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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових стосунків у сучасному

світі характеризується значним посиленням
конкуренції, перетворенням її в гіперконкурен-
цію. Основними чинниками посилення конку-
ренції між виробниками продукції є поширен-
ня науково-технічного прогресу, залучення на
постійній основі інвестицій, впровадження
інновацій і підвищення якості продукції. Ефек-
тивне функціонування в умовах гіперконку-
ренції можливе лише при досить високому рівні
конкурентоспроможності підприємств.

Управління конкурентоспроможністю під-
прємства представляє собою науковий на-
прям, що вивчає теорію і практику управління
конкурентоспроможністю в умовах ринкової
економіки. Показником визнання провідної
ролі конкуренції для успішного функціону-
вання ринкового господарства є той факт, що
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в більшості країн світу до теперішнього часу
ухвалені закони про конкуренцію і створені
національні органи, що займаються питання-
ми конкуренції. Поняття "конкурентоспро-
можність" підприємства було введено до нау-
кового обігу М.Є. Портером і є базовим в уп-
равлінні. Це поняття буде існувати по відно-
шенню до підприємства до тих пір, поки воно
утримує конкурентну перевагу, яка характе-
ризується рентабельністю виробництва. Кон-
курентна перевага визначається набором ха-
рактеристик, якостей товару чи послуги, які
створюють перевагу над конкурентами. Уп-
равління конкурентоспроможністю підприєм-
ства являє собою певний аспект менеджменту
підприємства, спрямованого на формування,
розвиток та реалізацію конкурентних переваг
та забезпечення життєздатності підприємства
як суб'єкта економічної конкуренції.
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МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування шляхів

забезпечення життєздатності та сталого фун-
кціонування підприємств в умовах ринку при
застосуванні різних підходів у системі управ-
ління якістю продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління конкурентоспроможністю під-

приємства має бути спрямованим на:
— нейтралізацію або обмеження кількості

негативних чинників впливу на рівень конку-
рентоспроможності;

— використання позитивних зовнішніх чин-
ників впливу для нарощування та реалізації
конкурентних переваг підприємства;

— забезпечення гнучкості управлінських
дій і рішень — їх синхронізації з динамікою дії
негативних і позитивних чинників конкуренції
на певному ринку.

Об'єктом управління конкурентоспромож-
ністю підприємства є рівень конкурентоспро-
можності, необхідний і достатній для забезпе-
чення життєздатності підприємства як суб'єкта
економічної конкуренції.

Суб'єктами управління конкурентоспро-
можністю підприємства є певне коло осіб, які
реалізують мету управління:

— власник підприємства, який за будь-яких
умов має брати безпосередню участь у форму-
ванні стратегічних цілей та завдань підприєм-
ства, пов'язаних з економічними інтересами та
фінансовими можливостями;

— вищий управлінський персонал підприє-
мства (директор, заступники директора та ке-
рівники тих підрозділів підприємства, що фор-
мують ланцюг цінностей підприємства);

— лінійні менеджери операційних підроз-
ділів підприємства, які є відповідальними за
ефективну реалізацію планів дій із забезпечен-
ня належного рівня конкурентоспроможності;

— менеджери-економісти консалтингових
фірм, що залучаються на підприємство на
платній основі для розробки та реалізації стра-
тегії підвищення конкурентоспроможності;

— державні та відомчі управлінські структу-
ри та органи, повноваження яких визначаються
відповідними нормативними документами.

Процес управління конкурентоспромож-
ністю підприємства включає в себе наступні дії:

— моніторинг конкурентного середовища
та оцінку конкурентної ситуації в галузі та на
ринку;

— діагностування конкурентоспромож-
ності підприємства та його основних супер-
ників;

— конкурентне позиціонування підприєм-
ства — вибір стратегічних господарських під-
розділів із перевагами у конкурентній боротьбі;

— розробка концепції та стратегії управлі-
ння конкурентоспроможністю підприємства;

— реалізація конкурентної стратегії під-
приємства.

На підприємствах України реалізація кон-
цепції загального управління якістю (TQM)
здійснюється у впровадженні міжнародних
стандартів ISO серії 9000, які на сьогоднішній
день увібрали в себе кращий міжнародний
досвід зі створення конкурентоспроможного
підприємницького середовища. В основу зазна-
чених стандартів покладені наступні принципи
управління якістю:

— орієнтація на споживача. Основу цього
принципу складає аналіз ринку і потреб спожи-
вачів. Результати аналізу служать механізмом,
що запускає виробництво;

— лідерство є ключовим принципом систе-
ми менеджменту якості, без якого впроваджен-
ня систем управління є нереальним;

— залучення персоналу на практиці озна-
чає систематичну можливість кожного співро-
бітника брати участь у прийнятті та реалізації
управлінських рішень;

— процесний підхід — усі види діяльності в
організації розглядаються як процеси;

— системний підхід передбачає представ-
лення організації як системи взаємодіючих ди-
намічних процесів;

— безперервне поліпшення процесів, і як ре-
зультат з'являється можливість зниження втрат;

— підхід до прийняття рішень на основі
фактів.

Вирішення проблеми якості в США найчас-
тіше намагалися знайти в різних протекціоні-
стських заходах: тарифах, квотах, миті, що за-
хищали американських виробників від захід-
ноєвропейських конкурентів. А питання підви-
щення якості продукції при цьому відсувалися
на другий план. Водночас менеджери фірм
країни запропонували для вирішення більшості
проблем виробництва підвищувати якість про-
дукції. Було принято рішення звернути увагу
на такі проблеми, як мотивація робітників та
службовців, створення гуртків якості, підви-
щення свідомості службовців і менеджерів, ве-
дення обліку витрат на якість, розробка і реа-
лізація програм підвищення якості продукції.

На початку 1980-х років у США управління
якістю полягало в плануванні якості. Однак
плани розроблялися без детального вивчення
внутрішньовиробничих проблем, без обліку
потреб фірми, що створювало додаткові про-
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блеми. Для 1980-х років характерна масова кам-
панія з навчання кадрів на робочих місцях. У
цей самий період в країні вийшли книги Е. Дем-
інга "Якість, продуктивність і конкурентоспро-
можність" і "Вихід із кризи". У цих монографі-
ях викладена філософія якості Е. Демінга, а
також рекомендації щодо оплати праці. Аме-
риканські фахівці покладають великі надії на
вдосконалення управління якістю, що має озна-
чати радикальну перебудову свідомості керів-
ництва компанії, перегляд корпоративної куль-
тури і мобілізацію ресурсів організації на по-
шук шляхів підвищення якості продукції. На
думку Л. Фейгенбаума, якість — це не єванге-
лізм, не рацпропозиція і не гасло, — це спосіб
життя.

Прийняті в США заходи для постійного
підвищення якості продукції позначилися на
ліквідації розриву в рівні якості між Японією і
США, що посилило конкурентну боротьбу на
світовому ринку. Досвід Японії переконливо
доводить, що підвищення якості — це праця, що
ніколи не закінчується. Сучасна фаза управлі-
ння якістю в Японії почалася з 1950-х років і
вважається, що японський підхід до управлін-
ня якістю має низку особливостей:

— орієнтація на постійне вдосконалення
процесів і результатів праці в усіх підрозділах
фірми;

— орієнтація на контроль якості процесів,
а не якості продукції;

— орієнтація на запобігання можливості
допущення дефектів;

— ретельне дослідження й аналіз проблем,
що виникають за принципом висхідного пото-
ку, тобто від наступної операції до поперед-
ньої;

— культивування принципу "Твій споживач
— виконавець наступної виробничої операції";

— повне закріплення відповідальності за
якість результатів праці за безпосереднім ви-
конавцем;

— активне використання людського чинни-
ка, розвиток творчого потенціалу робітників і
службовців, культивування моралі: "Нормаль-
ній людині соромно погано працювати".

Основна концепція "японського дива" —
досконала технологія виробництва, управління
або обслуговування. На фірмах широко впро-
ваджуються обчислювальна і мікропроцесорна
техніка, новітні матеріали, автоматизовані сис-
теми проектування, управління виробництвом,
широко застосовуються цілком комп'ютеризо-
вані статистичні методи аналізу і контролю. Си-
стеми управління якістю мають зворотні зв'яз-
ки. Найважливішою передумовою успішної ро-

боти з підвищення якості є підготовка і постійне
навчання персоналу фірми. Останніми роками
навчання здійснюється з застосуванням сучас-
них освітніх технологій і технічних засобів. Роз-
роблено програми ділових ігор з якості з вико-
ристанням персональних комп'ютерів. Людина,
що проходить курс навчання, самостійно прий-
має рішення і намагається створити на уявному
підприємстві найкращі умови для досягнення
високої конкурентоспроможності продукції і
фірми. Навчання має дуже важливий побічний
ефект: зміна в кращий бік особистого ставлен-
ня людей до роботи з підвищення якості. Вва-
жається, що якість праці на 90 % визначається
вихованням, свідомістю і тільки на 10 % — знан-
нями.

Протягом 1980-х років у країнах Західної
Європи спостерігалося посилення уваги до
проблем якості продукції і послуг, а також до
вдосконалення самого забезпечення якості. У
західноєвропейських країнах вироблено єдині
стандарти, підходи до технологічних регла-
ментів, гармонізовані національні стандарти на
системи якості, створені на основі стандартів
ISO серії 9000, введені в дію їх європейські ана-
логи — EN серії 29000.

Велике значення надається сертифікації
систем якості на відповідність цим стандартам,
створенню авторитетного європейського орга-
ну з сертифікації відповідно до вимог стан-
дартів EN серії 45000. Зазначені стандарти по-
винні стати гарантами високої якості, захисти-
ти мільйони споживачів від низькосортної про-
дукції, стимулювати виробників до нових до-
сягнень у сфері якості. Для нормального фун-
кціонування європейського ринку продукція,
що поставляється, повинна бути сертифікова-
на незалежною організацією. Крім сертифі-
кації продукції, проводиться акредитація ви-
пробувальних лабораторій і працівників, що
здійснюють контроль і оцінку якості продукції.
Найважливіший аспект їх діяльності — конт-
роль за задоволенням вимог споживачів і вирі-
шення конфліктів, що виникають між виробни-
ком і постачальником продукції. Фірми прово-
дять активну політику у сфері підвищення
якості продукції, а процеси підлягають жорст-
кому контролю. Якість стала чинником забез-
печення конкурентоспроможності європейсь-
ких країн. Для реалізації такої стратегії по-
трібно було введення єдиних законодавчих ви-
мог (директив), єдиних стандартів, єдиних про-
цесів перевірки відповідності продукції фірми
вимогам ринку.

В Україні відповідно до системи управлін-
ня якістю сертифіковано понад 700 підпри-
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ємств. Сьогодні Українська асоціація якості,
яка є лідером громадського руху за якість в
країні, об'єднує 450 провідних підприємств з
усіх регіонів України та близько 1000 фахівців
з якості з різних країн. З ініціативи та за учас-
тю цього об'єднання в країні відбуваються про-
цеси формування нової філософії якості. Ос-
новним завданням ISO є підтримка розробки
міжнародних стандартів, тестування та серти-
фікації, спрямованих на розвиток міжнародної
торгівлі якісними продуктами та послугами. Ця
організація об'єднує близько 150 країн, з 2004
року Україна також входить до ISO. В Україні
введено міжнародні стандарти ISO серії 9000,
як національні ( ДСТУ ISO 9000:2001 , ДСТУ
ISO 9001:2001 та інші).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищенаведений матеріал,
можна зробити висновок, що для підвищення
конкурентоспроможності підприємств в умо-
вах вступу до Євросоюзу, необхідно зосереди-
тися на системі управління якістю на підпри-
ємстві, а також на методології її впроваджен-
ня згідно з міжнародними стандартами ISO
серії 9000.

Якщо Україна вступить до Євросоюзу, ук-
раїнські фірми, що виробляють продукцію,
змушені будуть підвищувати якість продукції
для забезпечення підвищення конкурентоспро-
можності на спільному з Європою ринку. Це
призведе до гонки за зростання конкуренто-
спроможності продукції, від чого виграє не
лише європейський споживач, а й український.
Фірми, що нехтуватимуть цим, — банкрутува-
тимуть, і лише зміна власника відновить її
участь у боротьбі за споживача.
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