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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема управління конкурентоспромож-

ністю підприємства є однією з вагомих проблем
у сучасних умовах розвитку економіки, яка
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SYSTEM CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто системну характеристику управління конкурентоспроможністю підприємства. Проаналізо-
вано дефініції поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства". Здійснено оцінку складових системи
управління конкурентоспроможністю підприємства. Зазначено, що системний підхід до управління конкуренто-
спроможністю підприємства передбачає розгляд об'єкта управління як цілісної моделі та необхідність забезпечення
взаємозв'язку всіх її складових. Досліджено основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприє-
мства. Підтверджено, що зміна одного з елементів системи управління конкурентоспроможністю призводить до зміни
інших елементів. Встановлено, що система управління конкурентоспроможністю підприємства відображає багато-
функціональну систему, що складається з взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну цілісність. Доведено,
що структуру системи управління конкурентоспроможністю утворюють структурні елементи, реалізація яких за-
безпечує результативне вирішення управлінських рішень. Наведено основні напрями системи управління конкурен-
тоспроможністю підприємства.

The article deals with the systemic characteristics of enterprise competitiveness management. The definitions of the
concept of "competitiveness management of the enterprise" are analyzed. The estimation of components of the enterprise
competitiveness management system is carried out. It is noted that the systematic approach to the management of the
competitiveness of the enterprise involves consideration of the object of management as an integral model and the need
to ensure the interconnection of all its components. The main elements of the enterprise competitiveness management
system are investigated. It is confirmed that the change of one of the elements of the system of management of
competitiveness leads to the change of other elements. Established that the enterprise competitiveness management
system reflects a multifunctional system consisting of interconnected elements that form a certain integrity. It is proved
that the structure of the control system of competitiveness form structural elements, the implementation of which provides
effective solution to managerial decisions. The main directions of the enterprise competitiveness management system
are presented.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, дефініції конкурентоспромож-
ності, управління, система, системний підхід, складові системи, елементи системи.

Key words: competitiveness of enterprise, competitiveness definition, management, system, system
approach, system components, system elements.

відображається інтеграційними процесами,
значною конкуренцією, ліберальними торгі-
вельними умовами, підвищеними вимогами до
якості продукції. Діючий механізм створення
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конкурентного середовища підприємства не
забезпечує комплексного розв'язку проблеми
конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств, що і спричиняє пошук нових більш ефек-
тивних підходів і технологій управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження процесу управління конку-
рентоспроможністю та аналіз системи кон-
курентоспроможності підприємств знайшли
відображення у працях таких науковців як
Л.В. Балабанової, Г.С. Бондаренко, Р.Є. Ман-

сурова, О.А. Гавриша, М.М. Галелюка, О.Є. Кузь-
міна, Т.В. Омельяненка, С.М. Клименка,
О.Б. Мниха та інших.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою є дослідження та системне обгрун-

тування управління конкурентоспроможністю
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою умовою результативної діяль-
ності будь-якого підприємства є своєчасне ре-

Автор Визначення 
Балабанова Л. В. [1] сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження  

діяльності активних і потенційних конкурентів, їхніх сильних і 
слабких сторін, а також розробку конкурентних стратегій, що 
забезпечують формування й підтримку довгострокових 
конкурентних переваг 

Бондаренко Г. С. [2] систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив  на 
систему конкурентоспроможності з метою збереження її стійкості 
чи переведення з одного стану в  інший за допомогою необхідних 
і достатніх способів і засобів впливу 

Гавриш О. А. [3] система заходів щодо впливу на рівень конкурентоспроможності 
з метою приведення його до бажаного або оптимального та 
утримання у  перспективі 

Галелюк М. М. [4] функція менеджменту, що реалізується через здійснення 
загальних функцій з метою підтримання та підвищення КСП 
підприємства та його товарів, що є складовими єдиної системи 

Клименко С. М. [7] певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на 
формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг і 
забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта 
економічної конкуренції 

Кузьмін О. Є. [8] сукупність важелів і способів впливу на сфери створення й 
реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі та 
відповідальність суб’єктів господарювання, що реалізуються за 
допомогою сукупності управлінських засобів 

Мансуров Р. Є. [9] діяльність, спрямована на формування низки управлінських 
рішень, які, відповідно, повинні бути спрямовані на протистояння 
можливим зовнішнім впливам для досягнення лідерства 
відповідно до поставлених стратегічних завдань 

Таблиця 1. Дефініції поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства"

Джерело: розроблено автором за даними [1—4; 7—9].
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Рис. 1. Структура системи управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 6].
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агування на зміни зовнішнього середовища, ос-
кільки базою сучасного ринкового успіху
вітчизняного підприємства є конкурентна рац-
іональність, тобто вміння думати і швидше,
етичніше, влучніше діяти.

Управління розвитком підприємств — це
цілеспрямований вплив керуючої системи на
керовану з метою забезпечення процесу пере-
ходу від поточного стану підприємства до кра-
щого (досконалішого) відповідно до поставле-
них цілей. Іншими словами, управління розвит-
ком підприємств має на меті переміщення сис-
теми з одного стану в інший із новими якісни-
ми і кількісними характеристиками конкурен-
тоспроможності, досягнення яких залежить від
факторів виробництва [14].

Забезпечення конкурентоспроможності, це
перш за все, філософія управління всією сис-
темою в умовах ринкових відносин, що повин-
на бути орієнтована на вирішення таких задач,
як дослідження потреб споживачів та їх роз-
виток, оцінка поведінки та можливостей кон-
курентів, дослідження розвитку ринку, дослі-
дження середовища, виготовлення товару, що
перевершував би товар конкурента [14].

Аналіз визначень твердження "управління
конкурентоспроможністю підприємства"
(табл. 1) дозволив зазначити, що даний процес
характеризує підфункцію менеджменту, яка
має цілеспрямовану дію на існуючий і май-
бутній рівень конкурентоспроможності у по-
рівнянні з підприємствами, що виробляють ана-
логічну продукцію.

Як зазначає О. Б. Мних [10], застосування
у теорії та практиці управління підприємства-
ми системного підходу здійснюється з метою
забезпечення більш ефективної діяльності
підприємства. Системний підхід до управління
конкурентоспроможністю підприємства перед-
бачає розгляд об'єкта управління як цілісної

моделі та необхідність забезпечення взаємоз-
в'язку всіх її елементів.

Структуру системи управління конкурен-
тоспроможністю підприємства наведено на ри-
сунку 1.

Зміна одного з елементів системи призводить
до зміни інших елементів. У результаті аналізу
існуючих підходів до управління конкурентос-
проможністю підприємства слід зазначити:

— довгострокова конкурентоспроможність
виробника може бути досягнута шляхом ціле-
спрямованого забезпечення підвищення його
конкурентоспроможності з використанням си-
стеми ефективного використання конкурент-
ного потенціалу;

— система підвищення конкурентоспро-
можності повинна включати підсистеми: керу-
ючу (для управління системою), забезпечуваль-
ну (для забезпечення необхідними ресурсами),
керовану (конкурентний потенціал) та підсис-
тему впливу на чинники конкурентоспромож-
ності (для досягнення необхідного рівня
конкурентоспроможності);

— система підвищення конкурентоспро-
можності повинна бути відділена від зовнішнь-
ого середовища та водночас враховувати його
дестабілізуючий вплив;

— конкурентоспроможність є необхідною
умовою досягнення достатньої прибутковості
підприємства в майбутньому;

— підвищення рівня конкурентоспромож-
ності є складовою загального управління [15].

Значущість системного підходу до управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства
полягає у тому, що він дозволяє комплексно
дослідити конкурентоспроможність підприєм-
ства, його систему управління як у цілому, так
і на рівні конкурентних переваг, проаналізува-
ти ситуацію у межах окремо взятої системи,
з'ясувати характер проблем:

Мета 

Принципи 

Функції 

Інструменти 

Методи 

Вхідні та 
вихідні дані 

 
Елементи системи управління 

конкурентоспроможністю 
підприємства 

 

Об’єкт   Суб’єкти  

Рис. 2. Складові системи управління конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 6].
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— входу (продукція, послуги, інформація);
— процесу (перетворення ресурсів у резуль-

тат);
— виходу (забезпечення матеріальними,

трудовими, фінансовими, інформаційними та
іншими видами ресурсів) [6].

Відповідно до поставлених завдань, які
формуються на вході системи управління кон-
курентоспроможністю, підприємству необхід-
но забезпечити проведення маркетингових до-
сліджень, моніторинг основних конкурентів,
розробити можливі сценарії розвитку, відібра-
ти найбільш вигідні варіанти та забезпечити
умови для реалізації розробленої маркетинго-
вої стратегія. Адже за будь-яких умов процесу

перетворення "входу" на "вихід" системи управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства
параметри "виходу" будуть неконкурентними,
якщо не забезпечити конкурентоспроможність
"входу" системи.

Отже, у загальному вигляді поняття "сис-
тема" характеризується:

а) наявністю ряду елементів;
б) наявністю зв'язків між ними;
в) цілісним характером даного явища або

процесу.
Система управління конкурентоспромож-

ністю підприємства також являє собою сукуп-
ність організаційної структури, ресурсів, про-
цесів, методик потрібних для створення й реа-
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Рис. 3. Система управління конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 13].

Функція 
Напрям 

Фінанси Виробництво Технологія Персонал Маркетинг 

Планування Обсяг 
фінансових 
ресурсів, їх 
ефективний 
розподіл 

Розробка 
виробничої 
політики, 
планування 
виробничих 
ресурсів 

Розробка 
проектів 
удосконалення 
технологічного 
процесу 

Кадрове 
планування, 
розробка 
програм 
мотивації 
персоналу 

Планування 
обсягу та 
асортименту 
продукції, 
каналів збуту 

Організація Побудова 
ефективної 
фінансової 
структури, 
організація 
фінансової 
роботи 

Організація 
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оптимальної 
організаційно
ї структури 
підприємства 

Проведення 
маркетингова 
досліджень, 
моніторинг 
конкурентів 

Мотивація Використання матеріального та морального стимулювання працівників для формування 
мобілізуючого впливу і забезпечення зацікавленості персоналу в результатах діяльності 
підприємства, що дозволить отримати додаткові конкурентні переваги 

Контроль Контроль за 
показниками 
ефективного 
використання 
фінресурсів 

Перевірка 
відповідності 
продукції 
виробничим 
умовам 

Облік витрат, 
контроль за 
джерелами 
фінансування 

Кадровий 
облік 
персоналу, 
табельний 
облік 
робочого часу 

Контроль за 
виконанням 
річних планів 
збуту 

Таблиця 2. Матриця функцій управління конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: розроблено автором за даними [1; 6;  13].
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лізації умов, які, сприятимуть формуванню
конкурентних переваг для підприємства у по-
точному чи майбутньому бізнес-середовищі.

Структурні складові системи управління
конкурентоспроможністю підприємства наве-
дено на рисунку 2.

Система управління конкурентоспроможн-
істю повинна стосуватися всіх видів діяльності,
що пов'язані зі створенням конкурентних пе-
реваг підприємства. Вона охоплює всі стадії
життєвого циклу продукту і процеси, а саме [5]:

— виробництво чи надання послуг;
— планування й розроблення процесів;
— маркетинг і вивчення ринку;
— збут і продаж;
— контроль;
— технічну допомогу й обслуговування;
— монтаж і здачу в експлуатацію;
— утилізацію чи вторинне перероблення

продукції після закінчення терміну її викорис-
тання.

Основними напрямками системи управління
конкурентоспроможністю підприємства є [1]:

1. Подолання (зниження) кількості деструк-
тивних факторів впливу на рівень конкурентос-
проможності підприємства.

2. Нарощування конкурентних переваг під-
приємства;

3. Забезпечення гнучкості управлінських рі-
шень відповідно до умов конкуренції на певно-
му ринку.

Система управління конкурентоспроможні-
стю підприємства ототожнює багатофункціо-
нальну систему, що утворюється з комплексу
взаємопов'язаних складових, що створюють пев-
ну цілісність. Структуру системи управління кон-
курентоспроможністю підприємства формують
структурні елементи, раціональне використання
яких сприяє результативному та ефективному
здійсненню управлінських рішень у сфері госпо-
дарської діяльності. Кожен з елементів системи,
може розглядатися як міні-система, що включає
системоутворюючі компоненти (рис. 3).

Комплексність передбачає забезпечення
взаємозв'язку всіх елементів системи управлі-
ння конкурентоспроможністю підприємства
при ухваленні управлінських рішень та враху-
ванні змін як в окремих об'єктах управління,
так і в кінцевих результатах всього підприєм-
ства [6].

Підгрунтям побудови системи конкурен-
тоспроможності підприємства є інтегрований
підхід до основних функцій управління плану-
вання, організації, мотивації та контролю.

У таблиці 2 у вигляді матриці представлено
функції управління конкурентоспроможністю

підприємства в розрізі основних напрямів
діяльності підприємства, що дозволяє більш
детально описати процес отримання конкурен-
тних переваг.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
Таким чином, у сучасних ринкових умовах

посилення конкуренції, надмірного рівня ризи-
ку та невизначеності вітчизняних ринків необ-
хідно вітчизняним підприємствам застосовува-
ти не статичні, а стратегічні системи управлін-
ня конкурентоспроможністю, що нададуть
змогу:

1) удосконалити адаптацію системи управ-
ління на підприємствах;

2) збільшити якість управління конкурен-
тоспроможністю;

3) підвищити довіру системи управління при
впливі неконтрольованих факторів;

4) використання інваріантності системи до
різних типів підприємств;

5) мобільність та гнучкість системи управл-
іння конкурентоспроможністю.
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