємозв’язок таких субпроцесів: уточнення загальних 

стратегічних цілей; діагностування зовнішнього середовища; діагностування 

внутрішнього середовища; встановлення цілей конкурентної стратегії; 

визначення критеріїв вибору оптимального варіанту конкурентної стратегії; 

визначення обмежень щодо вибору конкурентної стратегії; розробка варіантів 

конкурентної стратегії та визначення можливих результатів їх реалізації; вибір 

оптимального варіанту конкурентної стратегії за визначеними критеріями; 

деталізація змісту та конфігурації вибраної конкурентної стратегії; 

взаємоузгодження функціональних стратегій з конкурентною; підготовка до 

реалізації вибраної конкурентної стратегії; її реалізація; оцінювання результатів 

впровадження конкурентної стратегії підприємства (рис. 2). Для кожного 

субпроцесу визначено методичний інструментарій його здійснення. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Рис.2. Концептуальна модель процесів формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства (КСП)  
         Джерело: розроблено автором 
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В роботі обґрунтовано, що найвагомішими чинниками, які впливають на 

вибір конкурентної стратегії підприємства є: рівень цінової еластичності 

закупівель продукції контрагентами; інтенсивність конкуренції на ринку 

основної продукції та його ємність; рівень виробничих потужностей і їх 

завантаженість; потенціал впровадження диференційованої інноваційної 

продукції. 

У розділі 2 «Діагностування галузі та ідентифікація конкурентних 

стратегій хлібопекарських підприємств» здійснено аналіз вітчизняної 

хлібопекарської промисловості і конкурентної ситуації на ринку хліба та 

хлібобулочних виробів нетривалого зберігання; проведено оцінку ресурсного 

потенціалу стратегічного розвитку хлібопекарських підприємств; 

ідентифіковано конкурентні стратегії досліджуваних підприємств і 

проаналізовано практику їх формування та вибору.  

Вітчизняна хлібопекарська галузь є фрагментованою та характеризується 

низьким рівнем концентрації в національному масштабі (табл. 1). З іншого 

боку, конкуренція на локальних ринках хліба та хлібобулочних виробів дуже 

інтенсивна, багато ринків окремих міст, селищ чи регіонів є ринками з 

домінуючою фірмою.  

Таблиця 1 

Оцінка рівня концентрації виробництва хлібопекарської галузі України  

Показники концентрації 
Роки 

2016 2017 2018 

Індекс концентрації, СR3, % 19,43 19,23 19,69 

Індекс концентрації, СR5, % 25,88 25,83 26,36 

Коефіцієнт відносної концентрації, К 1,03 1,04 1,01 

Індекс  Герфіндаля – Гіршмана, HHI, % 0,026 0,026 0,027 

Коефіцієнт ентропії, Е, % 1,16 1,17 1,16 

Дисперсія логарифмів ринкових часток, V 2,13 2,10 2,11 

Індекс Хола – Таймана, ІНТ 0,0159 0,0156 0,0157 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

Було відзначено стабільність складу підприємств-лідерів хлібопекарської 

галузі протягом досліджуваного періоду (рис. 3). Це ПрАТ «Київхліб», ТОВ 

«Хлібний холдинг «Хлібні інвестиції», ПрАТ «Концерн Хлібпром», Група 

компаній ТМ «Кулиничі», група компаній «Формула смаку» та холдинг 

«Золотий урожай» Lauffer Group. 

Встановлено, що діяльність хлібопекарських підприємств відрізняється 

своєрідним характером конкурентних відносин на ринку, який обумовлений  

специфікою процесу реалізації і споживання їхньої продукції, що відноситься 

до товарів повсякденного попиту. Негативна динаміка обсягу вітчизняного 

ринку хліба та хлібобулочної продукції, посилення конкурентного впливу, 

постійне скорочення кількості та платоспроможності кінцевих споживачів, 

підвищення ступеня залежності підприємств від чинників зовнішнього 

середовища, загострення боротьби за ринки збуту продукції, сприяють 
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значному зростанню інтенсивності конкуренції серед існуючих 

хлібопекарських підприємств. 
 

 

Рис. 3. Динаміка ринкової частки лідерів хлібопекарської галузі 

України у 2014-2018 рр., % 
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Виявлено такі основні тенденції розвитку хлібопекарської галузі та ринку 

хліба і хлібобулочних виробів нетривалого зберігання України, які впливають 

на формування конкурентних переваг та на вибір конкурентних стратегій 

хлібопекарськими підприємствами: 

- скорочення сегменту масових традиційних продуктів та зростання 

окремих прибуткових споживчих сегментів (здорової, екологічно чистої 

продукції), що знижує ефективність дій, спрямованих на мінімізацію витрат та 

підвищує результативність диференціації продукції; 

- загальне зростання вимог кінцевих споживачів до якості хліба та 

хлібобулочних виробів, які прагнуть покращення їх смакових властивостей, 

зростання трендів до здорового способу життя та здорового харчування, що 

зумовлює спрямування стратегічних зусиль підприємств на використання 

стратегії диференціації продукції; 

- загострення конкуренції на локальних ринках спонукає хлібопекарські 

підприємства впроваджувати продуктові інновації, поєднувати стратегію 

диференціації продукції з мінімізацією витрат із урахуванням внутрішніх 

ресурсних можливостей та потенціалу місткості ринку. 

За результатами аналізу конкурентного середовища хлібопекарської галузі 

за моделлю М. Портера, в роботі виділено три стратегічні групи конкурентів 

залежно від фактичних обсягів виробництва та виробничої потужності. 

Визначено, що ключовими факторами успіху в хлібопекарській галузі є висока 

якість продукції, а саме відмінні смакові характеристики, її широкий 

асортимент, регулярне впровадження нових видів продукції, досвід роботи та 

ділова репутація, упізнаваність бренду, швидка реакція на зміни вимог 

споживачів, розвинута система маркетингу та логістики, досвід та 
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професійність працівників, вдале розташування (близькість до кінцевого 

покупця), технічний рівень обладнання та організації виробництва, порівняно 

низький рівень операційних витрат. Виявлено, що основними підходами до 

набуття та утримання конкурентних переваг є швидка адаптація до змін 

конкурентного середовища і потреб споживачів, пошук слабких місць у 

позиціях конкурентів, виявлення та використання їх найкращого досвіду. 

Проведений аналіз ресурсних можливостей понад тридцяти 

хлібопекарських підприємств засвідчив, що рівень прибутковості виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів є значно нижчим у порівнянні з іншими 

галузями харчової промисловості. Нестача фінансових ресурсів значно обмежує 

хлібопекарські підприємства в реалізації стратегічних заходів та впливає на 

вибір їх конкурентної стратегії. За результатами розрахунків узагальненого 

показника ресурсного потенціалу досліджених підприємств як суми зважених 

індексів за чотирма складовими (виробничий, фінансовий, маркетинговий, 

трудовий потенціал) було виділено три їх групи: з високим, середнім та  

низьким рівнями ресурсного потенціалу (табл. 2).  

Таблиця 2 

Групування хлібопекарських підприємств за узагальненим показником 

ресурсного потенціалу 

Групи підприємств 

Коефіцієнти за складовими узагальненого показника 

ресурсного потенціалу 
Узагальнений 

показник 

ресурсного 

потенціалу 
виробничий 

потенціал 

фінансовий 

потенціал 

маркетинговий 

потенціал 

трудовий 

потенціал 

Підприємства з 

високим рівнем 

ресурсного потенціалу 

2,00 1,12 0,65 0,54 4,31 

Підприємства з 

середнім рівнем 

ресурсного потенціалу  

1,89 0,80 0,50 0,40 3,59 

Підприємства з 

низьким рівнем 

ресурсного потенціалу  

1,40 0,38 0,20 0,30 2,28 

Джерело: розраховано за результатами власних досліджень автора 
 

З метою аналізу практики формування та вибору конкурентних стратегій 

у досліджуваній галузі в роботі було проведено анкетування керівників 30 

підприємств, які входять до складу Всеукраїнської асоціації пекарів та інтерв’ю 

зі спеціалістами Об'єднання підприємств хлібопекарної «Укрхлібпром». 

Виявлено, що у більшості досліджених автором компаній система стратегічного 

управління у повному обсязі не сформована, а представлена, як правило, у 

вигляді обмеженої кількості елементів стратегічного процесу. Визначено, що 

для хлібопекарських підприємств характерним є загальний низький рівень 

використання методичного інструментарію стратегічного менеджменту та 

інформаційного забезпечення стратегічного процесу. 

В результаті ідентифікації діючих конкурентних стратегій досліджених 

хлібопекарських підприємств було виявлено, що для більшості з них 

пріоритетною є стратегія диференціації. Визначено, що низький рівень 
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результативності проаналізованих стратегій пов'язаний з тим, що по-перше, на 

підприємствах відсутні чіткі критерії оцінювання результатів впровадження  

стратегії. По-друге, вибір стратегії конкуренції не забезпечується наявним 

ресурсним потенціалом чи необхідними компетенціями. Також через низький 

рівень розвитку систем стратегічного управління хлібопекарських підприємств 

стратегічні рішення щодо вибору конкурентних стратегій мають недостатнє 

методичне й аналітичне обґрунтування. 

У розділі 3 «Методичне забезпечення та прикладні аспекти вибору 

конкурентної стратегії підприємства» обґрунтовано критерії вибору 

конкурентної стратегії та показники її результативності; розроблено та 

здійснено апробацію методичного підходу до вибору оптимальної конкурентної 

стратегії серед альтернативних варіантів на засадах нечітко-множинного та 

інтервального підходів; обґрунтовано рекомендації щодо збалансування 

товарного портфелю підприємства у відповідності з визначеною конкурентною 

стратегію. 

Для оцінювання результативності конкурентної стратегії підприємства 

запропоновано використовувати систему ключових показників її 

результативності на основі застосування збалансованої системи показників 

(BSC), тобто крізь призму фінансових, ринкових, операційних та соціальних 

результатів, які мають стратегічну цінність з точки зору довгострокової 

перспективи успішного функціонування підприємства на ринку. 

Запропонований методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах нечітко-

множинного та інтервального підходів економіко-математичного моделювання  

ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії в 

умовах часткової невизначеності. Він передбачає такі процедури прогнозування 

й оцінювання результатів реалізації стратегічної альтернативи: формування 

набору часткових критеріїв результативності стратегічних альтернатив; 

визначення вагових коефіцієнтів для критеріїв результативності; їх 

нормалізацію в аспекті відповідності оптимальному значенню та ступеню 

ризику; визначення  інтегрального показника результативності для кожної 

стратегічної альтернативи та вибір оптимальної (рис. 4). Практична реалізація 

запропонованого підходу надає можливість забезпечити аналітичну підтримку 

прийняття стратегічних управлінських рішень та підвищити рівень 

обґрунтованості вибору конкурентної стратегій підприємства. 

Апробація запропонованих методичних рекомендацій щодо формування 

та вибору конкурентної стратегії підприємства була здійснена на Фастівському 

хлібокомбінаті, який входить до складу ТОВ «Київхліб». За результатами 

діагностики його зовнішнього та внутрішнього середовища було визначено три 

стратегічні альтернативи конкурентної стратегії: стратегія мінімізації витрат, 

стратегія сфокусованої диференціації, стратегія вибіркової продуктової 

диференціації. Їх оцінку було здійснено за такими ключовими показниками 

результативності конкурентної стратегії: частка ринку (R), обсяг виробництва 

(Q), чистий прибуток (PR) (табл. 3). 
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Крок 1. Формування набору часткових критеріїв результативності  (𝑲𝒊) стратегічної 

альтернативи (𝑺𝒊) 

 
 

Крок 2. Визначення вагових коефіцієнтів (𝒂𝒊) для критеріїв результативності 

стратегічної альтернативи (𝑲𝒊)   

 

 

Крок 3. Нормалізація критеріїв результативності стратегічної альтернативи 

3.1. Показник ступеня ризику стратегічної альтернативи (𝑅𝑖𝑠𝑘𝐾𝑖): 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝐾𝑖, 𝑗 ∈ {𝐾1, 𝐾2,…𝐾𝑖}, mi ,1 , 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝐾𝑖 =

{
 
 

 
 1,   𝐾𝑖 ≤ 𝑁𝐾𝑖

𝑁𝐾𝑖−𝐾𝑖

𝐾𝑖−𝐾𝑖

0,  𝑁𝐾𝑖 ≤ 𝐾𝑖

,  𝐾𝑖 < 𝑁𝐾𝑖 < 𝐾𝑖, 𝑖 = 1,𝑚 , 

    де  𝐾𝑖 – критерій результативності, 𝑁𝐾𝑖 – нормативні значення показника 𝐾𝑖 

3.2. Показник відповідності оптимуму (𝑂𝑝𝑡𝐾𝑖): 

𝑂𝑝𝑡𝐾𝑖  =  
𝑅𝐾𝑖− 𝐾𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑚𝑖𝑛
   

𝐾𝑚𝑖𝑛 = min {𝐾𝑖}, mi ,1 , 𝐾𝑚𝑎𝑥 = max{𝐾𝑖}, mi ,1 , 

𝑅𝐾𝑖 = 
𝐾𝑖+𝐾𝑖

2
 , mi ,1 , 

де  𝐾𝑚𝑖𝑛 –  мінімальне значення 𝐾𝑖, 𝐾𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення 𝐾𝑖 

 

 

Крок 4. Визначення  узагальненого показника результативності стратегічної 

альтернативи (𝐼𝑗) 

𝐼𝑗 = ∑𝑎𝑖[𝑏𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘(1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘𝐾𝑖) + 𝑏𝑖

𝑜𝑝𝑡 𝑂𝑝𝑡𝐾𝑖], 𝑗 = 1, 𝑛,  , mi ,1   

 

𝑏𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 > 0, 𝑏𝑖

𝑜𝑝𝑡 > 0, 𝑏𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝑏𝑖

𝑜𝑝𝑡 = 1,  

𝑎𝑖 > 0, ∑𝑎𝑖 = 1   

де 𝑎𝑖 – ваговий коефіцієнт для i -го показника результативності стратегічної 

альтернативи, mi ,1 ; 

𝑏𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘, 𝑏𝑖

𝑜𝑝𝑡
 – вагові коефіцієнти для i -го показника результативності стратегічної 

альтернативи в аспектах: перший – ризику, другий – відповідності оптимуму. 

 

 

Крок 5. Вибір оптимальної стратегічної альтернативи (𝑺𝒐𝒑𝒕) 

𝑆𝑜𝑝𝑡 = max  𝐼𝑗 

де 𝐼𝑗 – узагальнений показник результативності Si -стратегічної альтернативи 

Рис. 4. Послідовність кроків вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії підприємства 
Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 3  

Інтервальні оцінки критеріїв результативності стратегічних альтернатив 

конкурентної стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Стратегічні 

альтернативи 

Критерії результативності стратегічної альтернативи 

�̿� = [𝑅𝑖 ,  𝑅𝑖] �̿� = [𝑄𝑖 ,  𝑄𝑖] 𝑃𝑅̿̿ ̿̿ = [𝑃𝑅𝑖 ,  𝑃𝑅𝑖] 

𝑅𝑖 𝑅𝑖 𝑄𝑖 𝑄𝑖 𝑃𝑅𝑖 𝑃𝑅𝑖 
Стратегія вибіркової 

продуктової 

диференціації, S1 

70 75 3832 4563 350 480 

Стратегія сфокусованої 

диференціації, S2 
65 70 2920 3650 240 360 

Стратегія мінімізації 

витрат, S3 
75 80 4745 5475 440 550 

Загальні межі зміни значень 

критеріїв результативності 

стратегічних альтернатив 

𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑚𝑎𝑥 𝑄𝑚𝑖𝑛 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑃𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 

65 80 2920 5475 240 550 
Джерело: розраховано автором за даними підприємства 
 

Проведені розрахунки показали, що оптимальною стратегічною 

альтернативою для Фастівського хлібокомбінату є стратегія вибіркової 

продуктової диференціації (S3), успішне впровадження якої дозволить 

підприємству досягнути встановлених стратегічних цілей та зміцнити 

конкурентні позиції на локальному ринку хліба та хлібобулочної продукції. Для 

успішної реалізації на підприємстві запропонованої стратегії в роботі було 

сформовано модель управління проектами з розробки та запуску у виробництво 

нових преміальних видів продукції та підвищення ефективності виробництва 

базового асортименту відповідно до стандартів проектного управління РМВОК. 

Впровадження запропонованих у дисертації методичних рекомендацій 

щодо формування та вибору конкурентної стратегії підприємства потребує 

створення необхідних передумов у вигляді організаційно-інформаційної 

підтримки відповідних управлінських процесів. У дисертації запропонована 

модель їх організаційного забезпечення.  

Дієвим елементом реалізації вибраної конкурентної стратегії 

підприємства є відповідний збалансований товарний портфель. В дисертації 

запропоновано алгоритм його планування, який включає аналіз, збалансування 

існуючої структури портфелю та формування виробничої програми відповідно 

до визначеної конкурентної стратегії. Товарний портфель рекомендовано 

формувати за трьома асортиментними групами (базова, підтримуюча, 

преміальна), що відрізняються за ступенем диференціації та прибутковості 

продукції.  

Проведені розрахунки показали, що збалансування товарного портфелю 

Фастівського хлібокомбінату ТОВ «Київхліб» за рахунок формування групи 

нових хлібобулочних виробів із високим рівнем маржинального прибутку 

сприятиме підвищенню загального рівня рентабельності продукції 
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підприємства та забезпечить додатковий маржинальний прибуток у розмірі 74 

тис. грн. (табл. 4). 

Таблиця 4 

Розрахунок додаткового маржинального прибутку Фастівського 

хлібокомбінату після збалансування товарного портфелю  

Показники 

Назва виробу 

Всього Хліб 

«Фітнес» 

Хліб десертний 

з сухо-

фруктами 

Хліб 

десертний з 

насінням 

Хліб 

десертний 

з горіхами 

Обсяг продажу, т.  3,88 1,76 2,67 3,01 11,32 

Ціна 1 т без ПДВ, тис. грн. 26,60 25,00 25,40 24,00 - 

Чистий дохід, тис. грн. 103,21 44,00 67,82 72,24 287,27 

Змінні витрати на 1 т, тис. грн. 7,57 6,48 6,74 6,34 27,13 

Маржинальний прибуток на 1 т, 

тис. грн. 
19,03 18,52 18,66 17,66 73,87 

Джерело: розраховано автором за даними підприємства 
 

Розроблені в дисертації методичні підходи до вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи та збалансування товарного портфелю у 

відповідності з вибраною конкурентною стратегію носять універсальний 

характер і можуть бути використані підприємствами різних галузей і сфер 

бізнесу. Практичне використання запропонованих методик сприяє підвищенню 

якості управлінських рішень та ефективності діяльності підприємств. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в 

поглибленні теоретичних засад, розвитку методичних підходів, а також у 

розробці практичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної 

стратегії підприємства в умовах її поліваріантності. В результаті проведеного 

дослідження стало можливим сформулювати такі висновки: 

1. В сучасних умовах висококонкурентного і динамічного бізнес-

середовища з високим ступенем невизначеності, що суттєво впливає на зміну 

підходів до формування конкурентних переваг, вкрай важливим чинником 

ринкового успіху будь-якого підприємства є його конкурентна стратегія. Теорія 

стратегічного управління характеризується значним концептуальним 

плюралізмом щодо трактування поняття «конкурентна стратегія підприємства» 

та побудови стратегічного процесу в організаціях. Різноманітність існуючих 

стратегічних підходів і методик обумовлює поліваріантність формування 

стратегій підприємства в цілому та конкурентної стратегії зокрема. 

2. Систематизація та узагальнення наукових поглядів щодо сутності і видів 

конкурентних стратегій підприємства дозволили виявити значну кількість 

класифікаційних ознак та різновидів КСП. Поліваріантність конкурентних 

стратегій підприємств обумовлена практично безмежною кількістю можливих 

стратегічних цілей, а також умов і засобів їх досягнення.  Розширена автором 

класифікація конкурентних стратегій за такими ознаками, як локалізація 
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конкурентної активності та рівень формалізації сприяє поглибленню 

стратегічного аналізу та врахуванню різноманітності змісту і форми 

конкурентної стратегії в процесі її формування та вибору.   

3. В сучасних умовах господарювання питання вибору результативної 

конкурентної стратегії підприємства є особливо актуальними. Запропонований 

підхід до вибору КСП за критеріями «рівень продуктових/технологічних 

інновацій», «рівень попиту на ринку/в сегменті» забезпечує можливість вибору 

гібридних стратегій, які дозволяють поєднувати стратегічні рішення щодо 

мінімізації витрат та диференціації. Сформовані базові положення та 

побудована концептуальна модель процесів формування, вибору і реалізації 

конкурентної стратегії підприємства, які представлені у вигляді взаємозв’язку 

визначених субпроцесів, дозволяють підвищити результативність досягнення 

стратегічних цілей підприємства шляхом посилення дієвості його стратегічного 

процесу.  

4. Ключові тенденції розвитку хлібопекарської промисловості України і 

вітчизняного ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання 

засвідчили, що негативна динаміка обсягу ринку, постійне скорочення кількості 

кінцевих споживачів та їх платоспроможності, підвищення ступеня залежності 

компаній від зовнішнього середовища, загострення боротьби за ринки збуту 

продукції, сприяють значному зростанню інтенсивності конкуренції серед 

діючих підприємств. Така ситуація зумовлює необхідність застосування нових 

підходів до формування конкурентних переваг та вибору конкурентної стратегії 

підприємства. Найвагомішими галузевими і ринковими тенденціями, які 

впливають на вибір конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств, є 

загальне зростання вимог кінцевих споживачів до якості хліба та 

хлібобулочних виробів, посилення трендів до здорового способу життя та 

здорового харчування, які зумовлюють фокусування стратегічних зусиль 

підприємств на створенні конкурентних переваг за рахунок диференціювання 

продукції. 

5. Аналіз ресурсного потенціалу вітчизняних хлібопекарських підприємств 

засвідчив, що рівень прибутковості виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів є значно нижчим у порівнянні з іншими галузями харчової 

промисловості, а нестача фінансових, техніко-технологічних, трудових ресурсів 

обмежує досліджені підприємства в реалізації стратегічних заходів та впливає 

на формування їх конкурентних стратегій. Запропонований підхід до 

проведення діагностики ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств 

уможливлює більш обґрунтований вибір їх конкурентних стратегій. 

6. Результати ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств, практики їх формування і вибору продемонстрували, що для 

більшості досліджених компаній пріоритетною конкурентною перевагою є 

диференціація. Через низький рівень розвитку систем стратегічного управління 

рішення щодо вибору конкурентних стратегій мають недостатнє аналітичне і 

методичне забезпечення. Встановлено, що низький рівень результативності 

вибраних конкурентних стратегій пов'язаний з відсутністю чітких критеріїв 
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оцінювання результатів упровадження стратегії та незабезпеченістю процесів її 

реалізації наявним ресурсним потенціалом, що свідчить про необхідність більш 

обґрунтовано підходити до формування конкурентної стратегії. 

7. Узагальнення найбільш розповсюджених методів оцінювання 

економічних процесів і явищ показало, що їх використання в умовах мінливості 

сучасного бізнес-середовища, підвищення вимогливості споживачів, 

загострення конкурентної боротьби не завжди є ефективним для обґрунтування 

вибору конкурентної стратегії підприємства. Розроблений та апробований на 

матеріалах Фастівського хлібокомбінату ТОВ «Київхліб» методичний підхід до 

вибору оптимальної стратегічної альтернативи конкурентної стратегії на 

засадах нечітко-множинного й інтервального підходів економіко-

математичного моделювання, дозволяє аналізувати альтернативні варіанти 

стратегічного розвитку з відповідною диференціацією значень основних 

показників діяльності підприємства в умовах часткової невизначеності, що має 

суттєвий позитивний вплив на підвищення рівня обґрунтованості прийняття 

управлінських рішень.  

8. Дієвим інструментом забезпечення отримання бажаних результатів 

упровадження вибраної конкурентної стратегії для хлібопекарських 

підприємств є формування збалансованого товарного портфелю. 

Запропонований та протестований на матеріалах Фастівського хлібокомбінату 

ТОВ «Київхліб» алгоритм збалансування товарного портфелю підприємства у 

відповідності з визначеною конкурентною стратегію за критерієм 

маржинального прибутку дозволяє оптимізувати товарну політику фірми, її 

виробничу програму, більш обґрунтовано підходити до використання 

обмежених ресурсів з метою забезпечення цільових ринкових позицій та сприяє 

підвищенню загального рівня прибутковості діяльності підприємства.  
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АНОТАЦІЯ 

Ліщинська В.В. Поліваріантність конкурентної стратегії 

підприємства: формування та вибір. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 2020.  

Досліджено генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію 

підприємства та методологію її формування. Визначено, що різноманітність 

існуючих підходів у сфері стратегічного управління обумовлює відповідну 

поліваріантність представлення стратегії підприємства в цілому і конкурентної 

стратегії зокрема. Розширено класифікацію видів конкурентної стратегії. 

Сформульовано базові положення та побудовано концептуальну модель 

процесів формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства. 

Проведено аналіз вітчизняної хлібопекарської промисловості, окреслено 

її проблеми та перспективи. Здійснено діагностику конкурентної ситуації на 

ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання. Оцінено 

ресурсний потенціал стратегічного розвитку хлібопекарських підприємств. 

Ідентифіковано конкурентні стратегії досліджених підприємств, визначено 

особливості практики їх формування та вибору.  

Розроблено методичне забезпечення вибору оптимальної конкурентної 

стратегії серед альтернативних варіантів на засадах нечітко-множинного й 

інтервального підходів економіко-математичного моделювання та проведено 

його апробацію. Обґрунтовано рекомендації щодо збалансування товарного 

портфелю підприємства у відповідності з визначеною конкурентною 

стратегією. 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, конкурентна стратегія, 

поліваріантність, гібридна стратегія, стратегія вибіркової продуктової 

диференціації, показники результативності стратегії, товарний портфель, 

хлібопекарські підприємства. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лещинская В.В. Поливариантность конкурентной стратегии 

предприятия: формирование и выбор. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по 

видам экономической деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, 2020. 

Проведено исследование развития теоретических взглядов на понимание  

конкурентной стратегии предприятия и методологию ее формирования. 

Выявлено, что разнообразие существующих подходов в сфере стратегического 

управления  влияет на поливариантность формирования стратегии предприятия 
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в целом и его конкурентной стратегии в частности. Расширена классификация 

видов конкурентной стратегии. Сформулированы основные положения и 

разработана концептуальная модель процессов формирования, выбора и 

реализации конкурентной стратегии предприятия. 

Проведена диагностика украинской хлебопекарной промышленности, 

определены ее проблемы и перспективы. Проанализирована конкурентная 

ситуация на рынке хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. 

Осуществлена оценка ресурсного потенциала стратегического развития 

хлебопекарных предприятий. Идентифицированы конкурентные стратегии 

хлебопекарных предприятий, а также практика их формирования и выбора. 

Разработано методическое обеспечение выбора оптимальной конкурентной 

стратегии среди альтернативных вариантов на основе нечетко-множественного 

и интервального подходов экономико-математического моделирования, 

проведена его апробация. Разработаны рекомендации относительно 

сбалансирования товарного портфеля предприятия в соответствии с выбранной 

конкурентной стратегией. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, конкурентная 

стратегия, поливариантность, гибридная стратегия, стратегия выборочной 

продуктовой дифференциации, показатели результативности стратегии, 

товарный портфель, хлебопекарные предприятия. 

 

ABSTRACT 

Lishchynska V.V. Multivariate enterprise competitive strategy: formation 

and choice - Manuscript. 

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of economic 

sciences on the specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 

types of economic activities), Kyiv National Economic University named after 

Vadym Hetman, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to deepening of theoretic bases and working out of 

practical recommendations for the formation and selection of a competitive strategy 

of the enterprise in terms of multivariate content and form of strategy. 

The thesis generalizes the theoretical foundation and proposes the solution of 

the scientific problem, which consists of substantiation of theoretical, scientific, 

methodological and applied aspects of formation and choice of competitive strategy 

of the enterprise in terms of its multivariance. 

The genesis of theoretical perspectives of the competitive strategy of the 

enterprise and the methodology of its formation are investigated. It is determined that 

the variety within existing strategic management approaches determines the 

appropriate multivariate content and the form of presentation of the enterprise 

strategy in general its and its competitive strategy in particular. The classification of 

types of competitive strategies has been expanded.  

The approach was proposed to select a competitive enterprise strategy by the 

criteria "level of product / technological innovation" and "level of demand in the 

market / segment". It provides the choice of hybrid competitive strategies. The basic 
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provisions are formulated and the conceptual model of processes of formation, 

selection and realization of competitive strategy of the enterprise is constructed. 

External and internal factors influencing the choice of competitive strategy of the 

enterprise were identified. 

The analysis of the Ukrainian bakery industry is conducted; its problems and 

prospects are outlined. The competitive situation in the market of bread and bakery 

products of short-term storage is analyzed. Three strategic groups of competitors in 

the Ukrainian bakery market were identified. Key factors for success in the bakery 

industry have been determined. The approaches to acquiring and maintaining 

competitive advantages in the bakery industry have been identified. 

Resource potential for strategic development of bakery enterprises has been 

evaluated. Identification of competitive strategies of the studied enterprises is carried 

out, features of practice of formation and choices of competitive strategies of baking 

enterprises are determined. 

A methodological approach to the choice of the optimal competitive strategy 

among the alternatives based on the fuzzy-set and interval approaches of economic-

mathematical modeling is developed, and the proposed approach is tested. The 

proposed approach includes the following steps: formation of partial performance 

criteria of strategic alternatives, determination of weighting coefficients of 

performance of strategic alternatives, normalization of performance criteria of 

strategic alternatives, determination of the integral performance index of strategic 

alternative, choice of the optimal strategic alternative. In the dissertation the model of 

organizational and information maintenance of processes of formation and a choice 

of competitive strategy of the enterprise is offered. 

The testing of the proposed methodological recommendations for the formation 

and selection of a competitive strategy was performed on the materials of the 

Ukrainian bakery companies. The optimal competitive strategy for KyivHlib LLC 

was determined, namely the strategy of selective product differentiation. 

Recommendations on balancing the product portfolio of the enterprise in 

accordance with the determined competitive strategy have been developed. In the 

dissertation the algorithm of planning of a commodity portfolio which includes the 

analysis, balancing of existing structure of a portfolio and formation of the production 

program according to the certain competitive strategy is offered. Recommendations 

were developed for the formation of a product portfolio consisting of three product 

groups with different levels of differentiation. 

The methodical approaches developed in the dissertation to the choice of the 

optimal strategic alternative and balancing the product portfolio in accordance with 

the chosen competitive strategy can be used by enterprises of different branches and 

spheres of business. 

Keywords: strategic management, strategy, competitive strategy, multivariate, 

hybrid strategy, strategy of selective product differentiation, performance indicators 

of strategy, product portfolio, bakery enterprises. 

 


