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ВСТУП
Досвід роботи багатьох вітчизняних ком�

паній підтверджує, що в сучасній конкурентній
боротьбі виграє той, хто постійно бореться за
свої конкурентні позиції. При цьому керівниц�
тву компаній слід враховувати, що джерелом
підвищення конкурентоспроможності є не
тільки стан зовнішнього середовища, а й внут�
рішнє середовище фірми. Адже без розробки
організаційно�економічних змін всередині
підприємства неможливо підтримувати його
конкурентоспроможність на належному рівні.

Отже, одним з головних завдань вітчизня�
них товаровиробників у сучасних умовах є виз�
начення основних напрямів розвитку і вдоско�
налення методів управління конкурентоспро�
можністю.

Питання теорії і практики конкуренції, кон�
курентоспроможності підприємств досліджу�
валися відомими зарубіжними та вітчизняними
вченими: А. Смітом, Г. Азоєвим [1], М. Порте�
ром [9], Р. Фатхутдіновим [11], Д. Юдановим,
А. Гайдуцьким [2], І. Должанським [6], П. Ма�
каренком, М. Маліком, П. Саблуком [10] та
іншими. Проте на поточний момент не повною
мірою вивченим залишається питання визна�
чення комплексного організаційно�економіч�
ного механізму підвищення конкурентоспро�
можності суб'єктів господарювання.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розвиток теоретико�

методологічних засад механізму управління
конкурентоспроможністю аграрних підпри�
ємств, що спрямований на формування на цій
основі конкурентних переваг вітчизняних
підприємств галузі, розробка методичних і
практичних рекомендацій щодо вдосконален�
ня механізмів його реалізації.

У процесі дослідження застосовано на�
ступні наукові методи: теоретичного пошуку,
абстрактно�логічний, діалектичний, метод по�
рівняння, метод формалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління конкурентоспроможністю під�
приємств має охоплювати, з одного боку, про�
блеми якості, ресурсозбереження, вивчення
інфраструктури внутрішніх і зовнішніх ринків,
з другого — всі загальні функції управління
(стратегічний маркетинг, планування, організа�
цію процесів, облік і контроль, мотивацію і ре�
гулювання), з третього — всі стадії життєвого
циклу керованих об'єктів. Із сказаного вихо�
дить, що один з важливих напрямів управління
конкурентоспроможністю підприємства поля�
гає в розробці методів одержання та утриман�
ня ним конкурентних переваг і поліпшення його
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адаптаційних властивостей.
Проблема пошуку шляхів вдосконалення

стратегії підвищення конкурентоспроможності
підприємства в економічній науці й практиці ба�
гатопланова, вимагає системно�цільового підхо�
ду. При цьому основний акцент робиться на роз�
робці аналітичних методів дослідження конку�
рентоспроможності й організаційно�економіч�
них методів, що складають єдиний механізм уп�
равління конкурентоспроможністю підприєм�
ства, який об'єднує управлінські, технічні й тех�
нологічні заходи з її підвищення [3].

Дійсно, випуск конкурентоспроможної
продукції в умовах ринку пов'язаний з необхі�
дністю перебудови організаційної, кадрової і
виробничої структур підприємства. Аналіз дос�
віду роботи ряду вітчизняних аграрних під�
приємств, проведений Міністерством аграрної
політики України, показав, що в результаті за�
тягування адаптаційних процесів у виробничій
і кадровій структурі втрачається 30—40% по�
тенційного ефекту нових технологій [7]. Тому
зволікання в рішенні цієї проблеми — прямий
шлях до банкрутства.

О.Д.Гудзинським та Н.М.Сіренко [5] вста�
новлено, що лише 10—15 % управлінської ко�
манди вітчизняних сільськогосподарських
підприємств готові йти на зміни і працювати в
умовах ризику. Як правило, в таких суб'єктах
господарювання забезпечується достатньо ви�
сока результативність їхньої діяльності.

Оскільки можливості впливу аграрного
підприємства на своє зовнішнє середовище в ук�
раїнських реаліях за умови великої кількості ви�
робників, а отже, і досить жорсткої конкурент�
ної боротьби, є досить незначними, менеджменту
суб'єкта господарювання слід більше уваги при�
ділити зміні умов внутрішнього середовища.

Для вирішення цього завдання пропонуєть�
ся комплексна концепція управління конкурен�
тоспроможністю підприємства, що володіє
можливостями формування, коригування цілей
і стратегій розвитку підприємства відповідно до
досягнутого рівня конкурентоспроможності;
методами управління конкурентоспроможні�
стю; організаційно�економічним механізмом
підтримки управління конкурентоспроможні�
стю, основу якого складають програмно�цільо�
ві комплексні блоки, що відображають не�
обхідні організаційні, економічні й техніко�тех�
нологічні заходи в їх взаємозалежності, реалі�
зація яких сприяє результативному здійснен�
ню управлінських рішень в даній сфері діяль�
ності. Блоки механізму, знаходячись у взаємоз�
в'язку один з одним і утворюючи тим самим
певну цілісність, об'єднані єдиним принципом

— кожен з них забезпечує вирішення пробле�
ми підвищення конкурентних переваг і адапта�
ційних властивостей підприємства і зміцнення
його позицій на зовнішньому і внутрішньому
ринках.

Отже, найголовнішими організаційно�еко�
номічними методами управління конкурентос�
проможністю підприємства є:

— активізація інвестиційної і інноваційної
діяльності, технічне переоснащення підприєм�
ства;

— поліпшення фінансового і податкового
менеджменту;

— розробка заходів, спрямованих на ефек�
тивне використання виробничих і фінансових
ресурсів;

— поліпшення системи управління персона�
лом та мотивацією праці;

— впровадження систем управління якістю
та їх сертифікація;

— комплексний підхід до диверсифікації і
планування виробництва;

— зміна системи обліку і аналізу витрат;
— поліпшення маркетингової орієнтації,

додаткова підтримка маркетингової служби;
— поліпшення інформаційного забезпечен�

ня управління конкурентоспроможністю під�
приємства;

— досягнення єдності усіх ланок і процесів
управління в зовнішній та внутрішній політиці
підприємства.

Розглянемо тепер більш детально систему
управління конкурентоспроможність суб'єкта
господарювання.

Взагалі, в науковій літературі під системою
розуміється комплекс взаємозв'язаних еле�
ментів, які мають спільні властивості, що об'єд�
нані заради здійснення певної мети [4]. Систем�
ним є той підхід, за якого всі зв'язки, елемен�
ти, функції і проблеми управління розгляда�
ються у вигляді єдиного цілого. Виділення сис�
тем здійснюється на основі п'яти основних чин�
ників, згідно яких система: володіє загальною
метою; складається з взаємозв'язаних еле�
ментів, які створюють її внутрішню структуру;
має разом з внутрішніми елементами зовнішнє
оточення, що складає її обмеження; володіє
певними ресурсами, які забезпечують її функ�
ціонування; очолюється центром управління,
що забезпечує її рух до поставленої мети.

Таким чином, організаційно�економічний
механізм управління конкурентоспроможні�
стю підприємства, а отже, і комплекси відпові�
дних технічних, управлінських і технологічних
заходів повинні розроблятися, виходячи з ці�
льової установки на основі цілісної системи
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принципів, в якості яких доцільно використо�
вувати наступні сім груп принципів [8].

1. Загальносистемні принципи: комп�
лексність — окремі ланки організаційно�еконо�
мічного механізму управління конкурентоспро�
можністю повинні бути вбудовані у всі функці�
ональні підрозділи підприємства; системність —
процес розробки і реалізації організаційно�еко�
номічного механізму управління конкурентос�
проможністю повинен грунтуватися на методо�
логії системного аналізу систем, що розвивають�
ся; динамічність — стратегічні рішення з управ�
ління конкурентоспроможністю, що ухвалю�
ються, повинні мати основою динамічні ряди
оцінок стратегічних можливостей і конкурент�
них позицій підприємства; безперервність —
робота над стратегією управління конкурентос�
проможністю повинна вестися постійно, з
відстеженням стрибкоподібних змін складових
її чинників; оптимальність — управлінський
вибір базується на використанні критерійного
базису, що відображає принцип оптимальності,
який витікає з прийнятої на підприємстві систе�
ми ціннісних установок; конструктивність —
організаційно�економічний механізм повинен
формулювати стратегії і тактику управління
конкурентоспроможністю, обгрунтовувати їх
вибір і виробляти шляхи їх реалізації.

2. Принципи управління розвитком: прин�
ципи розвитку систем, моделювання, ухвален�
ня управлінських рішень, самоорганізації, си�
нергізму. Для адекватного опису організацій�
но�економічного механізму управління конку�
рентоспроможністю необхідно використовува�
ти підхід на основі самоорганізації і орієнту�
ватися на виконання основних принципів си�
нергетики як базової теорії самоорганізації.

3. Стратегічні принципи — концентрація
зусиль, баланс ризиків, кооперація.

4. Принцип інформованості й достатності
учасників процесу управління.

5. Принцип використання безперервного
моніторингу, що передбачає постійне спосте�
реження і контроль за реалізацією і динамікою
життєвого циклу процесу управління конку�
рентоспроможністю підприємства.

6. Принцип забезпечення і підтримки дивер�
сифікації стратегій управління конкуренто�
спроможністю підприємства, що постійно від�
стежує і готує альтернативні варіанти стратегій
управління.

7. Принцип зворотного зв'язку, що дозво�
ляє зробити механізм управління конкуренто�
спроможністю адаптивним по відношенню до
ринкового середовища, що постійно трансфор�
мується. Облік цього принципу дозволяє про�

вести необхідні структурні, організаційні й ре�
сурсні зміни на підприємстві, що зрештою може
зачіпати його інтереси і можливості.

При розробці організаційно�економічного
механізму управління конкурентоспроможні�
стю необхідно підходити до нього як до бага�
тоаспектної соціально�економічної системи.
Він повинен розроблятися як гетерогенний ме�
ханізм, що забезпечує взаємодію підприємства
шляхом застосування стратегій управління з
гетерогенним середовищем, що включає ринко�
ву, екологічну і соціальну складові.

Розроблений із застосуванням розглянутих
вище загальносистемних принципів механізм
підвищення конкурентоспроможності суб'єкта
господарювання може бути ефективно діючим,
якщо він враховує і забезпечує: оптимальне
поєднання централізованої і децентралізован�
ної ініціативи, єдність цілей, дій всього підпри�
ємства і окремих його ланок, систему моти�
вації, що створює зацікавленість всіх вико�
навців у підвищенні конкурентоспроможності
підприємства, використання сучасних техноло�
гічної і технічної баз управління, які дозволя�
ють з мінімальними ресурсами в реальному ре�
жимі часу вирішити питання забезпечення кон�
курентоспроможності фірми [6].

Успіх механізму управління конкуренто�
спроможністю підприємства залежить від його
початкового стану, його функціональної і
структурної організації. Механізм, який про�
понується, повинен функціонувати як програм�
но�цільова структура управління, що діє за ти�
пом управління проектом, тобто володіти по�
вноваженнями з контролю і забезпечення реа�
лізації, мати ресурсне забезпечення для вико�
нання своїх дій — фінансові, матеріально�
технічні і трудові ресурси. Організаційно�еко�
номічний механізм повинен мати такі повнова�
ження, які дозволяли б йому ефективно впли�
вати на організацію всіх матеріально�фінансо�
вих потоків усередині підприємства та на оцін�
ку доцільності їх використання з позиції кон�
курентоспроможності.

На основі розглянутих вище вимог і прин�
ципів системно�цільового підходу розроблено
оригінальний організаційно�економічний ме�
ханізм управління конкурентоспроможністю
підприємства, принципова блок�схема якого
відображена на рис. 1.

Запропонований механізм є специфічною
багатофункціональною і багатокомпонентною
системою, що складається з комплексу взає�
мозв'язаних блоків, схильних до впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників, що створюють
певну цілісність.
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Як видно з малюнка, структуру основних
елементів розробленого механізму управління
конкурентоспроможністю формують програм�
но�цільові блоки, що відображають необхідні
дії, конкретні організаційні, економічні, тех�
нічні й технологічні заходи в їх взаємозалеж�
ності, реалізація яких сприяє результативному
здійсненню управлінських рішень у даній сфері
діяльності. Запропонований організаційно�
економічний механізм включає наступні блоки:
вибір конкурентних стратегій розвитку, рефор�
мування системи управління персоналом і тру�
довою мотивацією, підвищення якості й конку�
рентоспроможності продукції і підприємства,
впровадження систем управління якістю і їх
сертифікація, системний підхід до диверсифі�
кації і планування виробництва, досягнення

єдності дій всіх ланок і процесів управління в
зовнішній і внутрішній політиці підприємства,
реорганізація системи обліку і аналізу, вдоско�
налення маркетингової орієнтації, зміцнення
маркетингової служби, активізація інвестицій�
ної і інноваційної діяльності, залучення зовні�
шнього інвестування, вдосконалення інформа�
ційного забезпечення управління конкурентос�
проможністю, вдосконалення фінансового і
податкового менеджменту, розробка заходів,
направлених на ефективне використання ви�
робничих і фінансових ресурсів, технічне і тех�
нологічне переозброєння та модернізація
підприємства, впровадження прогресивних
технологічних процесів.

Всі названі блоки організаційно�економіч�
ного механізму управління конкурентоспро�

Рис. 1. Організаційно#економічний механізм управління конкурентоспроможністю
підприємства
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можністю, знаходячись у взаємозв'язку і, тим
самим утворюючи певну цілісність, об'єднані
єдиним принципом — кожен з них забезпечує
вирішення проблеми підвищення конкуренто�
спроможності і стійкості підприємства на внут�
рішньому й зовнішньому ринках за рахунок
створення і підтримки конкурентних переваг і
високої адаптації до зовнішнього ринкового
середовища, що динамічно змінюється. Кожен
з блоків, у свою чергу, розглядається як систе�
ма, що включає багатообразні системоформу�
ючі компоненти.

Викладена вище принципова блок�схема
організаційно�економічного механізму під�
тримки управління конкурентоспроможністю
підприємства є сукупністю комплексних за�
ходів, які дозволяють перебудувати всю систе�
му управління, задіяти внутрішні ресурси під�
приємства, створити в структурних підрозділах
постійне прагнення до підвищення конкурен�
тоспроможності, підвищити конкурентоспро�
можність підприємства і покращити його по�
зиції на ринку.

Безумовно, дана схема, враховуючи склад�
ність і багатоаспектність проблеми конкурен�
тоспроможності підприємства, не відображає
з високим ступенем деталізації всю гаму орган�
ізаційно�економічних, техніко�технологічних,
фінансових й інших методів вирішення цієї за�
дачі. Проте, така структуризація дозволяє
здійснити системний і цілеспрямований пошук
шляхів узгодження всіх компонентів організа�
ційно�економічного забезпечення управління
підприємством з метою концентрації зусиль і
управлінських дій на чинники, що визначають
потенціал підприємства, здатний забезпечити
підвищення його конкурентоспроможності й
стійкості до ринкових умов.

ВИСНОВКИ
Підвищення конкурентоспроможності аг�

рарних підприємств та утримання ними конку�
рентних переваг багато в чому залежить від
ефективності застосовуваного організаційно�
економічного механізму управління конкурен�
тоспроможністю суб'єкта господарювання.

Запропонований в даній роботі організа�
ційно�економічний механізм управління конку�
рентоспроможності сільськогосподарського
підприємства являє собою систему взаємодії
внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на кон�
курентоспроможність, систему організаційних,
технологічних, економічних і екологічних, що
є специфічним для аграрного виробництва, ва�
желів та методів управління якістю продукції,
які в процесі взаємодії і взаємозв'язку забез�

печують сукупність високих споживчих влас�
тивостей сільськогосподарської продукції,
продуктів її переробки і попит на неї на ринку
продовольства за оптимальних затрат на її ви�
робництво і за умови достатнього рівня цін для
виробників при реалізації продукції спожива�
чам за різними каналами збуту, що гарантує
ефективність ведення підприємницької діяль�
ності на аграрному підприємстві та максималь�
ну його прибутковість.
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