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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Сучасний етап розвитку світової економіки характери-

зується істотним прискоренням темпів науково-технічного
прогресу, що зумовлює постійні зміни в структурі й динаміці
суспільних потреб і, як наслідок, загострює конкуренцію в
пропозиції нових товарів і послуг, а також покращенні їх
якісних характеристик. У цьому зв'язку стійкість і конкурен-
тоспроможність економічного положення більшості
суб'єктів господарювання значною мірою визначається тем-
пами і масштабами здійснення інноваційної діяльності, що
дозволяє своєчасно і швидко реагувати на умови конкурен-
тної боротьби, що постійно змінюються, шляхом викорис-
тання різноманітних нововведень, забезпечуючи більш які-
сне й повне задоволення потреб ринку. Розвиток економі-
ки України свідчить про те, що реформи, спрямовані на
підтримку конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств до ринкових умов господарювання, не завжди
досягали очікуваних результатів. Це підтверджується нега-
тивністю основних показників виробничо-господарської
діяльності й надто низьким рівнем стійкості підприємств на
внутрішніх та зовнішніх ринках. Одна з основних причин
такого стану вітчизняної економіки полягає в тому, що про-
цеси управління на більшості з них не сприяють створенню
стійких конкурентних позицій національних виробників.

Теоретичним, методологічним і практичним питанням
конкурентоспроможності присвячені дослідження таких
вчених: Амітана В.Н., Акимової І.М., Амоші О.І., Андрійчу-
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У статті розглянуто формування механізму підвищення конкурентоспроможності виробників

наукомісткої продукції. Визначено місце механізму підвищення конкурентоспроможності в

системі управління. Наведені основні етапи впровадження механізму забезпечення конкурен-

тоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування.

The article of forming of mechanism of increase of competitiveness of producers of products are

considered in the article. Certainly place of increase of competitiveness in control the system. The

basic stages of introduction of mechanism of providing of competitiveness of producers of науко-

місткої products of engineer are resulted.
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Водночас не всі аспекти цієї фундаментальної пробле-
ми опрацьовано через їх складність, багатоаспектність, на-
укової дискусійності і що головне — недостатньо висвітлені
економічні аспекти, природа та механізми управління кон-
курентоспроможністю на всіх стадіях її формування — стра-
тегічному, тактичному і оперативному.

Разом з тим необхідно відзначити, що ще недостатньо
вивчені й розроблені теоретичні й методологічні підходи, а
також практичні рекомендації, спрямовані на системне уп-
равління конкурентоспроможністю виробників машинобу-
дівної наукомісткої продукції. Зазначені тенденції підкрес-
люють необхідність і пріоритетність удосконалення механі-
зму управління конкурентоспроможністю виробників нау-
комісткої продукції як на мікро- так і на державному рівні.
Вищевикладені положення визначили вибір теми й основ-
ний напрям дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є створення методичних реко-

мендацій з управління конкурентоспроможністю виробників
машинобудівної наукомісткої продукції та розробка механізму
підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої
продукції машинобудування. Теоретичною і методологічною
основою дослідження є фундаментальні положення економіч-
ної теорії і теорії менеджменту в сфері конкурентоспроможності,
які висвітлені в працях зарубіжних і вітчизняних науковців, ме-
тоди функціонально-системного аналізу, наукової абстракції
аналогії та економіко-математичного моделювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Підвищення конкурентоспроможності являє собою про-

цес змін і, як будь-який процес, особливо той, який викли-
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кає певні протидії, він потребує управлі-
ння і, зокрема, стратегічного підходу.
Оскільки зміни стосуються всіх основних
організаційних складових, включаючи
структуру кадрів, зайнятість, кваліфіка-
цію, технологію, обладнання, продукцію,
ринки збуту, то відповідно вихідним мо-
ментом підвищення конкурентоспро-
можності виступає розробка стратегії та-
кого підвищення з врахуванням всіх ас-
пектів сприяння та протидії (рис. 1).

Процес підвищення конкурентосп-
роможності потребує врахування спе-
цифіки взаємозв'язку як між елемента-
ми організації, так і з їх оточенням, являє
собою процес прийняття рішень (вклю-
чаючи цілі, методи, плани) з досягнення
цілей підвищення конкурентоспромож-
ності.

Головною задачею, що вимагає роз-
робки або удосконалення системи управ-
ління конкурентоспроможністю та зу-
мовлює дослідження, є пошук напрямів
та формування ефективно функціоную-
чого організаційного економічного механізму підвищення
конкурентоспроможності підприємства, який має базувати-
ся на поєднанні функціонального і системного підходів, в
основу якого буде покладено формування нових, виявлен-
ня та раціональне використання наявних конкурентних пе-
реваг підприємства.

Управління підвищенням конкурентоспроможності —
це мистецтво координації людських і матеріальних ресурсів
протягом розробки та реалізації механізму підвищення кон-
курентоспроможності для досягнення визначених резуль-
татів щодо складу та обсягу робіт, вартості, часу, якості,
цільового рівня конкурентоспроможності та рівня задово-
лення учасників програми. Успішне виконання проекту
підвищення конкурентоспроможності оцінюється за сукуп-
ністю встановлених на етапі розробки критеріїв: строки за-
вершення, вартість та бюджет виконання, якість виконання
робіт і специфікації вимог до результатів, ступінь задово-
лення замовників.

Розвиток науково-технологічної сфери є одним із дієвих
важелів поступового входження країни до спільноти розви-
нутих країн світу, розширення та поглиблення участі у відпо-
відних європейських структурах.

Основним підходом до забез-
печення конкурентоспроможності
наукомісткого підприємства є
функціональний підхід у поєднанні
з структурним, процесним та сис-
темним підходами. При цьому па-
раметри діяльності розглядають-
ся як результат виконання сукуп-
ності функцій системи. Виходячи
з того, що функції мають альтер-
нативні способи виконання, необ-
хідно вибирати такі з них, для яких
співвідношення витрат і корисно-
го ефекту буде оптимальним. Про-
цесний підхід розглядає функції
управління в їх взаємозв'язку між
собою. Під процесом нами розум-
іється система взаємозв'язаних
дій із проведення наукових дослі-
джень, випуску конкурентоспро-
можної наукової продукції, плану-
вання і організації діяльності
підприємства, а також мотивації.
На базі цього підходу розробля-

ються елементи бізнес-процесів.
Структурний підхід нами був використаний для визна-

чення пріоритетних чинників, методів, принципів й інших
інструментів у їх сукупності з метою раціонального розпод-
ілу ресурсів для формування конкурентних переваг.

Особливостями застосування функціонального підхо-
ду є розгляд стратегії забезпечення конкуренто-
спроможності як деякої сукупності агрегованих функцій, ви-
конання яких повинне привести до підтримки/підвищення
конкурентоспроможності підприємства ( рис. 2).

 При реалізації структурного підходу необхідно прове-
сти ранжирування чинників, а також попередню структури-
зацію об'єкта дослідження і управління. Структурний підхід
використовується при аналізі чинників і показників, що ха-
рактеризують конкурентоспроможність наукомісткого ма-
шинобудівного підприємства. Крім того, на його основі фор-
мується функціональна структура механізму забезпечення
конкурентоспроможності підприємства.

 Механізм забезпечення конкурентоспроможності ра-
зом з іншими підсистемами забезпечує управління підприє-
мством на стратегічному рівні й взаємодіє з підсистемою
управління стратегічною і маркетинговою діяльністю. Крім

Рис. 1. Види взаємодії конкуруючих виробників наукомісткої

продукції

Рис. 2. Етапи формування стратегії забезпечення

конкурентоспроможності виробника
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того, механізм забезпечення конкурентоспроможності тісно
взаємодіє зі всіма підрозділами, що виконують основні
бізнес-процеси. Такий механізм будується на основі обліку
міжфункціональної взаємодії наукових, виробничих і інших
підрозділів.

Розробка механізму забезпечення конкурентоспромож-
ності виробників наукомісткої продукції вимагає взаємопо-
в'язаного здійснення робіт з його створення та удоскона-
лення. Така розробка може бути здійснена при використанні
методів системного моделювання і проектування.

Загальна спрямованість робіт з забезпечення конкурен-
тоспроможності наукомісткого підприємства диктує не-
обхідність вирішення цілого ряду завдань планування, про-
гнозування і координації дій, пов'язаних з управлінням кон-
курентоспроможністю (рис. 2).

На основі проведених нами досліджень, для кожного
блоку системи управління підприємством, що орієнтована
на підвищення/підтримку конкурентоспроможності, був

розроблений склад завдань з забез-
печення конкурентоспроможності.
Визначення складу завдань було ви-
конане на основі узагальнення ре-
зультатів проведених досліджень і
вивчення досвіду роботи ряду науко-
вих підприємств. Відмітною особли-
вістю цього комплексу завдань є те,
що вони в кожному блоці зведені в
три основні групи, що відповідають
функціям проектованої системи:

1. Діагностика системи на основі
інформації (I).

2. Проектування і планування
(Р).

3. Аналіз і вибір рішень (S).
Цілі цієї системи реалізуються в

процесі її функціонування за допо-
могою вирішення певних завдань.
Розробка складу завдань системи є
необхідним етапом на шляху побудо-
ви функціональної структури механ-
ізму. Кожне завдання є віддзерка-
ленням відповідної функції управлі-
ння і може бути покладене в основу
створення функціональної, а після
розподілу функцій (завдань) управ-
ління за рівнями — і організаційної
структур механізму забезпечення
конкурентоспроможності вироб-
ників наукомісткої продукції маши-
нобудування.

Побудова функціональних зв'яз-
ків при вирішенні завдань забезпе-
чення конкурентоспроможності ви-
робника наукомісткої продукції
здійснюється з метою:

— встановлення горизонтів і
рівнів на основі системи цілей і по-
казників;

— організаційного й інформац-
ійного впорядкування завдань, тоб-
то для групування їх у функціональні
блоки і виявлення зв'язків між ними;

— проектування і вдосконален-
ня механізму забезпечення конку-
рентоспроможності, що виконує всі
завдання, відображені в схемі функ-
ціональних зв'язків.

У схемі функціональних зв'язків
встановлюються всі види взаємодії
між групами завдань і окремими зав-

даннями управління конкурентоспроможністю у всіх фун-
кціональних блоках. Це дозволяє виявити зовнішні та
внутрішні інформаційні, організаційні і технологічні входи і
виходи механізму забезпечення конкурентоспроможності.

Таким чином, запропонований підхід до визначення зав-
дань забезпечення конкурентоспроможності виробників на-
укомісткої продукції дозволив сформувати взаємодію зав-
дань з управління науковою діяльністю як найважливішу для
забезпечення конкурентоспроможності. Складність і харак-
тер взаємодії завдань у науковому блоці вказує на провідну
роль цього блоку в роботі всього підприємства і достатньо
чітко відображає його специфіку як наукомісткого.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності пови-
нен створюватися як економіко-організаційна інформацій-
на система, що складається з комплексу технічних засобів,
програмних продуктів, баз даних, обчислювальних мереж і
систем, пов'язаних з науковою, виробничою, фінансовою і
організаційною структурою підприємства. Механізм забез-
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Рис. 3. Механізм підвищення конкурентоспроможності

виробника на ринку наукомісткої продукції
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печення конкурентоспроможності по-
винен взаємодіяти з іншими система-
ми, такими як система якості, догові-
рна діяльність, система бухгалтерсь-
кого та фінансового обліку тощо.

На першому етапі здійснюється
підготовка до створення механізму
забезпечення конкурентоспромож-
ності кожного окремого виробника.
Для виконання робіт необхідно кож-
ному виробнику сформувати свою ро-
бочу групу з реорганізації системи уп-
равління і призначити керівника. До
складу робочої групи повинні увійти
провідні фахівці відділу маркетингу і
співвиконавці з наступних підрозділів:
фінансові служби, планово-економі-
чний відділ, відділ автоматизації
управління, конструкторський відділ
та інші.

На цьому ж етапі робоча група за
узгодженням з керівництвом підприє-
мства визначає стратегію і політику
забезпечення конкурентоспромож-
ності виробництва наукомісткої про-
дукції. Крім того, робоча група
здійснює збір і обробку інформації
про фінансовий стан виробника, сис-
тему управління, місце виробника на
ринку, його інноваційний потенціал.

На другому етапі проводиться
фінансово-управлінська діагностика
діяльності виробника і оцінка ринко-
вої ситуації. В результаті комплексно-
го аналізу визначається рівень роз-
витку виробника, ухвалюється рішен-
ня про реорганізацію системи управ-
ління з урахуванням вимог підвищен-
ня/підтримки конкурентоспромож-
ності.

Залежно від рівня розвитку виз-
начається цільова орієнтація механі-
зму на систему управління, форми
його реалізації з урахуванням засто-
сування моделей і специфіки управл-
іння конкурентоспроможністю вироб-
ника наукомісткої продукції.

Після встановлення форми реал-
ізації механізму розробляється план
проведення робіт з впровадження,
складається кошторис витрат на здійснення цих робіт.

Третій етап припускає розробку необхідної документації
механізму забезпечення конкурентоспроможності вбудова-
ного в загальну систему управління. Ефективне забезпечен-
ня конкурентоспроможності підприємства можливе тільки на
основі закріплених за виконавцями регламентованих заходів
щодо виконання функцій і завдань управління. Така регла-
ментація здійснюється в процесі підготовки стандартів сис-
теми якості в області управління конкурентоспроможністю
і формування стратегії розвитку, а також при підготовці по-
садових інструкцій співробітників, що мають відношення до
забезпечення конкурентоспроможності. Стандарти визна-
чають: цілі і завдання забезпечення конкурентоспромож-
ності; принципи побудови і функціонування; склад і перелік
необхідної інформації про об'єкти управління для забезпе-
чення конкурентоспроможності; порядок збору, обробки і
актуалізації інформації, необхідної для функціонування
механізму; повноваження і відповідальність підрозділів, що
беруть участь в забезпеченні конкурентоспроможності.

Четвертий етап припускає стандартний набір заходів

щодо впровадження змін в системі управління.
Для кожного етапу процесу впровадження механізму

забезпечення конкурентоспроможності на підприємстві по-
винен бути визначений виконавець даного етапу.

Роботи, що виконуються на першому і четвертому ета-
пах, є, по суті, роботами організаційного характеру і не ви-
магають додаткового наукового обгрунтування. Найбільш
вагомими в процесі впровадження системи забезпечення
конкурентоспроможністю є роботи другого етапу "прове-
дення діагностики, розробка моделі забезпечення конку-
рентоспроможністю в системі управління".

Необхідною ланкою для ефективного функціонування
системи забезпечення конкурентоспроможності є перегляд
існуючої і розробка модифікованої системи управління, що
орієнтована на підвищення і підтримку конкурентоспромож-
ності.

При розробці моделі виробника наукомісткої продукції,
що працює в ринкових умовах, і направленої на підвищен-
ня/підтримку конкурентоспроможності нами використана
SADT-методологія, оскільки вона дозволяє інтегрувати різні

Рис. 4. Процес SADT-моделювання конкурентоспроможності

виробника
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процеси управління в сукупності з процесами управління
конкурентоспроможністю і розглядає її як складну бізнес-
систему, таку, що має певні напрями діяльності, ієрархію
цілей, організаційну структуру, поточний стан і що функціо-
нує на основі певної безлічі бізнес-процесів,і до якої вбудо-
ваний механізм забезпечення конкурентоспроможності.

Основна мета моделювання — визначення бізнес-про-
цесів, що реалізуються наукомістким підприємством для
підвищення конкурентоспроможності (в рамках вбудованої
системи забезпечення конкурентоспроможності підприєм-
ства), і у зв'язку з цим необхідним є визначення необхідних
заходів для удосконалення його структури, взаємодії і роз-
поділу функцій між підрозділами.

Процес SADT-моделювання, припускає його виконан-
ня в два етапи: підготовчий етап і етап моделювання (рис.
4).

На підготовчому етапі визначається досліджуваний
об'єкт, склад елементів і їх межі. У зв'язку з тим, що об'єкт
дослідження — виробник наукомісткої продукції — прагне
до підвищення/підтримки конкурентоспроможності, межі
досліджуваної системи співпадають з існуючою організа-
ційною межею підприємства.

Організаційно механізм забезпечення конкурентоспро-
можності вбудований у перший функціональний блок, у яко-
му, крім завдань забезпечення конкурентоспроможності,
вирішуються завдання маркетингового і стратегічного уп-
равління. При цьому механізм забезпечення конкурентосп-
роможності впливає на всі процеси.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності разом
з іншими підсистемами забезпечує управління на стратегіч-
ному рівні і підпорядкований підсистемі управління страте-
гічною і маркетинговою діяльністю (рис. 5).

Оскільки основною вимогою ринку є конкурентоспро-
можність як продукції, так і окремого виробника в цілому,
то на вході повинні бути поточні показники діяльності ви-
робника, а на виході — покращені показники діяльності, і,
як наслідок, конкурентоспроможна продукція. Під продук-
цією в даному випадку розуміється як матеріальний продукт,
так і теоретичні результати наукових досліджень.

В інтегрованому вигляді модель управління конкурен-
тоспроможністю виробників наукомісткої продукції, яка за-
безпечує досягнення поставленої мети, є комплексною сис-
темою.

Структура системи відображена в моделі блоками —
це результат декомпозиції основного процесу за функціо-
нальною ознакою. Для того, щоб забезпечити виконання го-
ловної функції необхідно виконати наступні процеси:

— забезпечити стратегічне і маркетингове управління;
— забезпечити функціонування системи якості;
— забезпечити фінансову і економічну підтримку;
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Рис. 5. SADT-модель організаційного механізму забезпечення

конкурентоспроможності (КС) виробника наукомісткої

машинобудівної продукції (НМП)

— розробляти наукову продук-
цію;

— підготувати виробництво нау-
комісткої продукції;

— забезпечити випуск продукції
і передачу її замовнику.

У результаті реалізації вказаних
вище процесів формуються основні
планові показники фінансово-еконо-
мічної діяльності окремого виробни-
ка і галузі в цілому.

ВИСНОВКИ
Механізм забезпечення конку-

рентоспроможності виробників нау-
комісткої продукції будується на ос-
нові обліку міжфункціональної взає-
модії його наукових, виробничих й
інших підрозділів. Запропонований
підхід до визначення завдань забез-

печення конкурентоспроможності наукомісткого машинобу-
дівного підприємства дозволив сформувати взаємодію зав-
дань з управління науковою діяльністю як найважливішу для
забезпечення конкурентоспроможності.

Відзначено, що основним підходом до забезпечення
конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції
є функціональний підхід у поєднанні з структурним, процес-
ним та системним підходами. При цьому параметри діяль-
ності розглядаються як результат виконання сукупності
функцій системи. Виходячи з того, що функції мають аль-
тернативні способи виконання, необхідно вибирати такі з
них, для яких співвідношення витрат і корисного ефекту буде
оптимальним.

Література:
1. Кошкин К.В., Чернов С.К. Экономическое оздоров-

ление наукоемких производств через их реорганизацию /
/ Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук.
праць. — Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля,
2005. — № 4. — С. 54—59.

2. Чернов С.К. Совершенствование организационных
структур управления наукоемкими производствами // Зб.
наук. праць. — Миколаїв: НУК, 2006. — № 1. — С. 151—157.

3. Борисенко П.А. Закономірності розвитку науко-
містких галузей промисловості // Держава та регіони. —
2008. — №4. — С. 12—17.

4. Полшков Д.А. Альянсы предприятий как вид иннова-
ционно ориентированной предпринимательской деятельно-
сти// Актуальные вопросы развития социально-культурной
сферы: сб. науч. ст. (вып. № 3). — СПб.: ЛГУ имени А.С.
Пушкина, 2007.

5. Язвінська Н.В. Особливості врахування технологіч-
них та маркетингових факторів при формування маркетин-
гової стратегії для високотехнологічних товарів // Тези до-
повідей 2-ї Всеукраїнської конференції аспірантів та сту-
дентів за підтримки Київської міської держадміністрації
"Крок у майбутнє". — Київ: Політехніка, 2002. — С. 299.

6. Воронкова А. Е., Калюжна Н. Г., Отенко В. І. Уп-
равлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності
підприємства: організаційний аспект: монографія. — Х.: ВД
"ІНЖЕК". — 2008. — 512 с.

7. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та еко-
номіці України: В.П. Семиноженка, акад. НАН України; В 3
т. / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-корр. НАН
України Б.Є. Квасняка. — Т.3. Конкурентоспроможність ук-
раїнської економіки. — К.: Фенікс, 2007. — 556 с.

8. Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного роз-
витку машинобудування України// Актуальні проблеми
економіки. — 2007. — № 7 (73). — С. 32—40.
Стаття надійшла до редакції 03.12.2009 р.


