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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Сформовано узагальнення щодо складу, структури системи управління конкурентоспромож
ністю підприємства з урахуванням недоліків, виявлених в існуючих підходах, та вимог до вдос
коналеної системи управління, що спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності.
Запропоновано логікоструктурну схему концепції управління конкурентоспроможністю
підприємства на засадах системного підходу.
Generalization is formed in relation to composition, structures of control system by a
competitiveness enterprise taking into account failings, discovered in existent approaches and
requirements to improved control system, which is directed on the increase of level of com
petitiveness. It is offered logikostructural chart of conception of management of competitiveness
of enterprise on principles of approach of the systems.

ВСТУП

ча система містить ті складові елементи, які забезпечу)
ють процес управління. До складу керованої входять
елементи, які забезпечують безпосередній процес ви)
робничої, технологічної, господарської, зовнішньоеко)
номічної, комерційної та інших видів діяльності [5,
с.116]. Серед різноманітних систем управління, що ви)
користовуються на вітчизняних підприємствах, доціль)
но виділити адаптивну систему управління конкурентос)
проможністю, яка дає змогу: враховувати в управлінні
конкурентоспроможністю особливості зовнішнього се)
редовища та динамічного державно)правового поля;
підвищувати надійність системи управління в умовах
впливу випадкових факторів; забезпечувати інварі)
антність системи конкурентоспроможності до різних
типів підприємств; оптимізувати час розробки і впровад)
ження системи в практику функціонування підприємств;
підвищувати рівень гнучкості та мобільності системи уп)
равління конкурентоспроможністю [5, с. 126 ].
Внутрішня побудова системи управління кон)
курентоспроможністю, за Р.А. Фатхудіновим [6, с. 32],
складається з п'яти взаємопов'язаних підсистем: науко)
вої підтримки, цільової, забезпечуючої, керуючої та ке)
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
рованої (рис. 1).
Управління конкурентоспроможністю пронизує всі
У цій роботі автор особливу увагу приділяє вирішен)
рівні підприємства, підрозділи, служби та залучає всіх ню проблеми забезпечення конкурентоспроможності
працівників. Процес управління є відкритою системою, соціально)економічних, виробничих та технічних сис)
що має входи та виходи, а також складається з керую) тем. Складові зовнішнього оточення та внутрішньої
чої та керованої систем, що тісно взаємодіють. Керую) структури систем мають індивідуальну структуру для
кожного об'єкта управління: персоналу,
товару, підприємства, галузі, регіону чи
5. Ʉɟɪɭɸɱɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ
ȼɢɯɿɞ країни. Цей підхід достатньо обгрунтова)
ȼɯɿɞ
ний, у ньому виділено керуючу та керо)
3.
1. ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ
2. ɐɿɥɶɨɜɚ
вану підсистеми, проте не зрозуміло, за
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ
допомогою яких чинників будуть відбува)
тися зміни в конкурентоспроможності
4.Ʉɟɪɨɜɚɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ
підприємства.
Організаційно)економічна концепція
Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ
в роботі Ю.Б. Іванова [1, с. 17] спрямова)
Рис. 1. Структура системи забезпечення
на на забезпечення конкурентоспромож)
конкурентоспроможності
ності підприємства та сформулювана зав)
Складні динамічні умови функціонування підприємств
потребують вирішення актуального завдання, пов'язано)
го з побудовою відповідної системи управління підприєм)
ства, зокрема управління його конкурентоспроможністю.
Успіх у досягненні високого рівня конкурентоспромож)
ності можливий лише за умов використання системного
підходу, що пояснюється великою кількістю факторів, які
впливають на конкурентоспроможність. Серед останніх
можна виділити технологічні, фінансові, інформаційні,
ринкові та ін. Саме системному управлінню конкурентос)
проможністю надано роль у здійсненні управлінського
впливу на формування факторів та показників конкурен)
тоспроможності підприємства з метою подальшого фор)
мування й розвитку стійких конкурентних переваг в умо)
вах невизначеності та змінюваності зовнішнього середо)
вища. Зважаючи на значну кількість розробок у сфері дос)
лідження конкурентоспроможності підприємства, необх)
ідно проаналізувати вже існуючі системи управління
конкурентоспроможністю, оскільки вже існує значний
доробок у цьому напрямі.
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ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ

Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɛɚɥɚɧɫɿɜ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ

ɑɢɧɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ

ɑɢɧɧɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ

Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ

дяки дослідженню механізму взає)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
модії чинників внутрішнього сере)
довища та їхнього впливу на ɐɿɥɿ
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
конкурентоспроможність підпри)
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ємства. Структура запропонованої
концепції включає три рівні: цілі,
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
комплекс теоретично)методично)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
го забезпечення та інструментарій
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
практичної реалізації (рис. 2).
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ
ɩɨɬɨɤɿɜ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Визначальними напрямами
організаційно)економічної кон)
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
цепції забезпечення конкурентос)
проможності підприємства вста)
новлено: забезпечення стійкого
протікання виробничого процесу,
ефективне використання матері)
альних і паливно)енергетичних
ресурсів, удосконалення органі)
зації управління підприємством.
Обгрунтування бази ключових
ɋɢɫɬɟɦɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ
напрямів дозволило визначити ком)
плекс завдань теоретично)методич)
Рис. 2. Структура організаційноекономічної концепції
ного й науково)практичного харак)
забезпечення конкурентоспроможності підприємства
теру, вирішення яких забезпечує
досягнення сформульованих цілей,
визначено склад і логічну послідовність виконання робіт сукупністю елементів, за допомогою яких підприємство
для практичної реалізації концепції. Однак слід відзначи) спрямовує свою місію й прагне до досягнення визначених
ти, що концепція не деталізує інструментарій практичної цілей. Система управління конкурентоспроможністю є
реалізації та не відображає вплив зовнішнього середови) складовою частиною системи управління підприємством.
ща. Розроблена Г.М. Скударем [4, с.11] укрупнена схема Слід відзначити, що ця концепція [3, с. 8] управління
організаційно)економічного механізму системи управлін) конкурентоспроможністю підприємства має системний ха)
ня конкурентоспроможністю (рис. 3) являє собою специф) рактер, а її елементи субординовані й взаємозалежні, ут)
ічну багатофункціональну і багатокомпонентну систему, ворюють цілісність, що й відображає модель.
яка складається з комплексу взаємопов'язаних блоків
Підгрунтям системи управління як в рамках стратегічно)
(елементів), що знаходяться під впливом зовнішніх і внут) го, так і операційного управління конкурентоспроможністю
рішніх чинників та утворюють визначену цілісність.
є управління процесом кругообігу капіталу, економічного
Склад і структуру основних елементів системи уп) зростання та ін. Запропонована Ю.Ф. Ярошенком [7, с. 5]
равління конкурентоспроможністю сформовано в про) система підвищення конкурентоспроможності підприємства
грамно)цільові комплексні блоки:
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ
організаційні, економічні, техніко)тех)
нологічні заходи, які розглядаються як
система та включають різноманітні си)
ȼɢɛɿɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
стемоутворювальні компоненти. Усі
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
блоки системи пов'язані один з одним
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ
та утворюють визначену цілісність.
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɢɧɟɪɝɿʀ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
Слід відзначити, що у цій системі недо)
ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
статньо розглянуто роботу керуючого
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
елемента системи управління конку)
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
рентоспроможністю підприємства та
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ
ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɿ
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ
недостатньо уваги приділено впливу
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿ
ɬɪɭɞɨɜɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ
зовнішнього середовища.
ɪɢɧɤɭ,
Запропонована Н.І. Осиченком [3, с.
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
7] система управління конкурентоспро)
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ
можністю підприємства має деякі спільні
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
структурні елементи та принципи форму)
вання системи, створеної Г.М. Скударем,
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
хоча тут вже виділяються деякі елемен)
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨти керуючої підсистеми, проте безпосе)
ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
редньо керуюча підсистема відсутня [4,
с. 11]. Вона охоплює головні елементи Рис. 3. Блоксхема організаційноекономічного механізму
поведінки підприємства у виробничо)гос) системи управління конкурентоспроможністю акціонерного
товариства
подарській сфері та ринковій тактиці і є
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завдань якої є встановлення динамічної та
відповідності потенціалу підприємства його
позиції. У схемі Ю.Ф. Ярошенка наведено
декілька систем та один механізм, проте не
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ
ȼɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
зовсім зрозуміло, як буде здійснюватись
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɢ
ɦɟɬɨɞɿɜ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ
взаємодія між визначеними елементами, не
повно обгрунтований вибір саме таких еле)
ɩɪɚɜɨɜɟ
ɡɚɫɨɛɢ
ɜɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ
ментів та відсутня інформація щодо чин)
ɪɟɫɭɪɫɧɟ
ників зовнішнього оточення. Поряд з тим,
доцільно відмітити важливий висновок
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
щодо системи управління конкуренто)
спроможністю підприємства, яка забезпе)
ɧɚɭɤɨɜɟ
чує динамічну відповідність між його потен)
ціалом та ринковою позицією. Методичний
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
підхід до формування організаційно)еконо)
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ
мічних механізму забезпечення конкуренто)
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɭɦɨɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ
спроможності підприємств висвітлює Б.М.
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
Курганська [2, с. 13]. Основою для розроб)
лених механізмів є комплексний підхід до
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
формування конкурентоспроможності
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
підприємства, що ураховує зв'язок конку)
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
рентоспроможності продукції, технологіч)
них процесів і підприємства як господарсь)
кої структури.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ –
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
Що стосується забезпечення конкурен)
тоспроможності підприємства інноваціями,
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌ – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ
то тут застосовується системний підхід, який
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ
безпосередньо пов'язаний із попитом на
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
продукцію. Дослідженнями обгрунтовано
Рис. 4. Схема формування організаційноекономічного
структуру механізму забезпечення "конку)
механізму підвищення конкурентоспроможності
рентоспроможності підприємства на основі
підприємства
інноваційного пошуку" (рис. 5).
включає підсистему забезпечення адаптації до умов зовніш)
Проте, незрозумілим залишається алгоритм робо)
нього середовища, підсистему забезпечення гнучкості струк) ти механізму забезпечення конкурентоспроможності
тури управління й виробничої системи, підсистему забезпе) підприємства та недостатньо відображено вплив зов)
чення ефективного використання потенціалу підприємства та нішнього середовища.
ринку, що взаємозалежні й взаємообумовлені, але водно)
Аналіз сучасних підходів до управління конкурен)
час є відносно автономними (рис. 4).
тоспроможністю підприємства, запропонованих автора)
Автор виходив із того, що структура, функції й потен) ми, виявив, що існуючих відмінностей між такими си)
ціал організаційно)економічного механізму повинні бути стемами набагато більші, ніж, наприклад, між показни)
адекватними змінам внутрішнього й зовнішнього середо) ками, що визначають конкурентоспроможність підприє)
вища. Головну роль у реалізації такої моделі покладено мства, чи методиками її оцінки. Зважаючи на значні
на реструктуризацію підприємств, одним із найважливіших відмінності між розглянутими системами управління
конкурентоспроможністю, до)
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ
цільно провести узагальнення
досвіду авторів та виявити
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ
спільні риси та відмінності в на)
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɚɞɪɿɜ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ
ɬɨɜɚɪɿɜ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɨɛɥɿɤɭ
ведених підходах. У результаті
аналізу існуючих підходів уп)
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ равління конкурентоспроможн)
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
істю підприємства (табл. 1)
ɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɧɨɫɬɿ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɬɨɜɚɪɿɜ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
зроблено такі узагальнення:
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
— конкурентоспромож)
ність
промислового підпри)
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠємства є необхідною умовою
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ ɪɨɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ
ɨɛɥɿɤɭ
ɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɧɨɫɬɿ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
досягнення достатньої прибут)
ɪɚɣɨɧɭ
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ковості в майбутньому;
— підвищення рівня конку)
рентоспроможності
підприєм)
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ства є складовою загального
управління підприємством;
Рис. 5. Механізм забезпечення конкурентоспроможності
— довгострокова конку)
підприємства на основі інноваційної діяльності
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɆȿɌȺ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
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Таблиця 1. Аналіз підходів управління конкурентоспроможністю підприємства
ɉɿɞɯɿɞ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Ⱥɜɬɨɪ
Ɋ.Ⱥ.
Ɏɚɬɯɭɬɞɿɧɨɜ

Ɂɚɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ

ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ

ɑɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ

Ʉɟɪɭɸɱɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ

ɐɿɥɶɨɜɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

ȼɩɥɢɜ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɍɚɤ

ɘ.Ȼ. ȱɜɚɧɨɜ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Ɋɿɜɟɧɶ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

Ƚ.Ɇ. ɋɤɭɞɚɪ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ

ȼɢɛɿɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɰɿɥɶɨɜɿ ɛɥɨɤɢ (7 ɛɥɨɤɿɜ)

Ɍɚɤ

ɇ.ȱ Ɉɫɢɱɟɧɤɨ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ

ȼɢɛɿɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ,
ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

7 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ

Ɍɚɤ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ

ɇɿ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ɍɚɤ

ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɘ.Ɏ. əɪɨɲɟɧɤɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ȼ.Ɇ. Ʉɭɪɝɚɧɫɶɤɚ
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

рентоспроможність промислового підприємства може
бути досягнута шляхом цілеспрямованого забезпечен)
ня підвищення його конкурентоспроможності з викори)
станням системи ефективного використання конкурен)
тного потенціалу;
— система підвищення конкурентоспроможності
підприємства повинна бути відділена від зовнішнього
середовища та водночас враховувати його дестабілізу)
ючий вплив;
— система підвищення конкурентоспроможності
підприємства повинна включати підсистеми: керуючу
(для управління системою), забезпечуючу (для забез)
печення необхідними ресурсами), керовану (конкурен)
тний потенціал) та підсистему впливу на чинники конку)
рентоспроможності (для досягнення необхідного рівня
конкурентоспроможності).
Насамкінець, слід визначити основні функції, які по)
кладено на систему управління конкурентоспроможні)
стю підприємства:
— формування системи показників, параметрів та
критеріїв управління конкурентоспроможністю;
— оцінка рівня достатності конкурентного потенці)
алу для утримання конкурентоспроможності на досяг)
нутому рівні;
— оцінка ступені гнучкості конкурентного потенці)
алу;
— аналіз і оцінювання реалізації заходів щодо під)
вищення конкурентоспроможності з метою подальшої
їх координації та контролю;
— пошук нових перспективних можливостей та ана)
літичний супровід прийняття стратегічних рішень, щодо
їх реалізації.

ȼɿɞɫɭɬɧɹ

ɇɿ

тивно функціонуючого економічного механізму підви)
щення конкурентоспроможності підприємства, який має
базуватися на системному підході, в основу якого буде
покладено виявлення та раціональне використання
складових конкурентного потенціалу підприємства.
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