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Постановка проблеми. Розвиток країни 

і її регіонів залежить від багатьох факторів, 
і, в першу чергу, від конкурентоспромож-
ності підприємств-суб’єктів господарюван-
ня. Більшість експертів вважає, що без наці-
ональної стратегії економічного зростання і 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств досягти істотних зрушень у побу-
дові ефективної економіки країни неможли-
во. 

 Економістами-практиками та вченими 
досліджується багато питань щодо конку-
рентоспроможності підприємства та шляхів 
підвищення її рівня. Але варто зазначити, 
що на сучасному етапі при вирішенні про-
блем, пов’язаних з підвищенням конкурен-
тоспроможності підприємств, залишаються 
поза увагою питання управління останньою 
з точки зору організаційно-економічних під-
ходів, які використовуються у практичній 
діяльності.  

З огляду на комплексність питань, які 
слід вирішувати в контексті організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємств, необ-
хідним є визначення особливостей форму-
вання окремих функціональних підсистем, 
які визначають ефективність даного меха-
нізму в сучасних умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемі забезпечення конкуренто-
спроможністю підприємства присвячені на-
укові дослідження відомих зарубіжниих та 
вітчизняних вчених: М. Портера [1–3], Р. А. 
Фатхудінова [4–5], П. С. Завьялова [6], С. 

І. Савчука [7], Г. М. Скударя [8] та ін. Так, 
М. Портером досліджено проблему форму-
вання конкурентних переваг та розроблено 
загальновідому методику аналізу конкурен-
тоспроможності, Фатхудиновим Р. А. за-
пропоновано основні методи управління  
факторами конкурентоспроможності органі-
зації. С. І. Савчуком вирішуються проблеми, 
пов’язані з коректним використанням показ-
ників конкурентоспроможності. У роботі Г. 
М. Скударя проблеми конкурентоспромож-
ності розглядаються у широкому діапазоні 
галузевих аспектів застосування розробле-
них автором методик у практиці діяльності 
великого машинобудівного підприємства. 

Формування мети статті. Метою даної 
статті є узагальнення теоретичних і практич-
них засад забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств, формування органі-
заційно-економічних підходів до управління 
даним процесом в умовах функціонування 
промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємства має два напрями. Перший – 
на завоювання ринків з використанням всіх 
своїх конкурентних переваг; другий – на 
адаптацію і прямий захист окремих елемен-
тів діяльності підприємства.  Як позитивний 
вплив можна розцінювати дію науково-
технічного прогресу (НТП) на підвищення 
конкурентоспроможності та вибір підприєм-
ством конкурентної стратегії. НТП став 
ключовим чинником розвитку провідних 
галузей економіки, під його дією прискоре-
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ними темпами оновлюється технічна база 
виробництва і споживання, безперервно 
удосконалюється продукція що виробляєть-
ся, та поповнюється її асортимент. 

До основних цілей і завдань забезпечен-
ня конкурентоспроможності сучасних під-
приємств слід віднести: розроблення і реалі-
зацію ефективних інноваційних та інвести-
ційних проектів  у виробництві і управлінні, 
організацію науково-дослідних і конструк-
торських розробок перспективних техноло-
гій, створення системи інформаційного і  
кадрового забезпечення, моніторингу вико-
ристання ресурсів, організацію контролю 
ефективності використання фінансових ре-
сурсів. 

Для досягнення цілей підвищення кон-
курентоспроможності підприємства слід за-
безпечити ефективну систему управління 
нею. При формуванні даної системи необ-
хідно виділити основні завдання управління 
конкурентоспроможністю: вивчення ринку 
збуту товарної продукції; вивчення націо-
нальних та міжнародних вимог до продукції, 
що випускається; розробку методів та засо-
бів впливу на процеси дослідження, проек-
тування і виробництва продукції; збір, ана-
ліз, збереження інформації про якісні чин-
ники продукції, зовнішнє середовище під-
приємства та його внутрішній потенціал. 

Під управлінням конкурентоспромож-
ністю слід розуміти постійний, планомір-
ний, цілеспрямований процес впливу на всіх 
рівнях на фактори і умови, що забезпечують 
створення продукції оптимальної якості і 
повноцінне її використання. Управління 
конкурентоспроможністю розглядається як 
коригуючий процес формування виробниц-
тва і споживання продукції для того, щоб 
представити на ринок вже конкурентоспро-
можний товар та знизити вплив випадкових, 
локальних і суб’єктивних факторів.  

При управлінні конкурентоспроможніс-
тю підприємства безпосередніми об’єктами 
управління є процеси, від яких залежить 
якість продукції, що випускається, рівень 
кадрового забезпечення підприємства, фі-
нансові ресурси, виробничі можливості. Ви-
роблення того чи іншого управлінського рі-
шення залежить від відповідності фактично-
го стану процесу з його характеристиками, 
що задані програмою управління. 

Метою управління конкурентоспромож-
ністю є забезпечення життєздатності та ста-
лого функціонування підприємства за будь-
яких економічних, політичних, соціальних 
та інших змін у його зовнішньому середо-
вищі. 

Слід зазначити, що ефективна система 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства повинна бути спрямована на фор-
мування, розвиток та реалізацію конкурент-
них переваг. Тому, до неї треба включати 
складові, що використовуються при оцінці 
конкурентоспроможності підприємства. До 
них належать: показники якості продукції і 
витрат на її виробництво; показники фінан-
сової стійкості, ефективності виробництва, 
екологічності виробництва, ефективності 
соціальних витрат, ефективності диверсифі-
каційних сфер діяльності, ефективності ін-
формаційного забезпечення. Зазначені по-
казники належать  до певних підсистем, рі-
вень розвитку яких на підприємстві визна-
чає його конкурентоспроможність (рис.1). 

Система управління конкурентоспро-
можністю підприємства розробляється з ме-
тою забезпечення життєздатності підприєм-
ства, як суб'єкта економічної конкуренції, та 
його стабільної діяльності під сприятливим 
та загрозливим впливом чинників зовніш-
нього середовища. Для її успішної реалізації 
у практиці діяльності підприємств варто 
створити відповідний механізм. 

Зазначимо, що процес управління кон-
курентоспроможністю підприємства має бу-
ти спрямованим на зменшення негативного 
впливу факторів зовнішнього середовища та 
найефективніше використання його можли-
востей, а також на створення гнучкої систе-
ми прийняття управлінських рішень щодо 
забезпечення його успішної діяльності у  
довгостроковій перспективі. 

У наукових джерелах недостатньо уваги 
приділяється безпосередньо розробці меха-
нізму організаційно-економічного забезпе-
чення управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Уточнимо зміст цього понят-
тя та наведемо схему його дії. 

Під механізмом організаційно-еконо-
мічного забезпечення управління конкурен-
тоспроможністю підприємства варто розу-
міти сукупність засобів та методів створен-
ня системи цілісного управління розвитком 
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підприємства та результатами його діяль-
ності, спрямованого на сталі, довгострокові  
конкурентні позиції його на ринку. 

Основними принципами розробки орга-
нізаційно-економічного механізму управ-
ління конкурентоспроможністю підприєм-
ства є [6]: 

– загальносистемні принципи, а саме: 
принцип комплексності, системності, дина-
мічності, безперервності, оптимальності та 
конструктивності; 

– принципи управління розвитком; 
– стратегічні принципи; 
– принцип інформованості та достатнос-

ті учасників процесу управління; 
– принцип використання безперервного 

моніторингу; 
– принцип забезпечення та підтримки 

диверсифікації стратегій управління конку-

рентоспроможністю підприємства; 
– принцип зворотного зв'язку. 
На рис. 1 відображено, що система 

управління конкурентоспроможністю під-
приємства розробляється та функціонує під 
впливом факторів зовнішнього середовища 
та є складовою частиною системи стратегіч-
ного управління підприємством. 

Дія механізму організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємства у свою 
чергу неможлива без  процесу, пов'язаного з 
розробкою та ефективним функціонуванням 
підсистем управління: управління маркетин-
говою діяльністю; управління якістю; 
управління виробничою діяльністю; управ-
ління фінансовою діяльністю; управління 
персоналом підприємства, інформаційним 
забезпеченням. 

 

 
Рис. 1.Схема механізму організаційно-економічного забезпечення управління конкуренто-

спроможністю підприємства 
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Зазначимо необхідність формування та 
розкриємо зміст кожної підсистеми органі-
заційно-економічного забезпечення процесу 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 

Для вирішення проблеми зростання рів-
ня конкурентоспроможності підприємства 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках важливо забезпечити ефективне 
управління маркетинговою діяльністю. Спо-
чатку необхідно удосконалити наявну струк-
туру маркетингового відділу, особливу ува-
гу також варто приділити процесу вивчення 
ринку, дослідженню перспективних напря-
мів ведення збутової діяльності, а також до-
слідженню питання рівня конкурентоспро-
можності продукції, що виготовляється під-
приємством. 

Важливою складовою організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємства є під-
система управління виробничою діяльністю 
підприємства, під час розробки та функціо-
нування якої необхідно у першу чергу звер-
нути увагу на технічний рівень виробниц-
тва, який визначається станом технології та 
техніки. Для більшості вітчизняних промис-
лових підприємств актуальною є проблема 
технічного оновлення, а також удоскона-
лення методів та технології виробництва 
продукції, що безпосередньо пов'язано з не-
обхідністю економії виробничих ресурсів та 
поліпшення рівня якості продукції, що ви-
пускається, її окремих експлуатаційних ха-
рактеристик. Наприклад, для гірничо-
збагачувальних підприємств питання зрос-
тання рівня якості продукції пов'язане з не-
обхідністю збільшення величини вмісту за-
ліза. 

Ефективно створена підсистема управ-
ління якістю у свою чергу забезпечує зазна-
чене раніше зростання рівня конкуренто-
спроможності продукції, тому і є однією зі 
складових системи забезпечення процесу 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 

Невід'ємною частиною ефективного за-
безпечення процесу управління конкуренто-
спроможністю підприємства є підсистема 
управління персоналом, від діяльності якої 
залежить і рівень продуктивності праці 
співробітників, і якість робіт, що викону-

 

  

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

ються,  і,  як  результат, ефективність  роботи 
підприємства.  Тому  ефективний  менедж- 
мент  персоналу  забезпечує  успішне  функці- 
онування підприємства як цілісної системи.

  Процес управління фінансовою діяльніс- 
тю  в  свою  чергу  відображає  уміння  пра- 
вильного розпорядження фінансовими  ре-
сурсами  як  у  поточному,  так  і  у  стратегіч-
ному періоді, а також оптимізацію руху фі- 
нансових  потоків,  що  забезпечує  виконання
життєво  важливих  для  підприємства  функ-
цій.

  За  досвідом  відомо,  що  досконала  під- 
система  інформаційного  забезпечення  доз- 
воляє значно підвищувати його конкуренто- 
спроможність  за  різними  напрямами. Інте- 
рес  представляє  виділення  найбільш  харак-
терних  складових  тієї  інформації,  яка  стане 
корисною  при  створенні  та  удосконаленні
підсистем  управління  конкурентоспромож- 
ністю підприємства.

  Як  бачимо  з  рис.  1,  необхідно  провести 
оцінку  ефективності реалізації  розробленої 
системи управління  конкурентоспроможніс- 
тю підприємства, для цього проводять  оцін- 
ку  рівня його конкурентоспроможності,  ви- 
користовуючи методи, засновані: на  теорії
ефективної конкуренції; на оцінці конкурен- 
тоспроможності  товару; на  використанні 
стратегічного потенціалу підприємства; мат- 
ричні методи.

  Розкриємо  сутність  кожного  з  них.  Так, 
метод, заснований на теорії ефективної кон- 
куренції, передбачає такі етапи:

  – розрахунок одиничних показників  кон- 
курентоспроможності  підприємства, які  пе- 
реводять  у  відносні  величини,  порівнюючи 
їх з базовими;

  – розрахунок  критеріїв  конкурентоспро- 
можності  підприємства;  розрахунок  коефі- 
цієнта  конкурентоспроможності  підприєм- 
ства.  Даний  метод  є  зручним,  то охоплює 
основні  напрями  діяльності  організації.  Що 
стосується  методу,  заснованому  на  оцінці 
конкурентоспроможності  товару,  на  відміну 
від  попереднього  він  має  меншу  цінність 
для  практичного  застосування,  тому  що  не 
розкриває  усіх  сторін  такого  складного  по- 
няття,  як  конкурентоспроможність  організа- 
ції.

  Особливою  увагою  користується  метод, 
заснований  на  визначенні конкурентних  пе-
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реваг підприємства, під час застосування 
якого визначаються зовнішні та внутрішні 
конкурентні переваги. Даний метод дає   
можливість моделювати розвиток конку-
рентного потенціалу і конкурентоспромож-
ності підприємства і на базі цього приймати 
управлінські рішення та розробляти альтер-
нативні конкурентні стратегії розвитку. 

конкурентометоди оцінкиМатричні -
спроможності підприємства засновані на 
використанні матриць БКГ та  «Мак-Кінзі», 
які розкривають результати конкурентної 
боротьби та лише виявляють конкурентний 
статус підприємства на ринку. 

Висновки. Отже, із зазначеного можна 
зробити висновок, що система управління 
конкурентоспроможністю розробляється з 
урахуванням конкретної діяльності підпри-
ємства та забезпечує проведення певної по-
літики для досягнення поставлених цілей за 
різними напрямами. Для ефективної реалі-
зації системи управління конкурентоспро-
можністю на підприємствах доцільно ство-
рення механізму його організаційно-
економічного забезпечення, який дозволяє 
ефективно взаємодіяти функціональним під-
системам з метою формування напрямів по-
дальшого «виживання» в умовах жорсткої 
конкуренції. Подальші дослідження пов'яза-
ні з обґрунтуванням показників інноваційної 
діяльності що складають конкурентоспро-
можність підприємства, та розробкою мето-
дичних підходів до визначення їх впливу на 
підвищення конкурентоспроможності під-

приємства. 
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  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Л. Н. Варава, д. э. н. наук, профессор, А. Р. Арутюнян, к. т. н., доцент, А. А. Варава,
к. э. н., старший преподаватель, ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

  Раскрыта  сущность  понятий  «управление  конкурентоспособностью»,  «система  управ- 
ления  конкурентоспособностью  предприятия».  Разработана  схема  механизма  организацион- 
но-экономического  обеспечения  управления  конкурентоспособностью  предприятия,  охарак- 
теризовано содержание функциональных подсистем данного механизма.
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ностью  предприятия,  организационно-экономическое  обеспечение  управления  конкуренто- 
способность предприятия.
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The essence of the concepts «competitiveness management», «system of enterprise competi-
tiveness management» is revealed. The scheme of the organizational and economic provision of en-
terprise competitiveness management mechanism is worked out, the contents of this mechanism 
functional subsystems is described. 
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