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Матвєєв П. М. Планування, імплементація та оцінка стратегій управління ресурсним потенці-
алом підприємства. 

Вступ. Розроблення інноваційної стратегії здійснюється в рамках стратегічного управління підприємст-
вом. Інноваційна стратегія має довгостроковий характер та формується відповідно до цілей підприємства для 
оптимального перерозподілу ресурсів в рамках інвестиційної діяльності.  

Метою наукового дослідження є узагальнення теоретичних та практичних аспектів планування, впрова-
дження та оцінювання стратегій управління ресурсним потенціалом підприємств для розроблення рекомендацій 
у сфері сільського господарства. 

Результати. Визначено умови впровадження та зміст стратегічного управління. Обґрунтовано аспекти, 
які впливають на вибір інноваційної стратегії підприємства. Відзначено важливість узгодження напрямів іннова-
ційної діяльності в рамках підприємства. Обґрунтовано доцільність формування концепції соціально-економічної 
адаптації аграрного підприємства до інноваційної моделі технологічного розвитку. Надано визначення поняття 
«економічна адаптація». Охарактеризовано обмеження, які перешкоджають впровадженню у діяльності українсь-
ких аграрних підприємств інноваційної моделі технологічного розвитку. Відзначено роль якості взаємодії персо-
налу в процесі інноваційного розвитку підприємства. Визначено заходи для усунення негативного впливу іннова-
ційної моделі технологічного розвитку на підприємства аграрного сектору. Запропоновано застосування 
методології узгодження інтересів у процесі розроблення проектів технічного переозброєння на аграрному підпри-
ємстві. Охарактеризовано концептуальний зміст та принципи соціально-економічної адаптації аграрного підп-
риємства до інноваційної моделі технологічного розвитку. Запропоновано визначати конкурентоспроможність 
підприємства як результат його соціально-економічної адаптації. Охарактеризовано основні показники для оці-
нювання результату такої адаптації. Відзначено роль узгодженості інтересів суб’єктів підприємства у процесі 
соціально-економічної адаптації. 

Ключові слова: конкуренція, ресурсний потенціал, сільськогосподарське підприємство, адаптація, стра-
тегічне управління, стратегія, інноваційна модель технологічного розвитку.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  Розробка інноваційної стратегії ви-
кликана необхідністю прийняття стратегіч-
них рішень і, отже, здійснення стратегічного 
управління. В наш час інноваційна стратегія 
асоціюється з довгостроковим плануванням 
інноваційної діяльності, здійснюваним ви-
щим керівництвом підприємства, тому фор-
мування інноваційної стратегії - це аналітич-
ний процес визначення довгострокових 
цілей і створення механізмів для їх досяг-
нення, що передує реалізації стратегії. Інно-
ваційна стратегія - це частина економічної 
стратегії підприємства, що покликана забез-
печувати досягнення й реалізацію цілей інно-
ваційного розвитку на основі ефективного 
розподілу та перерозподілу ресурсів між на-
прямками інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Стратегії управління ресурсним поте-
нціалом підприємства відграють важливу 
роль у розвитку суб’єктів аграрного бізнесу, 
що підтверджується існуючим науковим до-
робком у напрямі дослідження, представни-
ками якого є Василик Н. М. [18], Вяткі-

на Т. Г. [19], Кустріч Л. О. [20], Плотни-
цька С. І. [21], Прохорова В. В. [22], Россо-
ха В. В. [23], Тредіт В. Є. [24], Чирва О. Г. [25]. 
Проте особливості діяльності аграрних підп-
риємств і вплив економічного середовища по-
требують перегляду й удосконалення деяких 
аспектів у даному питанні, зокрема в частині 
планування, імплементації та оцінки. 

Формулювання цілей статті. У зв’язку з 
цим метою статті є систематизація існуючих 
підходів щодо планування, імплементації та 
оцінювання стратегій управління ресурсним 
потенціалом для формування рекомендацій, 
спрямованих на розвиток суб’єктів аграрного 
сектору.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потреба у стратегічному управ-
лінні виникає тоді, коли на діяльність суб'-
єкта господарювання впливають фактори 
зовнішнього середовища з підвищеним рів-
нем невизначеності. Зміст стратегічного уп-
равління полягає в тому, щоб допомогти під-
приємству знаходити, розвивати й 
використовувати ресурси найбільше ефекти-
вно для досягнення своїх цілей. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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Інноваційна стратегія підприємства ро-
зробляється на основі стратегічних цілей 
створення і функціонування підприємства. 
Для цього необхідно чітко сформулювати за-
гальну мету й шляхи її досягнення (грошові, 
натуральні, трудові), строго обмежити част-
кові цілі в часі та визначити строки їх досяг-
нення, оцінити реальність і несуперечність 
цілей один одному. 

Вибір тієї або іншої інноваційної страте-
гії залежить від цілей розвитку підприємства 
та стану показників інноваційного потенці-
алу. Звідси випливає найважливіше методо-
логічне положення, відповідно до якого вибір 
інноваційної стратегії підприємством здійс-
нюється на основі оцінки спрямованості й ве-
личини інноваційного потенціалу. 

Успіх інноваційної стратегії залежить 
від здатності підприємства успішно здійсню-
вати різні напрямки інноваційної діяльності, 
раціонально поєднуючи й сполучаючи їх 
один з одним. Якщо між окремими напрям-
ками інноваційної діяльності немає достат-
ньої сумісності, то підприємство не має ані 
виразної інноваційної стратегії, ані стійкої 
переваги. Управління в цьому випадку зво-
диться лише до здійснення контролю над не-
залежними функціями, а операційна ефекти-
вність визначає відносні показники 
діяльності агропромислового підприємства. 

В умовах трансформації економіки аг-
рарні підприємства повинні правильно 
сприйняти інноваційні процеси, освоїти й 
адаптувати їх в мінливих умовах. 

Необхідне формування концепції соці-
ально-економічної адаптації аграрного підп-
риємства до інноваційної моделі технологіч-
ного розвитку, відповідно до якої адаптація 
розглядається як перетворення зв'язків і від-
носин взаємодіючих суб'єктів аграрного підп-
риємства в процесі освоєння передових тех-
нологій на базі нових знань і 
інституціональних змін з метою забезпе-
чення його лідируючих позицій на ринку. 

В сучасній науці й практиці під адапта-
цією розуміється процес пристосування або 
перетворення, спрямований на розвиток оз-
нак, що відповідають тому зовнішньому сере-
довищу, в якому функціонує дана система. 

Економічна адаптація як процес прис-
тосування підприємства до постійно змінних 
умов існування полягає в перетворенні спо-
собу функціонування, виробничої структури 
й організації відповідно до цілей власника ка-
піталу, а також вимог і динаміки економічних 
параметрів середовища. 

Інноваційний технологічний розвиток, 
будучи по своїй суті засобом прискореного 
розвитку, разом з тим як фактор зовнішнього 

середовища робить потужний дестабілізую-
чий вплив на розвиток аграрного підприємс-
тва, оскільки обумовлює зміну вимог до ефе-
ктивності й безпеки його діяльності й, отже, 
необхідність пристосування до нових вимог 
шляхом удосконалювання техніки, техноло-
гії, системи управління, інститутів, навичок 
персоналу. 

Провідними обмеженнями, що не до-
зволяють українським аграрним підприємст-
вам ефективно освоювати інноваційну мо-
дель технологічного розвитку, є 
непогодженість і навіть конфлікт відносин 
власників капіталу й найманих робітників. 
Це проявляється в протиріччі основних уяв-
лень суб'єктів про шляхи та способи забезпе-
чення ефективності виробництва. Персонал 
аграрних підприємств, включаючи головних 
фахівців і топ-менеджерів, думає, що основ-
ними причинами низької ефективності й 
якості виробництва є технологічна відста-
лість устаткування, погане матеріально-тех-
нічне забезпечення, недостатнє фінансу-
вання не тільки розвитку, але навіть простого 
відтворення. Власники капіталу бачать голо-
вну причину в низькій кваліфікації найма-
ного персоналу, насамперед - менеджменту, 
не приділяючи при цьому належної уваги мо-
тивації персоналу до підвищення ефективно-
сті та якості виробництва як основи конку-
рентоспроможності аграрного підприємства. 

Якість взаємодії персоналу визначається 
характером зв'язків і відносин, що виникають 
у виробничому процесі. При інноваційному 
розвитку підприємства відбувається перехід 
на новий якісний рівень взаємодії шляхом пе-
ретворення зв'язків і відносин між суб'єктами 
відповідно до змінних умов внутрішнього й 
зовнішнього середовища. 

Сутність соціально-економічної адапта-
ції аграрного підприємства до інноваційної 
моделі технологічного розвитку полягає в ци-
клічному перетворенні зв'язків і відносин вза-
ємодіючих суб'єктів підприємства на базі но-
вих знань і інституціональних перетворень з 
метою забезпечення його лідируючих пози-
цій на ринку. 

Для усунення дестабілізуючого впливу 
на аграрне підприємство інноваційної моделі 
технологічного розвитку необхідно забезпе-
чити своєчасну, адекватну й погоджену зміну 
всієї системи відносин суб'єктів підприємства, 
що включає соціальні, соціально-економічні, 
соціально-трудові, організаційно-економічні 
та трудові відносини. 

Найважливішими в аспекті організації 
ефективної взаємодії суб'єктів є організа-
ційно-економічні й соціально-економічні від-
носини. Саме ці види відносин значною 
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мірою визначають доцільність, а отже, ефек-
тивність і безпеку використання капіталу та 
праці в аграрному виробництві. 

Перетворення відносин викликає необ-
хідність відповідного коректування сформо-
ваних на аграрному підприємстві норм і пра-
вил, покликаних забезпечити його цілісність 
як соціально-економічної системи. Успішна 
адаптація до інноваційної моделі технологіч-
ного розвитку буде здійснюватися в тому ви-
падку, якщо сформовані на підприємстві ін-
ститути чітко встановлюють границі й 
регламентують взаємодію суб'єктів. Тому ін-
ституціональні перетворення є необхідним 
інструментом здійснення соціально-економі-
чної адаптації підприємства до інноваційної 
моделі технологічного розвитку.  

Досвід діяльності аграрних підприємств 
показує, що підвищення ефективності і яко-
сті виробництва стримується непогоджені-
стю інтересів і відповідальності суб'єктів під-
приємства.  

Застосування методології узгодження ін-
тересів на аграрному підприємстві при розро-
бці проектів технічного переозброєння (ПТП) 
полягає в такому. Спочатку формується 
Центр відповідальності за розробку й реаліза-
цію ПТП. Він є ядром активної системи (АС) 
(коаліції) прийняття погоджених рішень по 
ПТП, що створюється їм на добровільній ос-
нові шляхом вирішення завдання погодженої 
оптимізації формування АС на аграрному 
підприємстві. Для забезпечення стабільності 
колективних рішень застосовується колекти-
вна стратегія, що закріплюється в умовах фун-
кціонування АС при чіткому поділі функцій і 
повноважень Учасників проекту (УП), а також 
на основі методу узгодження їх інтересів та 
оцінок. З огляду на, що АС (коаліція) предста-
вляє добровільне об'єднання представників 
командних і цільових груп підприємства для 
прийняття взаємовигідних рішень, покарання 
членів АС (коаліції) за порушення її умов 
може бути здійснено тільки у вигляді тимчасо-
вого або постійного їх виключення зі складу 
АС (коаліції) з усіма випливаючими звідси не-
гативними наслідками: втрата заохочення, за-
кріпленого в умовах трудового договору – до-
говору на виконання додаткових зобов'язань, 
пов'язаних з участю УП в АС; погіршення імі-
джу й авторитету керівництва, втрата перспе-
ктиви кар'єри. 

Процес узгодженого управління ПТП 
має таку структуру: узгоджена оптимізація 
проектів ПТП і вибір оптимального проекту, 
розробка й затвердження цільової програми, 
моніторинг реалізації цільової програми.  

Вирішення завдань узгодженої оптимі-
зації здійснюється в процесі інтерактивної 

взаємодії УП ПТП із командними й цільо-
вими групами підприємства, із групою ухва-
лення рішення про затвердження ПТП. Інте-
рактивна взаємодія має форму людино-
машинного процесу пошуку й формально 
описується за допомогою алгоритмічних 
приписів і методів математичного програму-
вання. 

Концептуальне уявлення соціально-
економічної адаптації аграрного підприємс-
тва до інноваційної моделі технологічного 
розвитку полягає в циклічному багаторівне-
вому перетворенні способу функціонування, 
структури, зв'язків і відносин, що визначають 
досягнення балансу інтересів і відповідально-
сті суб'єктів у процесі проектування і осво-
єння нових технологій на базі нових знань та 
інституціональних змін з метою забезпе-
чення лідируючих позицій підприємства на 
ринку аграрної продукції. 

Принципами соціально-економічної 
адаптації аграрного підприємства до іннова-
ційної моделі технологічного розвитку є: 

– цілеспрямованість, що полягає в необ-
хідності досягнення відповідності індивідуа-
льних цілей суб'єктів підприємства загальній 
меті – освоєння інноваційної моделі техноло-
гічного розвитку, що забезпечує лідируючі 
позиції на ринках аграрної продукції; 

– функціональність, що заснована на 
розумінні сутності соціально-економічної 
адаптації як функції, що реалізується в діях і 
способах організації взаємодії суб'єктів підп-
риємства, що дозволяють освоїти та реалізу-
вати інноваційну модель технологічного роз-
витку на основі зміни функціональних 
зв'язків і системи відносин; 

– суб’єктність, що заснована на розу-
мінні того, що освоєння інноваційної моделі 
технологічного розвитку забезпечується фор-
муванням системи відносин на основі узго-
дження інтересів і відповідальності учасників 
інноваційної діяльності; 

– циклічність і послідовність адаптацій-
них впливів, які визначають в якості однієї з 
умов, що дозволяє освоювати інноваційну мо-
дель технологічного розвитку, взаємозалеж-
ність життєвих циклів інновації та адаптації; 

– адекватність методів управління адап-
таційними процесами, що визначає необхід-
ність забезпечення відповідності управлінсь-
ких впливів стану зв'язків і відносин у 
технологічному ланцюзі агровиробництва. 

Для аграрних підприємств особливе 
значення має принцип суб’єктності, оскільки 
він виділяє пріоритет соціальної складової в 
процесі освоєння інноваційної моделі техно-
логічного розвитку. Слідування цьому прин-
ципу є обов'язковою умовою освоєння моделі, 
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тому що в його основі перебуває узгодження 
інтересів і відповідальності між окремими 
працівниками, бригадами, ділянками й служ-
бами. 

Принципи мають універсальний харак-
тер і можуть застосовуватися для будь-якого 
аграрного підприємства, що освоює зазначену 
модель. Використання запропонованого ком-
плексу методологічних принципів варто вра-
ховувати при розробці оціночного апарата й 
методів управління соціально-економічною 
адаптацією аграрного підприємства до іннова-
ційної моделі технологічного розвитку. 

Інформаційне забезпечення управ-
ління адаптаційними процесами необхідно 
здійснювати на основі комплексу показників, 
що відповідно до стану внутрішнього й зовні-
шнього середовища, рівня конкурентоспро-
можності підприємства дозволяє здійснювати 
оцінку адаптаційного процесу й приймати 
управлінські рішення з метою збереження 
або коректування траєкторії інноваційного 
технологічного розвитку. Виходячи з особли-
востей інноваційної моделі технологічного 
розвитку й сутності соціально-економічної 
адаптації, до критеріїв і показників пред'яв-
ляються такі вимоги: 

– аналіз результатів соціально-економіч-
ної адаптації до даної моделі повинен проводи-
тися з урахуванням темпів зростання обраних 
показників ефективності виробництва, фінан-
сового стану й конкурентоспроможності; 

– оцінка соціально-економічної адапта-
ції повинна включати зіставлення динаміки й 
рівня найважливіших економічних показни-
ків діяльності аналізованого підприємства з 
показниками конкурентів. У результаті та-
кого порівняння виявляється, наскільки дане 
підприємство відстає, наближається або випе-
реджає конкурентів; 

– оцінка результатів соціально-економі-
чної адаптації повинна базуватися на показ-
никах, що відображають погодженість інтере-
сів і відповідальності суб'єктів підприємства. 

З урахуванням сформульованих вимог 
можуть бути застосовані критерії, необхідні 
для управління процесом соціально-економі-
чної адаптації аграрного підприємства до 
інноваційної моделі технологічного розви-
тку. До них можна віднести динаміку й рівень 
конкурентоспроможності підприємства, ефе-
ктивність використання ресурсів, баланс ін-
тересів і відповідальності. 

Для оцінки конкурентоспроможності 
підприємства як результату соціально-еконо-
мічної адаптації до інноваційної моделі тех-
нологічного розвитку, необхідно розраху-
вати рівень і темп приросту інтегральної 
рентабельності при впровадженні інновацій і 

зіставити їх з аналогічними показниками 
конкурентів. 

Одним із основних економічних ефек-
тів, очікуваних у результаті освоєння іннова-
ційної моделі технологічного розвитку, є ско-
рочення поточних витрат, що пов'язане зі 
зменшенням витрат ресурсів шляхом підви-
щення ефективності їх використання і збіль-
шенням за рахунок цього інтегральної рента-
бельності підприємства. Ефективність 
використання ресурсів обумовлена балансом 
інтересів і відповідальності суб'єктів підпри-
ємства в процесі освоєння інноваційної мо-
делі технологічного розвитку. Як основний 
індикатор рівня балансу інтересів і відповіда-
льності доцільно використовувати коефіці-
єнт конкордації думок персоналу. Коефіці-
єнт дозволяє оцінювати рівень погодженості 
позицій персоналу відносно факторів ефек-
тивності і якості виробництва, проведених 
змін, ефективності управління, і в підсумку - 
необхідності впровадження інновацій. Пого-
дженість позицій персоналу обумовлює ефе-
ктивність його дій і взаємодії. 

Аграрне підприємство як соціально-
економічна система являє собою впорядко-
вану сукупність капіталу й суб'єктів, взаємо-
діючих у процесі агровиробництва для дося-
гнення як загальних цілей підприємства, так 
й індивідуальних цілей кожного суб'єкта. Ме-
неджери не завжди використовують систем-
ний підхід в управлінні й не враховують 
впливи індивідуальних цілей та інтересів су-
б'єктів підприємства на його функціону-
вання.  

Істотна розбіжність в думках і, як наслі-
док, у відносинах суб'єктів підприємства зако-
номірно призводить до неузгодженості дій 
при розробці й реалізації виробничих функ-
цій, визначенні повноважень і відповідально-
сті. Недостатньо розроблені й погоджені фу-
нкції, повноваження, відповідальність варто 
розглядати як «провідні обмеження», оскі-
льки вони погіршують якість виробничої вза-
ємодії та знижують ефективність роботи 
складного технологічного ланцюга аграр-
ного виробництва. 

Досягнення погодженості інтересів суб'-
єктів підприємства повинне відбуватися че-
рез формалізацію відповідальності, що розг-
лядається як закріплений за кожним 
суб'єктом обов'язок відповідати за якість своєї 
виробничої функції. Під виробничою функ-
цією варто розуміти повторювані регламен-
товані дії суб'єкта, групи суб'єктів, підрозділу 
в технологічному ланцюзі аграрного вироб-
ництва, спрямовані на вирішення завдань, 
обумовлених необхідністю досягнення цілей 
технологічного розвитку. Власники капіталу 
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й директори підприємств основною причи-
ною низької ефективності виробничої взає-
модії вважають недостатню відповідальність 
персоналу. Отже, баланс інтересів і відповіда-
льності є головним чинником соціально-еко-
номічної адаптації аграрного підприємства 
до інноваційної моделі технологічного розви-
тку. Його варто розуміти як відповідність ін-
тересів і зобов'язань суб'єктів підприємства, 
взаємодіючих у технологічному ланцюзі аг-
рарного виробництва.  

Пріоритетним напрямком інституціо-
нальних перетворень є норми й правила, що 
регламентують організаційно-економічні ві-
дносини: програми розвитку підприємства, 
підрозділу, найманих робітників; положення 
про бюджетування; організаційно-економіч-
ний регламент; організаційна структура. 

Зміна інституціональної структури по-
винна здійснюватися у відповідності зі стра-
тегічною метою підприємства й структурою 
комплексу інновацій: технічних, технологіч-
них, соціальних, інституціональних. Основні 
завдання по інституціональному закріп-
ленню балансу інтересів і відповідальності на 
підприємстві, що забезпечує освоєння іннова-
ційної моделі технологічного розвитку, по-
винні бути зосереджені на мікро-, міні- і на-
норівнях. 

Висновки. Управління соціально-еко-
номічною адаптацією аграрного підприємс-
тва до інноваційної моделі технологічного 
розвитку як у короткостроковому, так і довго-
строковому періодах необхідно здійснювати 
із застосуванням пропонованого комплексу 
методів, оскільки його використання дозво-
ляє вирішувати адаптаційні завдання різних 
рівнів: регулювання параметрів елементів си-
стеми без зміни її структури, ліквідація «вузь-
ких місць» за допомогою організаційних змін 
(структурна адаптація), функціонально-
структурні перетворення в системі (об'єктна 
адаптація), диверсифікованість виробництва 
з метою освоєння нових ринків. 

Управління на кожному з етапів здійс-
нюється відповідно до поставленого завдання 
і за допомогою використання конкретних ме-
тодів, основними з яких є: оцінка динаміки та 
рівня конкурентоспроможності підприємс-
тва; діагностика виробничої взаємодії; узго-
дження інтересів і відповідальності суб'єктів 
підприємства; планування й реалізація адап-
таційних впливів; розробка та формування 
організаційної структури, адекватної іннова-
ційній моделі технологічного розвитку; фор-
мування системи комунікацій. 
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Abstract. 
Matvieiev P. M. Planning, implementation and evaluation of enterprise resource management strategies. 
Introduction. The development of innovation strategy is carried out within the strategic management of the 

enterprise. The innovation strategy has a long-term character and is formed in accordance with the goals of the enterprise 
for the optimal redistribution of resources within the investment activity. 

The purpose of the research is to summarize the theoretical and practical aspects of planning, implementation and 
evaluation of strategies for managing the resource potential of enterprises to develop recommendations in the field of 
agriculture.  

Results. The conditions of implementation and content of strategic management are determined. Aspects are 
substantiated that influence the choice of innovation strategy of the enterprise. The importance of directions coordination 
of innovative activity within the enterprise is noted. The expediency of forming the concept of socio-economic adaptation of 
the agricultural enterprise to the innovative model of technological development is substantiated. The definition of 
"economic adaptation" is given. Restrictions are described that prevent the introduction of an innovative model of 
technological development in the activities of Ukrainian agricultural enterprises. The role of the quality of staff interaction 
is noted in the process of enterprise innovative development. The measures have been identified to eliminate the negative 
impact of the innovative model of technological development on enterprises in the agricultural sector. The application of the 
methodology of interests’ coordination in the development process of technical re-equipment projects at the agricultural 
enterprise is offered. The conceptual content and principles of socio-economic adaptation of the agricultural enterprise to 
the innovative model of technological development are characterized. It is proposed to determine the competitiveness of the 
enterprise as a result of its socio-economic adaptation. The main indicators for evaluating the result of such adaptation are 
described. The coordination role of enterprise subjects’ interests in the course of social and economic adaptation is noted. 

Keywords: competition, resource potential, agricultural enterprise, adaptation, strategic management, strategy, 
innovative model of technological development. 
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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИ УПРАВЛІННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 
 

 

Дуднік О. В., Сагачко Ю. М. Морфологічний аналіз при управлінні конкурентоспроможністю в 
умовах активізації електронної комерції.  

Вступ. У сучасному мінливому середовищі організаціям необхідно проводити фундаментальні оцінювання 
своїх позицій і робити обґрунтований вибір шляхів майбутнього функціонування на основі застосування методів 
аналізу прийняття управлінських рішень. Динамічність спонукає керівників підприємств перебувати в 
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