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Методологія дослідження. Результати отримані шляхом використання методів:
узагальнення
підприємства;

–

при

виокремленні

абстракції

–

при

напрямів

підвищення

розкритті

сутності

конкурентоспроможності
понять

«управління

конкурентоспроможністю» та «система управління конкурентоспроможністю підприємства»;
системного аналізу – при виділенні функціональних підсистем механізму організаційноекономічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства.
Результати. На основі узагальнення теоретичних і практичних засад забезпечення
конкурентоспроможності

підприємств

розкрито

сутність

понять

«управління

конкурентоспроможністю» та «система управління конкурентоспроможністю підприємства».
Показано, що для ефективної реалізації системи управління конкурентоспроможністю на
підприємствах є доцільним створення механізму організаційно-економічного забезпечення,
що дозволяє ефективно взаємодіяти його функціональним підсистемам з метою формування
напрямів подальшого «виживання» в умовах жорсткої конкуренції. Представлено у якості
механізму організаційно-економічного забезпечення управління конкурентоспроможністю
підприємства сукупність засобів та методів створення системи цілісного управління
розвитком підприємства та результатами його діяльності, спрямованого на сталі,
довгострокові конкурентні позиції на ринку.
Новизна. Розроблено схему механізму організаційно-економічного забезпечення
управління конкурентоспроможністю підприємства та охарактеризовано зміст його
функціональних підсистем.
Практична значущість. Сформований підхід до розробки механізму організаційноекономічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства дозволяє
більш повно охопити його функціональні підсистеми, а також врахувати

специфіку

конкретної діяльності підприємства та забезпечити проведення необхідної політики для
досягнення поставлених цілей.
Ключові слова: інновація, оплата праці, грейд, гірничовидобувні підприємства.
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