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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах загострення конкуренції та фор!

мування відповідно до неї чіткої і довгострокової стра!

тегії стають необхідним фактором існування підпри!

ємств, основою ефективної моделі становлення і роз!

витку підприємства. В теперішній час тільки стратегічне

довгострокове бачення разом з активними діями щодо
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Досліджено сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом

стратегічного управління.

In the article the essence of competitiveness of the enterprise; reasonable factors increase

enterprise competitiveness through strategic management. The complex mechanisms of strategic

management of enterprise competitiveness. The modern mechanisms to improve the competitiveness

of enterprises by strategic management.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, стратегія, управління, підприємство.
Key words: competitiveness, competitive advantages, strategy, management, enterprise.

підключенням різних мережевих взаємодій може дати

шанс на виживання і використання нових можливостей.

З практичної точки зору стратегічне управління засно!

ване на розробці і реалізації дій, що ведуть до довгост!

рокового збереження або підвищення ефективності

діяльності підприємства по відношенню до конкурентів.

Обрана модель поведінки підприємства в конкурентних



умовах може дати уявлення про те, яким має бути під!

приємство в майбутньому, щоб відповідати поставленим

цілям. Для того, щоб забезпечити досягнення певних пе!

реваг, на практиці потрібне вміння правильно вибрати

конкурентну стратегію. Тому тема підвищення конкурен!

тоспроможності підприємства шляхом стратегічного

управління є актуальною.

Дослідження наукових розробок та публікацій щодо

вказаної проблематики показало, що питанням підви!

щення конкурентоспроможності підприємства шляхом

стратегічного управління приділяли та приділяють знач!

ну увагу такі автори, як: О.Ю. Біленький, Т.А. Дяченко,

Р.Л. Лупак, Д.С. Панасенко, О.П. Романко, О.О. Цига!

нок та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних положень та

науково!практичних рекомендацій щодо дослідження

особливостей підвищення конкурентоспроможності

підприємств України шляхом стратегічного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Альтернативність та поліваріантність напрямів по!

зиціювання підприємства у сфері конкурентного сере!

довища, потреба оптимізації ресурсного потенціалу і

управління капіталом обгрунтовують системність стра!

тегічного планування забезпечення конкурентоспро!

можності. Адаптивна до конкурентного середовища

економічна політика у формі стратегії конкуренції є

умовою реалізації ефективного господарського меха!

нізму підприємства. У такому випадку існує необхідність

розробки поетапної системи стратегічного управління

конкурентоспроможністю підприємства, яка б урахову!

вала базові вимоги, підсилювачі ефективності, факто!

ри розвитку та інноваційного потенціалу конкуренто!

спроможності [1, с. 37].

У сучасних умовах господарювання, економіка Ук!

раїни потребує створення певних умов для забезпечен!

ня підвищення конкурентоспроможності всіх її сфер

господарювання. Підвищення конкурентоспроможності

підприємств забезпечить розвиток економіки всіх

вітчизняних галузей, що сприятиме загальному прогре!

су національного господарства в цілому. Тому існують

різні підходи до визначення сутності "конкурентоспро!

можність підприємства" (рис. 1).

Відповідно до вищенаведених підходів до визна!

чення сутності "конкурентоспроможність підприєм!

ства", варто відзначити, що в сучасній економічній літе!

  

 
 

 
 

  

  

Джерело: [3, с. 51].

Рис. 2. Ієрархія рівнів конкурентоспроможності

Рис. 1. Підходи до визначення сутності "конкурентоспроможність підприємства"
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ратурі існує велика кількість підходів до конкурентос!

проможністю підприємства. Проте найбільш доцільним

і ефективним для вирішення проблем конкурентоспро!

можністю підприємства є застосування сучасних кон!

цепцій менеджменту, що використовують взаємодію

трьох підходів: системного, процесного та ситуаційно!

го.

Комплексне поєднання цих підходів до конкурен!

тоспроможністю підприємства на думку науковців [5, с.

21], повинно враховувати та поєднувати різнобічні ас!

пекти, які б дозволяли отримати найбільш бажаний

кінцевий результат при мінімізації негативних чинників.

Таке поєднання являє собою логічний спосіб мислення,

відповідно до якого процес вироблення, обгрунтуван!

ня та прийняття будь!якого рішення відштовхується від

загальної мети діяльності підприємства. Це дає змогу

на науковій основі порівняти напрями розвитку і не!

обхідні для їх досягнення ресурси, а це в свою чергу

означає необхідність внутрішньої єдності процесу

управління, що надасть можливість досягнення макси!

мального фінансового результату, знизити ризик, по!

кращити конкурентні позиції підприємства.

Отже, конкурентоспроможність є складною еконо!

мічною категорією, яку можна розглядати на різних

рівнях (рис. 2).

Варто відзначити, що усі вищенаведені рівні кон!

курентоспроможності взаємозалежні, а оцінка їх!

нього стану визначається, насамперед, здатністю ви!

пускати конкурентоспроможну продукцію. Проте, на

нашу думку, ієрархія рівнів конкурентоспромож!

ності, крім вище зазначених, включатиме й рівень

організацій. Виробництво конкурентоспроможної

продукції визначає конкурентоспроможність під!

приємств, які функціонують у межах галузей і тери!

торіально розміщені в різних підприємства. Су!

купність організацій, що мають різний рівень конку!

рентоспроможності, буде формувати конкурентос!

проможність економіки підприємства на світовому

рівні. Перехід з одного рівня на інший змінює коло

завдань і чинників, які сприятимуть підвищенню

міжнародної конкурентоспроможності економіки

підприємства.

Розглянемо рисунок 3, на якому представлено ек!

зогенні та ендогенні чинники підвищення конкурентос!

проможності підприємства шляхом стратегічного управ!

ління.

Варто відзначити, що розвиток ринкових відносин

у вітчизняній економіці зумовило посилення стратегічного

напряму в практичній діяльності підприємств. Для вра!

хування ступеня радикальності змін, необхідних для

досягнення основних цілей підприємств, що опинилися

в різному становищі, пропонуємо класифікацію конку!

рентних стратегій промислових підприємств, що

здійснюють ремонтні послуги, за критерієм глибини

Рис. 3. Основні чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом
стратегічного управління підприємств України

Джерело: [9, с. 157].
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стратегічних перетворень, яку адаптовано до їх специф!

іки [4, с. 151].

Конкурентна стратегія максимального задово!

лення потреб цільової групи споживачів передбачає

визначення найбільш вигідного для підприємства

цільового сегмента ринку, вивчення потреб його спо!

живачів, максимальне пристосування до них. Варіа!

цією цієї стратегії для дрібних фірм є орієнтація на

вузький сегмент споживачів (стратегія залишкового

попиту) — визначення тих споживачів, пристосуван!

ня до потреб яких для більш великих підприємств є

нераціональним, налагодження щільного зв'язку з

ними, задоволення їх потреб. Конкурентна страте!

гія збереження існуючого положення полягає в ут!

риманні лідерських позицій шляхом підтримки та

посилення своїх конкурентних переваг; моніторин!

гу нових тенденцій у даному та суміжних видах діяль!

ності з метою пристосування підприємства до них

[10, с. 77].

Перша група стратегій радикальних змін передба!

чає докорінні перетворення на підприємстві з точки

зору стратегічного розвитку. Використання таких стра!

тегій є доцільним для підприємств, які не досягли знач!

ного успіху внаслідок стратегічної невизначеності або

вибору помилкової стратегії, або неефективної її реа!

лізації, й ніякі локальні зміни не в змозі забезпечити

бажаних результатів і суттєво змінити ситуацію [11, с.

212]. У такому випадку підприємствам слід визначити

або створити свої конкурентні переваги, що відпові!

дають їх можливостям та потребам ринку й стануть

підгрунтям до реалізації відповідних стратегій. Якщо

такі заходи не забезпечують бажаних результатів, яких

можна досягти, змінивши напрям діяльності або допов!

нивши його суміжними видами — доцільним є викори!

стання відповідних стратегій. У разі неможливості

здійснити радикальні зміни своїми силами підприєм!

ствам слід звернутися за допомогою ззовні до більш

сильних конкурентів або виробників техніки з метою

злиття з ними, якщо це вигідно й для останніх. Інакше

слід взагалі припинити даний вид діяльності й розгля!

нути альтернативні варіанти ведення власного бізнесу

або надати у використання іншим підприємцям ресур!

си, що належать власникам, з метою отримання

більшої віддачі від них.

Друга група стратегій часткових змін передбачає

локальні перетворення в тих проблемних напрямах

діяльності, які не дають можливості досягти максималь!

них результатів діяльності. Використання таких стра!

тегій є доцільним для успішних підприємств, які роз!

крили свій потенціал, але не повною мірою, і причина

такого становища є локалізованою, а її усунення не по!

требує радикальних змін [11, с. 213].

Підсумовуючи вищепроведене дослідження тео!

ретичних аспектів визначення особливостей підви!

щення конкурентоспроможності підприємства шля!

хом стратегічного управління, варто відзначити, що

конкурентна стратегія підприємства — це комплекс

заходів, що відображає шлях від існуючого положен!

ня підприємства до бажаного, направлений на за!

безпечення високої ефективності функціонування та

успішне пристосування до умов конкурентного сере!

довища.

Процес планування ключових показників реалізації

стратегії досягнення конкурентних переваг за кожним

рівнем організаційної структури підприємства, який

відображений в організаційному механізмі, далі вико!

Рис. 4. Комплекс механізмів стратегічного управління конкурентоспроможністю
підприємства

Джерело: [6, с. 68].
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ристовується в мотиваційному механізмі, але вже в ас!

пекті розробки системи мотивації співробітників (рис.

4).

Отже, всі запропоновані механізми реалізації

стратегії досягнення конкурентних переваг підприє!

мством формують цілісну систему стратегічного уп!

равління конкурентоспроможністю підприємства.

Запропонований комплекс механізмів стратегічного

управління конкурентоспроможності підприємства,

що складається з економічного, організаційного та

мотиваційного механізмів реалізації стратегії досяг!

нення конкурентних переваг підприємства, відзна!

чається властивістю цілісності. Так, результатом ре!

алізації економічного механізму є матриця реалізації

стратегії  досягнення конкурентних переваг, яка

потім використовується в організаційному механізмі

при прийнятті рішення про необхідність реструкту!

ризації.

ВИСНОВКИ
Підсумувавши вищепроведене дослідження, варто

відзначити, що алгоритмізація процесу розробки кон!

курентних стратегій діють як фактор зменшення роз!

риву між теорією і практикою розробки конкурентних

стратегій. При використанні пропонованої нами мето!

дики розробки конкурентної стратегії підприємства ос!

новним результатом стратегічного планування повин!

на бути підтверджена стратегія розвитку підприємства.

Для плідного втілення стратегії розробляється план,

орієнтований на максимальне використання ключових

конкурентних переваг, які діагностуються методами

стратегічного аналізу. Організаційна структура

підприємства виступає в якості основного орієнтира в

розподілі ресурсів і управлінні і підприємством для

досягнення стратегічних цілей і виконання поставле!

них завдань.
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