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ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Досліджено особливості управління конкурентоспроможністю підприємств в 

сучасних умовах господарювання в Україні та визначені основні заходи з підвищення 

його ефективності та рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 
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Постановка проблеми. Управління конкурентоспроможністю підприємства  є 

однією з найактуальніших проблем сучасної української теорії і практики 

менеджменту. Адже нині  в Україні  відбувається посилення конкуренції, внаслідок 

чого керівники підприємств знаходяться в постійному пошуку нових (адекватних 

умовам конкуренції) методів та засобів підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Необхідність підвищення ефективності 

управління конкурентоспроможністю підприємства обумовлюється також триваючими 

швидкими змінами зовнішнього середовища підприємств, виникненням важко 

передбачуваних економічних і фінансових ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми підвищення  конкурентоспроможності 

досліджуються в наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, 

зокрема таких, як І. Должанський,  М. Калиниченко, Р. Фатхутдинов, О. Яременко, Е. 

Колі, Дж. Нарвер, С. Слатер, Б. Яворскі [1-7]  та ін., у яких вчені аналізують вплив на 

управління конкурентоспроможністю підприємств та формування їх конкурентних 

переваг різних факторів, технологічних та економічних процесів. Разом з тим, із 

розвитком економіки умови функціонування підприємств змінюються, що зумовлює 

необхідність подальшого дослідження системи управління їх конкурентоспроможністю 

в сучасних умовах. 

Метою дослідження є виявлення особливостей управління 

конкурентоспроможністю підприємств в сучасних умовах господарювання в Україні та 

визначення заходів з підвищення його ефективності. 

Виклад матеріалу. Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління 

є сукупністю взаємопов’язаних елементів, покликаних забезпечити сильні конкурентні 

позиції, підтримку існуючих і створення нових конкурентних переваг.  

Під управлінням конкурентоспроможністю підприємства розуміють загальні 

функції управління, які визначають стратегію і політику у сфері створення й реалізації 

конкурентоспроможних товарів, цілі й відповідальність у цій сфері діяльності суб’єктів 

господарювання. Реалізація управлінської мети відбувається за допомогою таких 

засобів, як планування конкурентоспроможності, оперативне управління нею, її 

забезпечення й підвищення в межах певної системи конкурентоспроможності [1]. 

Досягнення високого рівня управління конкурентоспроможністю є стратегічною 

метою діяльності будь-якого підприємства, що функціонує в умовах ринкових 

відносин, для досягнення якої необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок системи 

управління підприємством. Однак, управління конкурентоспроможністю не 

еквівалентне всій діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а включає в 

себе лише ті функції, що пов’язані з розробкою стратегії конкуренції, стимулювання до 

її реалізації, цільовою орієнтацією різних видів економічної діяльності. 
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Конкурентоспроможність підприємства в загальній класифікації об’єктів управління 

можна віднести до функціональних (на відміну від виробничих і структурних) 

елементів управління, які вимагають розробки спеціального механізму управління 

підприємством [2]. 

За своїм предметним змістом управління конкурентоспроможністю стосується 

діяльності підприємства на ринку, з чого випливає, що основну увагу при цьому слід 

приділяти не стільки наявним ресурсам і процесам, що відбуваються на самому 

підприємстві, скільки можливостям нарощування ресурсного потенціалу підприємства.  

Отже, основними особливостями управління конкурентоспроможністю 

підприємства є його орієнтація на ринок і майбутнє розширення обсягу реалізації 

продукції. 

Орієнтація на ринок передбачає здійснення  в  усій  організації (на підприємстві) 

детального аналізу ринку, спрямованого на  ідентифікацію  поточних  і  майбутніх  

потреб  споживачів, поширення й вивчення отриманої інформації  у всіх відділах і 

загально організаційну реакцію на них [3]. На думку Дж. Нарвера та С. Слатера [4], 

ринкова орієнтація включає три такі поведінкові компоненти: орієнтація на споживачів, 

орієнтація на конкурентів, міжфункціональна координація, і такі два критерії для 

прийняття рішень – довготерміновий фокус і прибутковість. Ринково-орієнтована 

організація – це «організація, менеджери якої в кожен момент часу можуть відповісти 

на запитання, які об’єкти ринкової  орієнтації  є  значущими  для  неї  на  цей  період,  

які їх інтереси/вимоги/умови, які ключові фактори успіху, які заходи ухвалюються в 

певний момент і ще можуть бути вжиті для досягнення компанією рівня прибутку, що 

перевищує середньоринкові показники» [5].  

Орієнтація управління конкурентоспроможністю підприємства на ринок і 

майбутнє передбачає здійснення таких заходів: 

 нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних (деструктивних) 

чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства шляхом 

формування захисту проти них; 

 виявлення позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування та реалізації 

конкурентних переваг підприємства з метою їх використання для розширення 

ринків збуту своєї продукції; 

 забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з 

динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку 

[6]; 

 здійснення моніторингу дій конкурентів. 

Отже, щоб створити й підтримувати конкурентну перевагу підприємства 

необхідно аналізувати й реагувати на всі ринкові сили – умови, які впливають на попит 

і пропозицію на вільному ринку та визначають як ціни, так і поведінку всіх суб’єктів 

ринкових відносин (продавців, покупців, кредиторів, позичальників тощо) та 

відповідно до цього здійснювати координацією своїх управлінських функцій.  

Особливістю ринково-орієнтованої поведінки є також те, що вона вимагає від 

менеджерів комплексних організаційних знань, які не можуть легко імітуватись 

конкурентами підприємства. Лише це забезпечить підприємству довгострокові 

конкурентні переваги. Система забезпечення такого високого рівня управління 

конкурентоспроможністю підприємства охоплює цілий ряд заходів, спрямованих на: 

1) Підвищення технічного рівня і якості продукції підприємства, серед яких: 

 зміцнення бази та покращення організації НДДКР; 

 прискорена реалізація структурних зрушень та здійснення інвестиційної 

політики відповідно до пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу і 

соціального розвитку та підвищення на цій основі ефективності 
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капіталовкладень; 

 організація ефективної діяльності груп якості та цільового навчання 

керівного персоналу, створення сприятливих умов якості праці; 

 удосконалення завдань і функцій управління конкурентоспроможністю 

підприємства з метою  підвищення ефективності управління якістю 

продукції. 

2) Зниження ресурсоємності продукції та виробничих витрат підприємства. 

3) Удосконалення сервісного обслуговування, рекламної діяльності, вивчення 

ринку збуту [7]. 

Висновок. Управління конкурентоспроможністю підприємства включає цілий 

комплекс управлінських дій, спрямованих на дослідження діяльності активних і 

потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а також на розробку 

конкурентних стратегій, що забезпечують формування й підтримку довгострокових 

конкурентних переваг. Формування і підтримка конкурентних переваг підприємства 

передбачає ретельний аналіз ринкових сил та здійснення координації управлінських 

функцій відповідно до ринкових умов. 

Система управління конкурентоспроможністю підприємства має бути 

динамічною, для чого її потрібно постійно вдосконалювати, що є особливо актуальним 

в сучасних умовах структурної перебудови української економіки, і орієнтованою на 

ринок і майбутнє розширення обсягу реалізації продукції підприємства.  
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