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Проблема підвищення конкурентоспроможності як основи формування й забезпечення 

сталих темпів економічного зростання займає ключове місце в стратегії розвитку промисловос-
ті України. У зв’язку з переходом до моделі “відкритої” економіки й відносин ринкової конку-
ренції, у рамках якої вітчизняні товаровиробники змушені конкурувати з високоякісною імпор-
тною продукцією не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку, до складу основних 
економічних проблем майбутнього, на вирішення яких повинні бути зорієнтовані всі існуючі й
новостворювані механізми вітчизняної промислової політики, відноситься проблема забезпе-
чення конкурентоспроможності промислових підприємств.

Актуальність теми зростає, тому що головною рушійною силою ринкової економіки є кон-
куренція товаровиробників, яка визначається як система відносин між самостійними суб'єктами 
ринку — підприємствами, що випускають товари (послуги). Таким чином, конкурують між со-
бою товари, представлені на ринках, і виробники цих товарів — підприємства, галузі, країни.
Саме тому поняття конкуренція і конкурентоспроможність взаємозалежні і можуть бути роз-
глянуті стосовно товарів або товаровиробників. Економічний успіх держави, тобто її конкурен-
тоспроможність, безпосередньо визначається наявністю в ній конкурентоспроможних галузей і
виробництв, її переваги остаточно реалізуються в торгівлі, але базис конкурентних переваг 
створюється у всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі значною мірою за рахунок 
структурної перебудови і діючої промислової політики.

Проблематиці теорії конкуренції й конкурентоспроможності присвячено багато робіт віт-
чизняних і зарубіжних вчених [1, 2]. При цьому особлива увага багатьох приділялася дослі-
дженню не тільки природи та змісту конкуренції та конкурентоспроможності, але й проблемам 
забезпечення конкурентоспроможності [3, 4]. Однак проведений аналіз літературних джерел 
показав, що дотепер відсутній комплексний підхід до цілісної методології даної проблеми на 
різних рівнях економічної системи з урахуванням сукупності різних факторів і умов середови-
ща, у тому числі на рівні підприємств, а це наочно доводить, що питання розробки системи за-
безпечення конкурентоспроможності ще недостатньо розроблене й вимагає подальшого серйо-
зного системного дослідження.

Визначена проблематика обумовлена складністю предмета дослідження, оскільки конку-
рентоспроможність продукції можна розглядати як прояв конкурентоспроможності підприємс-
тва, а сукупна конкурентоспроможність підприємств відображає конкурентоспроможність кра-
їни в цілому. Таким чином, поняття конкурентоспроможність є багаторівневим і трактується 
залежно від того, до якого об’єкту (предмету) воно відноситься.

У самому загальному значенні, конкурентоспроможність характеризує міру відповідності 
окремого класу об’єктів певним ринковим потребам: пропозиції (продукції, товару, послуг) —
попиту, підприємства — можливості забезпечити конкурентні переваги для досягнення постав-
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лених цілей, країни — економічній і соціальній моделі. Традиційно конкурентоспроможність 
трактується як обумовлене економічними, соціальними та політичними чинниками стійке ста-
новище країни або її продуцента на внутрішньому та зовнішньому ринках. В умовах відкритої 
економіки конкурентоспроможність також може бути визначена як здатність країни (або під-
приємства) протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку та ринках “третіх країн”.  

Звідси випливає, що конкурентоспроможність — це комплексна економічна категорія, в
складі якої необхідно враховувати ієрархію визначених рівнів та чинників її формування і за-
безпечення у всіх ланках національної господарської системи (див. таблицю). 

Характеристика рівнів формування й забезпечення конкурентоспроможності 
у всіх ланках національної господарської системи 

Рівень формування кон-
курентоспроможності 

Об’єкт (суб’єкт) конку-
рентоспроможності 

Основні фактори забезпечення конкурентоспро-
можності 

1. МІКРОРІВЕНЬ 
Якість продукції (товарів, робіт, послуг)
Ціна продукції (товарів, робіт, послуг)
Якість обслуговування споживачів 

на товарному рівні Продукція (товари, робо-
ти, послуги)

Витрати на використання продукції (товарів,
послуг)
Використання у виробництві прогресивних тех-
нологій, інновацій 
Забезпечення гнучкості й адаптивності виробни-
цтва 

на рівні виробництва Виробничий процес 

Використання сучасних підходів менеджменту 
(інтеграція в систему управління сучасних під-
ходів маркетингу та логістики)
Положення на ринку (створення іміджу)
Маркетингова політика (збут та комунікації)

на рівні підприємства Товаровиробник (підпри-
ємство, організація, фір-
ма) Логістика обслуговування 

2. МЕЗОРІВЕНЬ 
Чинники виробництва 
Параметри попиту на продукцію 
Наявність постачальників ресурсів й учасників 
виробничої кооперації 
Стратегія підприємств в галузі, їх структура та 
характер конкуренції між ними 

на рівні галузі Об’єднання підприємств,
сектори, галузеві компле-
кси 

Державна промислова політика 
3. МАКРОРІВЕНЬ 

Ресурсний потенціал (фізичні, людські, інформа-
ційні, фінансові ресурси та інфраструктура)
Інноваційні й технологічні процеси 
Соціально-політичний клімат 

на рівні країни Народне господарство 
в цілому (національні 
господарства регіонів,
окремих країн)

Інвестиційна привабливість 
4. ГІПЕРМАКРОРІВЕНЬ 

Конкурентоспроможність економіки країни (її 
економічна безпека й ефективність)
Інтегрованість у світову економіку 
Інфраструктура 
Науково-технічний прогрес 
Конкурентний потенціал (ресурси, менеджмент,
фінанси, кадри, маркетинг, логістика тощо)

на глобальному рівні Об’єднання декількох 
країн (які домовились 
проводити погоджену 
економічну політику)

Уряд держави 
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Таким чином, при комплексному підході та використанні принципу ієрархічного форму-
вання і забезпечення рівнів конкурентоспроможності у всіх ланках національної господарської 
системи процес забезпечення конкурентоспроможності можна сформулювати в такий спосіб: на 
макрорівні створюються передумови для формування конкурентоспроможності на мезорівні, на 
мезорівні безпосередньо створюється умови для формування конкурентоспроможності на мік-
рорівні, а отже, макрорівень опосередковано впливає на конкурентоспроможність мікрорівня.
Фактично відбувається складний процес нагромадження конкурентних переваг від ма-
кро- до мікрорівня. В рамках цього конкурентоспроможність розглядається з погляду вико-
ристання властивостей процесів та явищ у двох формах: потенційній та фактичній, при чому 
різниця між ними визначається зовнішніми умовами економічної діяльності (відтворення), які 
можуть сприяти або перешкоджати прагненню суб’єктів господарської системи до найбільш 
повного розкриття конкурентоспроможності [5]. При цьому особливу важливість набувають 
проблеми, пов’язані з формуванням та використанням потенціалу суб’єктів господарської сис-
теми, де як основа конкурентоспроможності промислових підприємств розглядаються конку-
рентні переваги, а ефективність реалізації процесу формування цих переваг визначається наяв-
ністю детально розробленої та обґрунтованої стратегії розвитку промислового виробництва.

Саме тому сьогодні особливу актуальність набувають аспекти вирішення проблеми 
конкурентоспроможності промислового виробництва з позицій аналізу й оцінки потен-
ціалу певних суб’єктів ринкового середовища, особливо промислових підприємств як 
основної складової частини національної ринкової системи. Пошук шляхів підвищення 
ефективності функціонування підприємств, розробка новітніх підходів щодо оцінки й
управління їх конкурентоспроможним потенціалом є перспективними завданнями в ра-
мках ресурсного підходу сучасних концепцій стратегічного управління.

В сучасних дослідженнях поняття потенціалу тісно пов’язано зі структурою цілей і визна-
чається як “сукупність можливостей” підприємства. Під потенціалом підприємства прийнято 
розуміти сукупність показників або чинників, що характеризують його силу, джерела, можли-
вості, засоби, запаси, здібності, ресурси та інші виробничі резерви, які можуть бути використа-
ні в економічній діяльності. Погоджуючись в принципі з наведеним підходом трактування по-
няття “потенціал” неправомірно звужувати його до характеристик тільки виробничих резервів.
В сучасних умовах необхідно розглядання загального потенціалу підприємства у контексті усіх 
напрямів його діяльності та низки різноплощинних взаємопов’язаних структурних складових 
частин, згрупованих за певними напрямками.

Російськими авторами прийнято виділяти шість основних предметних складових 
конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств, таких як виробничий,
ринково-збутовий, фінансово-економічний, організаційно-управлінський, соціальний 
(кадровий) та науково-технічний (інноваційний) потенціали [6], що при необхідності 
можуть бути більш деталізовані, або навпаки, що стає можливим за рахунок їх групу-
вання за класифікацією можливостей підприємства в рамках його функціональних сфер.
На думку окремих вітчизняних авторів, складові структури конкурентоспроможного по-
тенціалу можна згрупувати за трьома напрямками [7]:  

— виробничо-фінансові можливості підприємства, які формують виробничий, фінансовий 
й комунікаційний потенціали;

— інтелектуальні можливості підприємства, які представлені інноваційним, управлінсь-
ким, маркетинговим та логістичним потенціалами;

— трудові можливості підприємства, в основі яких розглядаються трудовий і мотивацій-
ний потенціал.

Поряд з необхідністю системного підходу до характеристики та діагностики загаль-
ного потенціалу промислового підприємства при вирішенні проблеми забезпечення кон-
курентоспроможності промислового виробництва особливо важливим і перспективним 
видається визначення саме маркетингової та логістичної компонент як інтегрованих складо-
вих, що в сучасних умовах набувають статусу найсуттєвіших стратегічних елементів у здобутті 
конкурентних переваг на ринку [8, 9] (рис. 1). 
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ЗАГАЛЬНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ 

ПІДПРИЄМСТВ
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і
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ціал 
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Рис. 1.  Маркетинг і логістика як інтегруючі складові загального (конкурентоспроможного)
потенціалу промислового підприємства 

Грунтуючись на предметному підході щодо формування визначення конкурентоспромож-
ного потенціалу, пропонується під конкурентоспроможним потенціалом промислового підпри-
ємства розуміти інтегровану сукупність складових, критерії яких визначаються за наявністю 
необхідних ресурсів, можливостей, здібностей, джерел за рахунок забезпечення ефективного 
використання внутрішніх резервів та можливостей ринкової ситуації для створення, реалізації й
обслуговування промислової продукції з метою максимального одержання прибутку. Таке тра-
ктування дозволяє охопити всі основні внутріфірмові процеси, що протікають у різних функці-
ональних сферах внутрішньої структури підприємства в зіставленні з динамікою внутрішнього 
середовища. У результаті забезпечується системний погляд на підприємство, що дозволяє ви-
явити та розробити на цій основі комплексну методику оцінки можливостей довгострокового 
перспективного розвитку у формі комплексного, поетапного й поелементного дослідження.

В рамках визначення доцільності використання теорії потенціалів при вирішені проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва авторами про-
понується сформувати модель багаторівневої системи забезпечення конкурентоспроможності 
промислового підприємства, в фундаменті якої закладено процес управління в рамках визна-
чених рівнів формування й забезпечення конкурентоспроможності підприємства та прийняття 
управлінських рішень в послідовності трьох взаємопов’язаних блоків:

— “діагностика”, пов’язаний з виявленням існуючих або потенційних конкурентних пе-
реваг, по яких розглянуте підприємство займає (або може займати) лідируюче положення в се-
редовищі конкурентів, тобто мати успіх у конкурентній боротьбі;

— “цілеполягання”, направлений на постановку цілей, розробку конкурентної стратегії та 
тактики промислового підприємства на основі проведеної діагностики;

— “реалізація”, що забезпечує розробку і впровадження механізму виконання поставлених 
цілей, сформованого на комплексному підході до процесу забезпечення конкурентоспроможно-
сті промислового підприємства як ключової характеристики в контексті забезпечення успішної 
конкурентної боротьби на ринку (рис. 2).  

Кожний блок системи підрозділяється на послідовність взаємозалежних фаз (етапів дій), 
охоплених зворотними зв’язками, що є необхідною умовою процесу інформаційного забезпе-
чення, яке пронизує усі основні стадії циклу управління, що утворять контури управління. При 
цьому всі рівні забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства також взає-
мопов’язані між собою, утворюють структуру формування й аналізу основних напрямків забез-
печення конкурентоспроможності, відповідають напрямкам деталізації критеріїв, що забезпе-
чують комплексну оцінку його конкурентоспроможного потенціалу. Контури управління на 
кожному з цих рівнів діють таким чином, що вихідна інформація формується в рейтингові мат-
риці, на основі яких розраховуються узагальнені (групові) коефіцієнти конкурентоспроможнос-
ті, які створюють базу для визначення порівняльної рейтингової оцінки конкурентоспроможно-
сті підприємства.
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Рис. 2. Модель багаторівневої системи забезпечення конкурентоспроможності 
промислового підприємства 

Таким чином, запропонована багаторівнева система забезпечення конкурентоспроможнос-
ті промислових підприємств може бути розглянута як універсальна модель механізму управ-
ління, яка дозволить виявляти слабкі місця в рамках кожного з досліджуваних напрямків, при-
ймати відповідні ефективні управлінські рішення для їхнього усунення, що забезпечить поси-
лення конкурентних переваг в процесі реалізації конкурентної стратегії їх розвитку. Вона за-
безпечує комплексну оцінку конкурентоспроможності за рахунок проведення комплексного 
аналізу впливу зовнішнього середовища господарювання й оцінку власних внутрішніх можли-
востей промислового підприємства, детального аналізу всіх резервів його конкурентоспромож-
ності, як похідних від діяльності самого суб’єкта господарювання, так і від можливостей цього 
суб’єкта оперативно пристосовуватися й використовувати зовнішні зміни на ринку. Завдяки її 
використанню забезпечується системний підхід, який дозволяє повною мірою оцінити весь 
комплекс чинників (детермінант), що визначають конкурентоспроможність, прогнозувати про-
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цес її формування та забезпечення, що в кінцевому підсумку забезпечує підвищення якості 
стратегії розвитку і посилення конкурентних позицій промислового підприємства на ринку.
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