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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки для забезпечення 
сталого рівня ефективності діяльності промислового підприємства наявність 
конкурентоспроможної продукції, розвинених виробничих технологій та 
розгалуженої системи збуту не є достатніми. Сучасний ринок відрізняється 
високим рівнем трансформаційних викликів, насиченості різноманітними 
видами продукції та продуктами-аналогами. Як наслідок, ринкове середовище 
вимагає від промислових підприємств швидкого реагування в напрямку 
підвищення якості продукції, вдосконалення систем управління та розвитку 
конкурентних переваг. Реалії вимагають відповідних викликам реакцій та 
адаптаційних змін щодо принципів розробки та своєчасної реалізації 
конкурентних стратегій. Одним із способів вирішення завдань підвищення та 
стабілізації рівня конкурентоспроможності промислового підприємства та 
розширення ринкової частки впливу є наукове обґрунтування теоретико-
методичного забезпечення щодо розробки та оцінювання конкурентної 
стратегії промислового підприємства, її формування та якісна реалізація.  

Дослідженню проблеми присвятили праці провідні науковці: Г. Л. Азоєв, 
І. Ансофф, Г. Л. Багієв, Ф. Буккерель, О. С. Віханський, І. М. Герчикова, 
Є. П. Голубков, Г. Я. Гольдштейн, С. О. Зубков, А. Дайан, Г. Діксон, 
Т. А. Дяченко, Ю. Б. Іванов, М. І. Книш, О. П. Косенко, Ф. Котлер, 
Н. С. Краснокутська, Ж.-Ж. Ламбен, О. В.  Манойленко, A. A. Марченко, 
Г. Мінцберг, Н. С. Педченко, М. Портер, Д.  В.  Райко, А. Дж.  Стрікленд, A. A.  
Томпсон, P. A. Фатхутдінов та інші.  

Проте, питання оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність 
діяльності підприємств промислового підприємства є недостатньо вирішеними і 
потребують подальшого розгляду та поглиблення. 

Таким чином, розробка і наукове обґрунтування теоретичних і науково-
методичних підходів щодо оцінки впливу конкурентної стратегії на 
результативність діяльності промислових підприємств є актуальним науково-
практичним завданням, яке потребує подальшого доопрацювання і визначає 
напрям, мету і зміст завдань дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано на кафедрі менеджменту та оподаткування  
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
відповідно до завдань НДР МОН України: «Формування інтегрованих систем 
управління» (ДР № 0118U002407), де здобувачем здійснено обґрунтування 
вибору дієвої конкурентної стратегії, що дозволяє забезпечити взаємозв’язок 
стратегічних цілей і отриманих результатів; «Управління розвитком 
промислового підприємства» (ДР № 0116U005544), в межах якої 
систематизовано науково-методологічні підходи до поняття «результативність 
діяльності підприємств», що дозволяє розглянути результативність в 
проекційному аспекті та систематизувати конкурентні стратегії залежно від 
очікуваної результативності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка і 
наукове обґрунтування теоретичних і науково-методичних підходів щодо 
оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності 
промислових підприємств. 
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Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 
завдань: 

–  провести систематизацію видів та визначити зміст понятійного апарату 
конкурентних стратегії підприємства; 

– дослідити підходи до визначення та сутності поняття «результативність 
діяльності підприємства»; 

–  оцінити результативність діяльності та ідентифікувати конкурентні 
стратегії підприємств кондитерської промисловості; 

–  здійснити аналіз впливу факторів на результативність діяльності 
підприємств кондитерської  промисловості; 

–  обґрунтувати методичний підхід до вибору дієвої конкурентної стратегії 
підприємства промисловості; 

–  розробити комплексний підхід до формування конкурентної стратегії на 
основі очікуваної результативності діяльності промислового підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес формування та оцінювання конкурентних 
стратегій промислових підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і науково-методичних 
положень щодо формування та оцінки впливу конкурентних стратегій на 
результативність діяльності  промислових підприємств. 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети і вирішення 
поставлених у роботі завдань використано систему загальнонаукових і 
спеціальних методів дослідження: методи наукового пізнання (наукової 
абстракції, діалектичний, аналізу та синтезу, дедукції, систематизації та 
узагальнення) – для розвитку теоретичних положень, систематизації видів 
конкурентних стратегій та обґрунтування змісту процесного підходу щодо їх 
формування, дослідження характеристик результативності діяльності 
підприємств та визначення їх взаємозв'язку з результатами реалізації 
конкурентної стратегії; методи емпіричних досліджень (вимірювання, 
порівняння) та економіко-статистичні методи (групування, статистичного 
спостереження, динамічного, порівняльного та структурного аналізу, описової 
статистики) – для проведення аналізу конкурентної ситуації в кондитерській 
промисловості та оцінки результативності діяльності підприємств; методи 
бальної оцінки – для ідентифікації конкурентної стратегії та факторного аналізу 
забезпечення досягнення результативності діяльності підприємств; 
таксономічний метод, методи факторного аналізу та аналізу чутливості – для 
обґрунтування методичного підходу щодо формування конкурентної стратегії 
промислового підприємства. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому: 
удосконалено: 
– систематизацію видів конкурентних стратегій, що на відміну від 

існуючих базується на рейтинговому оцінюванні їх впливу на загальну 
результативність діяльності, що дає змогу розширити теоретичне підґрунтя 
формування портфелю конкурентних стратегій промислових підприємств; 

– сутність поняття «результативність діяльності підприємства», що 
відрізняється його проекційним представленням як об’єкта оцінки та дозволяє 
визначати зв’язки конкурентних стратегій із прогнозними результатами; 

набуло подальшого розвитку: 
– методичне забезпечення до експрес-оцінки результативності діяльності 

підприємств, що на відміну від інших враховує ринкову, фінансову, витратну 
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(виробничу) та нефінансову проекції та сприяє ідентифікації конкурентних 
стратегій промислових підприємств; 

– науково-практичні рекомендації до оцінки впливу факторів на 
результативність діяльності підприємств промисловості, які на відміну від 
існуючих базуються на проекційному розгляді та дають змогу визначити 
рейтинг факторів відповідно ступеню їх впливу на прогнозні результати 
діяльності підприємств кондитерської промисловості; 

– методичний підхід до вибору дієвої конкурентної стратегії, який 
відрізняється врахуванням цільових проекцій результативності (ринкової, 
фінансової, витратної та нефінансової), що дає змогу забезпечити більш 
ефективний взаємозв’язок стратегічних цілей і отриманих результатів 
діяльності підприємства; 

– комплексний підхід до формування конкурентної стратегії, що на відміну 
від інших деталізує етапи її вибору з урахуванням прогнозної результативності 
діяльності підприємства, що дає змогу більш комплексно та цілеспрямовано 
обґрунтувати конкурентну поведінку підприємства в стратегічній перспективі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження для 
управління підприємствами полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних 
положень оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості та розробці рекомендацій щодо 
формування дієвої конкурентної стратегії кондитерського підприємства на 
основі очікуваної результативності. Впровадження даних розробок у практичну 
діяльності підприємств дозволяє суттєво підвищити результативність діяльності 
промислового підприємства та рівень його конкурентоспроможності. Основні 
положення дисертації, що мають прикладний характер, знайшли практичне 
впровадження у діяльність підприємств кондитерської промисловості 
м. Харкова: ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» (довідка № 12 від 
09.09.19 р.) та ТОВ «Виробничо-кондитерська група «Лісова казка» (довідка № 
19 від 10.10.19 р.), а також використовуються в навчальному процесі кафедри 
менеджменту та оподаткування Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» при викладанні дисциплін «Стратегічне 
управління» та «Менеджмент 5 (управління результативністю)» студентам 
спеціальності 073 «Менеджмент» (акт від 16.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі положення та результати 
дисертаційного дослідження одержані здобувачем особисто. Серед них: 
уточнено поняття «результативність діяльності підприємства»; здійснено 
систематизацію видів конкурентних стратегій; розроблено методичне 
забезпечення до експрес-оцінки результативності діяльності підприємств та 
ідентифікації діючої конкурентної стратегії; сформовано науково-практичні 
рекомендації до оцінки впливу факторів на результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості та підходи до вибору і формування 
дієвої конкурентної стратегії промислового підприємства.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи викладено на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, 
готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки 
молоді» (Харків, 2016); Міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (Харків, 2014); 
«Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями» 
(Ужгород, 2017); «Формування ефективних механізмів державного управління 
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та менеджменту  в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (Запоріжжя, 
2017); «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком» (Харків, 
2018); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 
(Харків, 2016, 2018). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 наукових 
працях, з них: 4 публікації у наукових фахових виданнях, в т. ч. 3 у виданнях, 
які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 – у іншому науковому 
виданні, 7 – у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 44 
друк. арк, з них особисто здобувачу належить 38 друк.арк. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації двома 
мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 190 сторінки (7,92 авт. арк.); з 
них 13 рисунків по тексту, 1 рисунок на 1 окремій сторінці; 49 таблиць по 
тексту; список використаних джерел з 123 найменування на 12 сторінках; 16 
додатків на 20 сторінках (0,8 авт. арк.) 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність наукового дослідження, 
сформульовано його мету, завдання, об’єкт та предмет. Визначено зв'язок 
дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами, наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження впливу 
конкурентної стратегії на результативність діяльності підприємств 
кондитерської промисловості» досліджено зміст понятійного апарату 
конкурентної стратегії (КС) підприємства та здійснено систематизацію її видів; 
уточнено сутність поняття «результативність діяльності підприємства». 

Визначення змісту понятійного апарату конкурентної стратегії 
підприємства розпочато з попереднього визначення категорій «стратегія» і 
«конкуренція», які є базовими та фундаментальними для розкриття теми 
дослідження. На основі узагальнення доведено, що не існує спільної думки у 
висвітленні сутності «стратегія підприємства», яка більшою мірою 
розглядається як план націлений на: розвиток; спосіб визначення цілей; 
інструмент реалізації цілей; перспективний напрям для розвитку; модель 
взаємодії із зовнішнім середовищем. На основі дослідження сутнісних 
складових дефініції «конкуренція» систематизовано її види. Узагальнення 
авторських підходів до визначення конкурентної стратегії дало змогу виділити 
її сутнісні ознаки. Аналіз теоретичного підґрунтя понятійного апарату 
змістовного наповнення визначення та класифікації конкурентних стратегій 
показав, значну відмінність в поглядах провідних науковців: деякі типи 
конкуpентних cтpaтегiй пеpетинaютьcя, iншi ‒ доповнюють один одного. 
Нaпpиклaд, КС «лiдеpcтво зa витpaтaми» М. Поpтеpa пеpетинaєтьcя з КС 
«функцiонaльне виpобництво» М. Тpейci i Ф. Вipcеми, a тaкож з «вiолентною 
cтpaтегiєю Юдaновa», «дифеpенцiaцiєю з лiдеpcтвом за товapом» та 
«cтpaтегiєю пaтiєнтiв». КС «фокуcувaння» М. Поpтеpa мaє бaгaто cпiльного зі 
«cтpaтегiєю нiшеpa» Ф. Котлеpa, «cтpaтегiєю комутaнтiв» А. Юдaновa тa 
«cтpaтегiєю близькоcтi до cпоживaчa» М. Тpейci i  Ф. Вipcеми. З урахуванням 
проведеного узагальнення існуючих підходів доведено, що конкурентна 
стратегія ‒ це одна з стратегій підприємства, яка націлена як на конкурентів, 
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так і на споживачів, і визначає тип поведінки, дотримання якої допоможе 
досягнути стратегічні цілі в умовах конкуренції на ринку. 

Аналіз досліджень публікацій науковців останніх років щодо змісту 
етапів формування КС довів, що в умовах нестабільного розвитку економіки та 
значного посилення конкуренції вагому роль в управлінні підприємством 
займає проблема формування та реалізації конкурентної стратегії. За 
результатами дослідження виділено основні етапи формування конкурентних 
стратегій: І етап ‒ етап підготовки; ІІ етап ‒ аналітичний етап; ІІІ етап ‒ 
прогнозно-плановий етап;  IV етап ‒ вибір оптимальних альтернатив та 
реалізація конкурентної стратегії;  V етап ‒ аналіз ефективності обраної 
стратегії. Визначені етапи формування дозволяють забезпечувати 
цілеспрямованість і узгодженість конкурентної стратегії, як із ціннісними 
пріоритетами, так і з ресурсним забезпеченням та ринковими можливостями. 
Разом з тим, досягнення цілей залежить не лише від правильності та 
своєчасності обраних засобів і дій, але і від чіткої постановки завдань 
відповідно цілям, що актуалізувало доцільність дослідження та сприяло 
вивченню питань результативності діяльності підприємства під час реалізації 
конкурентної стратегії. 

Дослідження існуючих теоретичних підходів до сутності поняття 
«результативність» дало змогу з’ясувати його складність та багатогранність, і 
визначити три основні напрямки спрямованості: на досягнення мети 
функціонування, її результат; на ефективність діяльності; на подальший 
розвиток. На основі систематизації підходів «результативність діяльності 
підприємства» запропоновано розглядати в проекційному представлені (табл.1).  

 
Таблиця 1 ‒ Система показників результативності діяльності 

промислового підприємства за проекціями оцінки 
Проекції 

результативності 
Основні критерії Показники, які характеризують результативність 

Ринкова Ринкова позиція – частка ринку збуту, що належить товарам і 
послугам підприємства; 
– положення підприємства ринку; 

Фінансова Продуктивність 
Прибутковість 

– обсяги виробництва та реалізації продукції 
(послуг); 
– темпи зростання виробництва та реалізації 
продукції (послуг); 
– прибуток; 

Витратна Собівартість  – мінімізація обсягів споживання ресурсів; 
– мінімізація витрат; 

Нефінансова Інновації 
Якість 
Екологічність 

– обсяги витрат на розробку та впровадження 
інновацій; 
– кількість інновацій; 
– співвідношення між параметрами продукції або 
послуг (економічними, технічними, естетичними та 
ін.) та відповідними характеристиками споживчих 
вимог покупців; 
– вплив діяльності підприємства на стан 
навколишнього середовища 

 
Вибір напрямку здійснюється в залежності від мети використання 

результативності (проекції результативності), відповідно застосовуються різні 
показники та інформаційна база: ринкова проекція (визначається 
результативність показниками конкурентоспроможності й ринкової вартості); 
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фінансова проекція (аналізуються показники прибутковості, економічної 
доданої вартості); витратна проекція (результативність виражається у 
показниках собівартості, а також коефіцієнтах економічності); нефінансова 
проекція (результативність відображається показниками задоволеності клієнтів, 
інноваційністю діяльності).  

На основі аналізу основних видів КС доведено, що кожен з них має 
різний вплив на ту чи іншу проекцію результативності, а отже і на 
результативність в цілому (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Систематизація конкурентних стратегій підприємства 

Проекції очікуваної результативності діяльності підприємств 
РИНКОВА ФІНАНСОВА ВИТРАТНА НЕФІНАНСОВА 

Вплив на одну проекцію результативності 
Стратегія сегментування 

ринку   
(Г.Л. Азоєв,  

А.П. Челєнков); 
 

Стратегія диференціації 
ринку (ринкової ніші)  

(І. Ансофф); 
 

Стратегія зосередження 
(М. Портер); 

 
Сфокусована стратегія на 

базі диференціації 
продукту; 

 
Експлерентна стратегія 

(А. Ю. Юданов) 

Стратегія 
диференціації 

продукції  
(Г.Л. Азоєв,  

А.П. Челєнков); 
 

Стратегія 
диференціації 
товарів/послуг   

(І. Ансофф) 
 

Стратегія зниження 
собівартості продукції 

(Г.Л. Азоєв,  
А.П. Челєнков); 

 
Стратегія лідерства за 

витратами  
(А. А. Томпсон,  

А. Дж Стрикленд) 
 

Стратегія реалізація 
нововведень  
(Г.Л. Азоєв,  

А.П. Челєнков); 
 

Вплив на дві проекції результативності 
Стратегія негайного реагування на потреби   

(Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков) 
Комутантна стратегія (А. Ю. Юданов) 

‒ ‒ 

‒ Стратегія найменших сукупних витрат  
(М. Портер) 

‒ 

‒ ‒ Стратегія оптимальних витрат  
(А. А. Томпсон, А. Дж Стрикленд) 

‒ Стратегія 
диференціації  
(М. Портер) 

‒ Стратегія 
диференціації  
(М. Портер) 

Стратегія максимізації 
частки ринку (історична) 

(І. Ансофф) 
Сфокусована стратегія на 

базі низьких витрат  
(А. А. Томпсон,  

А. Дж Стрикленд) 

‒ 
 

Стратегія максимізації 
частки ринку 
(історична)  
(І. Ансофф) 

Сфокусована стратегія 
на базі низьких витрат   

(А. А. Томпсон,  
А. Дж Стрикленд) 

‒ 
 

‒ Віолентна стратегія 
(А. Ю. Юданов) 

‒ Віолентна стратегія 
(А. Ю. Юданов) 

Патієнтна стратегія 
(А. Ю. Юданов) 

‒ ‒ Патієнтна стратегія 
(А. Ю. Юданов) 

Вплив на три проекції результативності 
Стратегія широкої диференціації   

(А. А. Томпсон, А. Дж Стрикленд) 
‒ Стратегія широкої 

диференціації 
Вплив на всі проекції результативності 

Стратегія зростання (І. Ансофф) – вплив на всі концепції результативності 
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Вивчення зв’язків між змістом КС та проекціями результативності 
дозволило зробити висновок, що сутність деяких КС достатньо важко 
формалізується, при цьому окремі види стратегій взагалі спрямовані на 
отримання комплексних результатів. Розроблено більш детальну 
характеристику визначених закономірностей впливу КС на результативність 
діяльності підприємств відповідно проекціям результативності:  

1. Вплив на одну проекцію результативності:  
а) вплив на ринкову проекцію результативності (покращення ринкової 

позиції) – Стратегія сегментування ринку (Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков); 
Стратегія диференціації ринку (ринкової ніші) (І. Ансофф); Стратегія 
зосередження (М. Портер); Сфокусована стратегія на базі диференціації 
продукту; Експлерентна стратегія (А. Ю. Юданов); 

б) вплив на фінансову проекцію результативності (збільшення 
продуктивності та прибутковості) – Стратегія диференціації продукції 
(Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков); Стратегія диференціації товарів/послуг 
(І. Ансофф); 

в) вплив на витратну проекцію результативності (зниження собівартості 
продукції або послуг) – Стратегія зниження собівартості продукції (Г.Л. Азоєв, 
А.П. Челєнков); Стратегія лідерства за витратами (А. А. Томпсон, 
А. Дж. Стрикленд); 

г) вплив на нефінансову проекцію результативності (досягнення 
інноваційного (якісного, екологічного) лідерства) – Стратегія реалізація 
нововведень (Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков). 

2. Вплив на дві проекцію результативності: Стратегія негайного 
реагування на потреби (Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков) – вплив на ринкову та 
фінансову проекції результативності; Стратегія максимізації частки ринку 
(історична) (І. Ансофф) – вплив на ринкову та витратну проекції 
результативності; Стратегія найменших сукупних витрат (М. Портер) – вплив 
на фінансову та витратну проекції результативності; Стратегія диференціації 
(М. Портер) – вплив на фінансову та нефінансову проекції результативності; 
Стратегія оптимальних витрат (А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд) – вплив на 
витратну та нефінансову проекції результативності; Сфокусована стратегія на 
базі низьких витрат (А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд) – вплив на ринкову та 
витратну проекції результативності; Віолентна стратегія (А. Ю. Юданов)               
– вплив на фінансову та нефінансову проекції результативності; Патієнтна 
стратегія (А. Ю. Юданов) – вплив на ринкову та нефінансову проекції 
результативності; Комутантна стратегія (А. Ю. Юданов) – вплив на ринкову та 
фінансову проекції результативності. 

3. Вплив на три проекції результативності: Стратегія широкої 
диференціації (А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд) – вплив на ринкову, 
фінансову та нефінансову проекції результативності.  

4. Вплив на чотири проекції результативності: Стратегія зростання 
(І. Ансофф) – вплив на всі проекції результативності. 

Таким чином, доведено, що КС в різній мірі пов’язані з різними 
проекціями результативності, а отже і здійснюють різний вплив на 
результативність діяльності підприємства в цілому. На підставі результатів 
дослідження, для врахування впливу КС на результативність діяльності 
підприємства рекомендовано розширити один із етапів формування 
конкурентної стратегії, а саме в IV етапі – вибір оптимальних альтернатив та 
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реалізація конкурентної стратегії – додано пункт – визначення із прогнозною 
результативністю, що впливає на вибір майбутньої стратегії. 

У другому розділі «Оцінка впливу конкурентної стратегії на 
результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості» 
здійснено оцінку результативності діяльності та визначено конкурентні 
стратегії підприємств кондитерської промисловості. 

Здійснено аналіз конкурентної ситуації у кондитерській промисловості 
України: досліджено основні тенденції, визначено їх вплив на результативність 
діяльності вітчизняних підприємств, виділено загрози та можливості впливу 
зовнішнього середовища для розвитку показників результативності. Аналіз 
конкурентної ситуації проведено за напрямками: потенційні конкуренти; 
споживачі; постачальники ресурсів; виробники товарів-замінників із більш 
поглибленим аналізом діючих підприємств-конкурентів кондитерської 
промисловості та світового ринку кондитерських виробів. Доведено, що 
український кондитерський ринок пройшов етап формування та активного 
розвитку і на даному етапі знаходиться на стадії жорстокої конкурентної 
боротьби за споживача. На основі проведеного дослідження визначено основні 
характеристики та тенденції розвитку кондитерського ринку України.  

Проведено аналіз результативності діяльності підприємств кондитерської 
промисловості за чотирма проекціями: ринковою, фінансовою, витратною та 
нефінансовою. Для дослідження за ринковою проекцією результативності 
здійснено аналіз показників частки ринку та її динаміки відповідно виділених 
підгруп підприємств; за фінансовою досліджено фінансові результати 
підприємств та показники рентабельності, темпи зростання доходу та прибутку, 
середня дохідність 1 тони продукції; за витратною – показники собівартості та 
матеріаломісткості; за нефінансовою – аналітичні показники обсягу витрачених 
коштів на введення інновацій, а також наявних нагород, звань, відзнак і 
сертифікатів за аналізований період. Отримані результати використані для 
визначення реалізованих КС дослідженими підприємствами.  

Досліджено оприлюднені конкурентні стратегій підприємств 
кондитерської промисловості України. Порівняльний аналіз інформації з 
офіційних сайтів підприємств та інших інформаційних ресурсів із наявною 
звітністю підприємств показав, що лише 4 підприємства оприлюднили свою 
конкурентну стратегію (Стратегію зростання) ‒ ПАТ «ХБФ», ПрАТ «Домінік», 
ЧП «ВТК Лукас», ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика».  

У зв’язку з тим, що оприлюднені КС не завжди відповідають фактичній 
поведінці підприємства на ринку, а також для визначення стратегій інших 
підприємств, розроблено методичне забезпечення до експрес-оцінки проекцій 
результативності діяльності підприємств (рис. 1), що дозволяє визначати КС 
вибіркової сукупності підприємств кондитерської промисловості.  

Результати експрес-аналізу отриманих оцінок впливу конкурентної 
стратегії на проекції результативності діяльності підприємств вибіркової 
сукупності підприємств кондитерської промисловості (рис. 2) дозволили 
підтвердити оприлюднені конкурентні стратегії ПрАТ «ХБФ»,                              
ПрАТ «Домінік», ЧП «ВТК Лукас», ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика», а 
також здійснити ідентифікацію КС для інших підприємств кондитерської 
промисловості вибіркової сукупності. 

У третьому розділі «Удосконалення системи формування 
конкурентної стратегії підприємств кондитерської промисловості» – 
сформовано рекомендації до оцінки впливу факторів на результативність 
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діяльності підприємств, розроблено та обґрунтовано підходи до вибору та 
формування дієвої конкурентної стратегії з урахуванням прогнозної 
результативності діяльності підприємств кондитерської промисловості. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методичне забезпечення до експрес-оцінки проекцій 
результативності діяльності підприємств 

 
        ‒ чинить вплив на проекцію; Проекції результативності 

        ‒ не чинить вплив на проекцію; Ринкова Фінансова Витратна Нефінансова 
ПАТ «ВКФ «Рошен»     
ПрАТ «ХБФ»     
ПрАТ «АВК»     
ПрАТ «ВО Конті»     
ПАТ «Монделіс Україна»     
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»     
ПрАТ «Домінік»     
ЧП «ВТК Лукас»     
ПрАТ «Житомирські ласощі»     
ПрАТ «Лагода»     
ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика»     
ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика»     

 
Рисунок 2 ‒ Вплив фактичної конкурентної стратегії на проекції 

результативності діяльності підприємств  
 

Етап 1 ‒ Формування інформаційної бази для експрес-оцінки результативності 

Етап 2 ‒ Розрахунок показників результативності за проекціями:  

ринкова, фінансова, витратна та нефінансова 

Етап 3 ‒ Вивчення динаміки показників результативності 

Етап 4 ‒ Перехід від лінгвістичних оцінок динаміки до бальної шкали 

 

Пропонується бальна шкала від «-1» до «1», яка має таку лінгвістичну 

інтерпретацію:  

– оцінка «-1» свідчить, що змін не відбулось (темп приросту показника дорівнює 

0) або показники погіршилися (темп приросту показника від’ємний); 

– «0» – мають місце зміни не більше 0±10% від загального ряду оцінок, тобто 

10%*(Xij max ‒ Xij min);   

– «1» свідчить, що зміни відбулися, тобто показники покращились більше, ніж на 

10% за 2 роки. 

 

Етап 5 ‒ Узагальнення оцінок за кожною проекцією результативності   

за адитивною моделлю: 

 

ОРі =  ΣXij 

де ОРі ‒ загальна оцінка результативності за кожною проекцією;  

     Xij ‒ бальна оцінка по j-й складовій за кожною проекцією. 

 

 

  

 

ОРі =  ΣXij;  

 

Етап 6 ‒ Формування висновку щодо реальних конкурентних стратегій 
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Визначено перелік (табл. 3) та здійснено аналіз впливу факторів (рис. 3) 
на загальну результативність діяльності промислового підприємства. Доведено, 
що кожен фактор впливає на різні проекції результативності. Побудовано 
матрицю впливу факторів на загальну результативність діяльності підприємств 
кондитерської промисловості вибіркової сукупності (рис. 3).  

 
Таблиця 3 – Фактори впливу на досягнення результативності діяльності 

промислового підприємства 
Фактор Зміст фактору 

Фактор 1 зростання обсягу виробництва (інші проекції результативності незмінні за тими 
чи іншими причинами) 

Фактор 2 збільшення показників продуктивності та збільшення доходності 1 т. продукції, 
що веде до збільшення чистого доходу, прибутку та рентабельності (інші 
проекції результативності незмінні по тим чи іншим причинам) 

Фактор 3 зменшення матеріаломісткості, що не призводить до зміни собівартості та 
інших проекцій результативності 

Фактор 4 введення інновацій та покращення якості продукції 

Фактор 5 зростання обсягу виробництва, що призводить до зростання частки ринку та 
чистого доходу, прибутку та рентабельності (незалежно від зміни 
продуктивності праці) 

Фактор 6 збільшення частки ринку, а також зменшення собівартості при незмінних інших 
проекціях 

Фактор 7 збільшення частки ринку за рахунок введення інновацій та покращення якості 
продукції при зменшенні ємності ринку (незмінні фінансова та витратна 
проекції) 

Фактор 8 зменшення собівартості, що призводить до збільшення прибутку та 
рентабельності 

Фактор 9 через зростання прибутку збільшені обсяги коштів на введення інновацій 

Фактор 10 введення інновацій, що призводить до зменшення собівартості та 
матеріаломісткості продукції 

Фактор 11 збільшення частки ринку, збільшення чистого доходу, прибутку, за рахунок 
введення нових технологій 

 
Проекції                                 
результативності 

Фактор  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ринкова            
Фінансова            
Витратна             
Нефінансова            

 
Рисунок 3 ‒ Матриця впливу факторів на загальну результативність діяльності 

підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності 
 
Виявлено, що на ринкову проекцію результативності діяльності 

підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності впливає 5 
факторів, на фінансову ‒ 5, на витратну ‒ 4, і на нефінансову ‒ 5. При цьому 
деякі фактори впливають лише на 1 проекцію ‒ фактори 1-4, інші на 2 проекції 
‒ фактор 5-10 та на 3 проекції ‒ фактор 11.  

Для більш детального аналізу впливу факторів на результативність 
діяльності підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності 
застосовано таксономічний метод порівняльного аналізу. За результатами 
визначення рівня коефіцієнту таксономії, констатовано, що найбільший вплив 
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на результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості 
вибіркової сукупності здійснює фактор 11 та фактор 2 (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 ‒ Аналіз впливу на результативність діяльності підприємств на 
основі визначення коефіцієнта таксономії 

 
На основі проведеного дослідження виявлено вплив факторів та 

побудовано рейтинг впливу КС на загальну результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості, який свідчить, що найбільший 
вплив здійснює стратегія широкої диференціації (А. А. Томпсон, 
А. Дж. Стрикленд), а найменший ‒ стратегія максимізації частки ринку 
(історична) (І. Ансоффа) (табл. 4).  

Отримані результати досліджень (табл. 4) стали підґрунтям розробки 
комплексного підходу до формування конкурентної стратегії, який базується на 
врахуванні рейтингу їх впливу (рис. 5). Сутність формування КС в залежності 
від очікуваних результатів діяльності підприємства також є п’яти етапною, 
однак має певні відмінності: через необхідність врахування впливу 
перспективної конкурентної стратегії на результативність діяльності 
підприємства до складу IV-того етапу додано два варіанти, які змінюються в 
залежності від рівня прогнозної результативності діяльності підприємства: 

1. Якщо підприємство має конкретні цілі щодо покращення результатів 
діяльності підприємства, то вибір конкурентної стратегії пропонується 
здійснювати на основі рекомендацій зазначених в табл. 3.  

2. Якщо першим пріоритетом підприємства є покращення показників 
лише однієї проекції, а зміна інших є другорядною, в такому випадку 
доцільним є доповнення ‒ врахування рейтингу впливу КС на загальну 
результативність діяльності (рис. 6). 

Для розробки КС на основі врахування прогнозної результативності 
діяльності обрано підприємства, на яких заплановано впровадження 
комплексного підходу до формування КС ‒ ПрАТ «Кондитерська фабрика 
«Харків’янка» та ТОВ «ВКГ «Лісова казка». На основі прогнозного аналізу, 
доведено, що найбільшого збільшення рівня результативності діяльності 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» очікується після концентрації на 
витратній проекції, а найменшого ‒ після концентрації на фінансовій чи 
нефінансовій проекції. Для ТОВ «ВКГ «Лісова казка» спостерігаються інші 
результати: найбільшого покращення очікується після концентрації на ринковій 
проекції, а найменшого ‒ після концентрації на фінансовій.  
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Визначено прогнозні рівні показників результативності підприємств 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» та ТОВ «ВКГ «Лісова казка» в 
результаті реалізації рекомендованих КС (в табл. 5). 

 
Таблиця 4 ‒ Рейтинг впливу конкурентних стратегії на загальну 

результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості 
Рейтинг Коефіцієнт 

таксономії 

Конкурентні стратегії Вплив на проекцію 

результативності 

діяльності  

11 0,8087 Стратегія максимізації частки ринку 

(історична) (І. Ансоффа) 

Ринкова, Витратна 

10 0,8333 Стратегія реалізація нововведень  

(Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова) 

Нефінансова 

9 0,8335 Стратегія сегментування ринку  

(Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова), Стратегія 

диференціації ринку (ринкової ніші) (І. 

Ансоффа), Експлерента (А. Ю. Юданова), 

Сфокусована стратегія на базі 

диференціації продукту стратегій  

(А. А. Томпсона, А. Дж Стрикленда), 

Зосередження (М. Портера) 

Ринкова 

8 0,8388 Стратегія зниження собівартості 

продукції (Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова), 

Стратегія лідерства за витратами  

(А. А. Томпсона, А. Дж Стрикленда) 

Витратна 

7 0,8507 Патієнтна (А. Ю. Юданова) Ринкова, 

Нефінансова 

6 0,8606 Стратегія оптимальних витрат  

(А. А. Томпсона, А. Дж Стрикленда) 

Витратна, 

Нефінансова 

5 0,8646 Найменші сукупні витрати (М. Портера) Фінансова, 

Витратна 

4 0,8688 Диференціація (М. Портера),  

Віолентна (А. Ю. Юданова) 

Фінансова, 

Нефінансова 

3 0,892 Стратегія негайного реагування на 

потреби (Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова),  

Сфокусована стратегія на базі низьких 

витрат  

(А. А. Томпсона, А. Дж Стрикленда), 

Комутантна (А. Ю. Юданова) 

Ринкова, 

Фінансова 

2 0,9113 Стратегія диференціації продукції  

(Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова),  

Стратегія диференціації товарів/послуг  

(І. Ансоффа) 

Фінансова 

1 0,9243 Стратегія широкої диференціації  

(А. А. Томпсона, А. Дж Стрикленда) 

Ринкова, 

Фінансова, 

Нефінансова 
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Рисунок 5  – Комплексний підхід до формування КС в залежності від 
прогнозних результатів діяльності підприємства 

 
 

Другорядні 
 
 
Першочергові 

Ринкова Фінансова Витратна Нефінансова 

Ринкова  0,892 0,8087 0,8507 
Фінансова 0,892  0,8646 0,8688 
Витратна 0,8087 0,8646  0,8606 
Нефінансова  0,8507 0,8688 0,8606  

 
Рисунок 6 ‒ Рейтинг впливу КС на загальну результативність діяльності 

підприємства 
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Таблиця 5 – Прогнозні значення показників результативності  
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» ТОВ «ВКГ «Лісова казка» 

                   Прогноз 

Показник 

Песимі-

стичний 

Реалісти-

чний 

Оптимі-

стичний 

Песимі-

стичний 

Реалісти-

чний 

Оптимі-

стичний 

Чистий дохід, тис. 

грн. 232379 243997,95 255616,9 55144 57901,2 60658,4 

Собівартість 

реалізованої 

продукції, тис. грн. 

204971 194722,45 184473,9 – – – 

Матеріальні затрати, 

тис. грн. 
62130 59023,5 55917 – – – 

Валовий прибуток, 

тис. грн. 
27408 49275,5 71143 11011 11561,55 12112,1 

Чистий прибуток, 

тис. грн. 
6393 24324,35 42255,7 127 578,45 1029,90 

Інвестиції в 

інновації, тис. грн. 
– – – 1096 1151 1206 

Відносна зміна 

частки ринку, % 
– – – 0 5 10 

 
В результаті досліджень впливу КС на результативність діяльності 

підприємств кондитерської промисловості (за реалістичним, песимістичним та 

оптимістичними сценаріями прогнозування) для ПрАТ «Кондитерська фабрика 

«Харків’янка» рекомендовано реалізацію стратегії найменші сукупні витрати 

(за М. Портером), для ТОВ «ВКГ «Лісова казка» ‒ стратегію широкої 

диференціації. Обґрунтовано, що реалізація запропонованих стратегій дозволяє 

підвищити загальну результативність діяльності підприємств в 2 рази. 

Розроблені в роботі положення доведені до рівня методичних підходів, а 

їх практична реалізація у контексті оцінки впливу конкурентної стратегії на 

результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості 

Харківського регіону довела їх практичну значущість і доцільність подальшого 

використання сформованого інструментарію. 

У додатках наведено вихідні дані для оцінки результативності 

підприємств вибіркової сукупності кондитерської промисловості, розрахунки у 

Microsoft Excel 2019 по виявленню наявної результативності  та впливу факторів, 

акти впровадження результатів дослідження, список публікацій здобувача за 

темою дисертації та відомості про апробацію результатів роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання 

щодо подальшого розвитку теоретичних положень та методичного 

забезпечення оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність 

діяльності промислових підприємств. Основні висновки та результати, що 

одержані в ході проведених досліджень, полягають у такому. 

1. На основі дослідження сучасних поглядів провідних науковців щодо 

сутності та існуючої систематизації видів конкурентних стратегій 
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підприємства, виявлено різноманітність підходів та класифікаційні 

розмежування, згідно яких, однi типи конкуpентних cтpaтегiй пеpетинaютьcя, 

iншi ‒ доповнюють однa одну. Ґрунтуючись на принципах системного підходу, 

проведено систематизацію видів конкурентних стратегій, з урахуванням 

сучасних реалій господарювання промислових підприємств та викликів 

вітчизняної економіки, що дозволяє розширити теоретичний базис формування 

портфелю конкурентних стратегій відповідно до рівня прогнозної 

результативності діяльності підприємств кондитерської промисловості. 

2.  Досліджено сучасні підходи провідних науковців до визначення та 

сутності поняття «результативність діяльності підприємства». Обґрунтовано 

характеристику результативності діяльності підприємств та визначено її 

взаємозв'язок з результатами реалізації конкурентних стратегій, що стало 

підґрунтям систематизації теоретико-методичних підходів при уточненні 

дефініції «результативність діяльності підприємства» в проекційному 

представлені, як основи для формування класифікації конкурентних стратегій 

залежно від очікуваної результативності. 

3. Здійснений аналіз конкурентної ситуації та результативності діяльності 

підприємств кондитерської промисловості показав наявність активної 

діяльності, направленої на підвищення результативності та прагнення до 

розробки нових дієвих конкурентних стратегій. Запропоноване методичне 

забезпечення до експрес-оцінки результативності діяльності промислових 

підприємств дозволяє підтвердити оприлюднені конкурентні стратегії                   

ПрАТ «ХБФ», ПрАТ «Домінік», ЧП «ВТК Лукас», ПАТ «Запорізька 

кондитерська фабрика», а також провести ідентифікацію існуючих «робочих» 

конкурентних стратегій для підприємств кондитерської промисловості 

вибіркової сукупності. 

4. Досліджено фактори та здійснено оцінку їх впливу на забезпечення 

досягнення результативності діяльності підприємств кондитерської  

промисловості. Виявлено, що фактори впливають різною мірою на різні 

проекції результативності. Побудовано матрицю впливу факторів на загальну 

результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості 

вибіркової сукупності. Таким чином, на ринкову проекцію  результативності 

діяльності підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності 

впливає 5 факторів, на фінансову ‒ 5, на витратну ‒ 4, і на нефінансову ‒ 5. При 

цьому одні фактори впливають  лише на 1 проекцію ‒ зростання обсягу 

виробництва; зростання обсягу виробництва; зменшення матеріаломісткості, 

що не призводить до зміни собівартості та інших проекцій результативності; 

введення інновацій та покращення якості продукції, інші на 2 проекції ‒ 

зростання обсягу виробництва, що призводить до зростання частки ринку та 

чистого доходу, прибутку та рентабельності (незалежно від зміни 

продуктивності праці); збільшення частки ринку, а також зменшення 

собівартості при незмінних інших проекціях; збільшення частки ринку за 

рахунок введення інновацій та покращення якості продукції при зменшенні 

ємності ринку (незмінні фінансова та витратна проекції); зменшення 

собівартості, що призводить до збільшення прибутку та рентабельності; через 
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зростання прибутку збільшені обсяги коштів на введення інновацій; введення 

інновацій, що призводить до зменшення собівартості та матеріаломісткості 

продукції  та на 3 проекції ‒ збільшення частки ринку, збільшення чистого 

доходу, прибутку, за рахунок введення нових технологій. 

5. На основі факторного аналізу забезпечення досягнення 

результативності діяльності підприємств кондитерської  промисловості   

обґрунтовано методичний підхід вибору дієвої конкурентної стратегії, що 

дозволяє забезпечити взаємозв’язок стратегічних цілей і отриманих результатів. 

Сутність формування КС в залежності від очікуваних результатів діяльності 

підприємства також є п’яти етапною, однак має певні відмінності: через 

необхідність врахування впливу перспективної конкурентної стратегії на 

результативність діяльності підприємства до складу IV-того етапу додано два 

варіанти, які змінюються в залежності від рівня прогнозної результативності 

діяльності підприємства: якщо підприємство має конкретні цілі щодо 

покращення результатів діяльності підприємства, то вибір конкурентної 

стратегії пропонується здійснювати на основі рекомендацій зазначених в табл. 

3; якщо першим пріоритетом підприємства є покращення показників лише 

однієї проекції, а зміна інших є другорядною, в такому випадку доцільним є 

доповнення ‒ врахування рейтингу впливу КС на загальну результативність 

діяльності (рис. 6). 

6. Ґрунтуючись на результатах аналізу впливу факторів на загальну 

результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості, з 

урахуванням систематизації конкурентних стратегій та їх виявів, розроблено 

комплексний підхід до формування конкурентних стратегій, який базується на 

визначенні рейтингу їх впливу в залежності від очікуваних результатів 

діяльності промислового підприємства, що дозволяє розробити дієві 

рекомендації щодо конкурентної поведінки на стратегічну перспективу. В 

результаті досліджень впливу конкурентної стратегії на результативність 

діяльності підприємств кондитерської промисловості рекомендовано реалізацію 

стратегії ‒ «найменші сукупні витрати» (за М. Портером) для 

ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» та стратегію «широкої 

диференціації» ‒ для ТОВ «ВКГ «Лісова казка». На основі прогнозного аналізу 

доведено доцільність реалізації запропонованих стратегій, їх впровадження у 

практичну діяльність зазначених підприємств дає змогу підвищити її загальну 

результативність в 2 рази. 

7. Результати дослідження впроваджені у практичну 

ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» та ТОВ «ВКГ «Лісова казка», 

використовуються у навчальному процесі НТУ «ХПІ». 
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АНОТАЦІЇ 

Фощій П. М. Вплив конкурентної стратегії на результативність 

діяльності підприємств кондитерської промисловості. На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2020. 

Дисертація присвячена розробці і науковому обґрунтуванні теоретичних і 

науково-методичних підходів щодо оцінки впливу конкурентної стратегії на 

результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості. 

В роботі досліджено сутність конкурентної стратегії підприємства;  

визначено основні етапи та особливості формування конкурентної стратегії;  

обґрунтовано характеристики результативності діяльності підприємств та її 

взаємозв'язок з результатами реалізації конкурентної стратегії.   

На основі проведеного аналізу конкурентної ситуації в кондитерській 

промисловості розроблено науково-методичний підхід до оцінки 

результативності діяльності, що відрізняється їх узагальненням за цільовим, 

витратним та спрямованим на розвиток підходами, дозволяє здійснити 

проекційне представлення результативності як об’єкта оцінки. Визначено 

конкурентні стратегії підприємств кондитерської промисловості. Здійснено 

факторний аналіз забезпечення досягнення результативності діяльності 

підприємств кондитерської  промисловості. Запропоновано процесний підхід до 

формування конкурентної стратегії, що дозволяє врахувати принципи 

комплексності та цілеспрямованості під час обґрунтування конкурентної 

поведінки в стратегічній перспективі. 
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Foshchii P. M. The Influence of Competitive Strategy on the Performance 

of the Enterprises of the Confectionery Industry. Manuscript.  

Thesis for granting the Degree of Candidate of Economical sciences in specialty 

08.00.04 – economy and management of the enterprises (by types of economic 

activity). – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 

2020. 

One of the ways to solve the problem of increasing and stabilizing the level of 

competitiveness of industrial enterprises and expanding market share impact is the 

scientific justification of theoretical and methodological support for the development 

and evaluation of competitive strategy of industrial enterprises, its formation and 

quality implementation. 

The work is dedicated to the development and scientific substantiation of 

theoretical and scientific-methodical approaches to assessing the impact of 

competitive strategy on the performance of industrial enterprises. 

The conceptual apparatus content of the enterprise’s competitive strategy (CS) is 

investigated and the systematization of its types is carried out; the essence of the 

concept "the efficiency of the enterprise’s activity" is specified. Defining the 

conceptual apparatus content of the enterprise’s competitive strategy began with a 

preliminary definition of the categories such "strategy" and "competition", which are 

basic and fundamental for the disclosure of the research topic. Taking into account 

the generalization of existing approaches, it is proved that competitive strategy is one 

of the company's strategies, which is aimed at both competitors and consumers, and 

determines the type of behavior, compliance with which will help achieve strategic 

goals in a competitive market. 

The study of existing theoretical approaches to the essence of "performance" 

concept made it possible to clarify its complexity and versatility, and to identify three 

main areas of focus: to achieve the goal of functioning and its result; on the efficiency 

of activity; for further development. On the basis of approaches’ systematization "the 

efficiency of the enterprise’s activity" is offered to consider in projection 

representation. 

The study of the relationship between the content of the CS and the projections 

of effectiveness has led to the conclusion that the essence of some CSs is quite 

difficult to formalize, with some types of strategies generally aimed at obtaining 

comprehensive results. A more detailed description of the defined patterns of CS’s 

influence on the efficiency of the enterprise’s activity in accordance with the 

projections of effectiveness.  

The analysis of the competitive situation in the confectionery industry of 

Ukraine is carried out: the basic tendencies are investigated, their influence on 

efficiency of the domestic enterprises’ activity is defined, threats and possibilities of 

external environment’s influence for development of efficiency indicators are 
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allocated. The published competitive strategies of the confectionery industry’s 

enterprises in Ukraine are investigated.  

Due to the fact that the published CSs do not always correspond to the actual 

behavior of the enterprise in the market, as well as to determine the strategies of other 

enterprises, it was developed methodological support for  projections’ rapid 

assessment of the efficiency of the enterprise’s activity. 

The list is defined and the analysis of factors’ influence on the general efficiency 

of the industrial enterprise’s activity is carried out. It is proved that each factor affects 

different performance projections. A matrix of the factors’ influence on the overall 

efficiency of the confectionery industry’s enterprises of the sample is constructed. 

The obtained research results became the basis for the development of a 

comprehensive approach to the formation of competitive strategy, which is based on 

the rating of their impact. 

The forecast levels of the enterprises’ effectiveness indicators of                           

PJSC "Kharkivyanka Confectionery Factory" and LLC "VKG "Lisova Kazka" as a 

result of the recommended CS’s implementation have been determined. 

The provisions developed in the paper are brought to the level of methodical 

approaches, and their practical implementation in the context of assessing the impact 

of competitive strategy on the efficiency of confectionery industry enterprises’ 

activity in the Kharkiv region proved their practical significance and feasibility of 

further use of the tools. 

Key words: competition, competitive strategy, efficiency, productivity of sub 

plots, achievement of activity of enterprises, formation of competitive strategy, 

confectionery industry. 
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