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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

системно-логічних,  науково-аналітичних  та  історичних   –  під  час  опрацювання,

узагальнення і систематизації наукових підходів щодо визначення сутності, складових та

чинників, що визначають динамічні здібності як процес; діалектичного методу пізнання та

абстрактно-логічного методу – при узагальненні теоретичних положень при обґрунтуванні

факторного впливу відносно трансформації функціонуючих бізнес-систем з подальшою їх

класифікацією.

Результати.  Встановлено,  що  створення  умов  для  комфортного  здійснення  змін

обумовлює процеси внутрішньої адаптації на підставі визначення критеріїв пріоритетності

та  класифікації  структурних  трансформацій  підприємства.  Обґрунтовано,  що динамічні

здібності  структурних  трансформацій  –  це  такий  стан  розвитку  та  функціонування

підприємницько-організаційного суб’єкта, який під впливом функціональних компетенцій

задіює  індивідуальні  властивості  індивідуума,  що спрямовані  на  задоволення  інтересів

власників даного об’єкта. 

Доведено,  що  використання  просторово-часових  характеристик  при  управлінні

динамічними  здібностями  структурних  трансформацій  знаходять  своє  відображення  у

вміннях,  які  можна  визначити  через  переміщення  компетенцій  на  підприємстві  на

визначену  одиницю  часу.  Запропоновано  додаткові  класифікаційні  ознаки  групування

факторів структурних трансформацій підприємств та галузей, що дозволить гармонізувати

економічні  інтереси  при  трансформаціях,  наповнити  більш  детальною  інформацією,

включаючи зміни умов галузевої конкуренції, передумов формування кризових явищ.

Новизна. Полягає  в  обґрунтуванні  зв’язків  факторного  впливу  трансформації  на

функціонуючі  бізнес-системи.  Розроблено модель управління динамічними здібностями,

що  включає  принципи,  вміння,  кордони  динамічних  здібностей  у  відповідності  з

кордонами структурних трансформацій підприємств.

Практична  значущість.  Запропоновано  систему  чинників  впливу  на  здійснення

змін у динамічних здібностях підприємств задля вдосконалення управлінської діяльності,

визначено їхнє місце при переміщенні компетенцій підприємства за визначену одиницю



часу.  Це  сприяє  створенню  ефективної  системи  підтримки  конкурентних  позицій

стратегічного  управління  та  посилює  потенціал  підприємства  під  час  структурних

трансформацій.
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