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GROWING COMPETITIVENESS PROGRAMS IN THE SYSTEM OF CORPORATE STRATEGIC
MANAGEMENT

Розкрито роль та місце програм підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління органі-
заціями. Визначено, що програма підвищення конкурентоспроможності як важливий плановий документ, повинна
бути складовою частиною стратегічного плану організації і спрямована на забезпечення реалізації обраної конку-
рентної стратегії. Досліджені спільні риси та відмінності між категоріями "план", "програма", "проект". Зазначено,
що програма, на відміну від плану, розробляється для вирішення конкретної проблеми, чітко визначає цілі, обсяги
робіт, терміни їх виконання та виконавців. Організаційно вона може бути реалізована як у рамках існуючої органі-
заційної структури, так і мати окрему структуру управління. Показаний взаємозв'язок між процесом розробки про-
грами підвищення конкурентоспроможності та процесом і етапами стратегічного управління організаціями.

The role and the place of growing competitiveness programs in the system of corporate strategic management has
been explored. The competitiveness growth is an important strategic problem of corporate sector working in complicated
and dynamic competitive environment. Its guidelines can be applied within the framework of strategic planning,
particularly in the process of development and implementation of an appropriate competitive strategy. The growing
competitiveness program is an integral part of the strategic plan. It can be considered as a plan document with a clear
definition of main development objectives according to the accepted strategy with a specific list of initiatives, deadlines,
volumes of necessary resources and dedicated implementation managers. The growing competitiveness program has a
complex structure with clear hierarchy of goals, sub-goals and individual tasks. It can be implemented both as in the
framework of current corporate management level, so to have its own structure of management with an authorized
manager to introduce all program guidelines and corresponding management directives.

Subjects of growing competitiveness programs can be customers, investors, designers, suppliers, contractors,
consultants, managers and program dedicated team, as well as banks.

The developing process of growing competitiveness programs is closely connected with various stages of strategic
management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки та загост-

рення конкурентної боротьби, практично, у
всіх сферах бізнесу вимагає впровадження у
практику управління конкурентоспроможні-
стю вітчизняних підприємств сучасних страте-
гічних підходів, які б поєднували інструмен-
тарії розробки та реалізації стратегії у єдиний
управлінський процес, спрямований на одер-
жання визначеного результату.

При цьому, слід відмітити, що підвищення
конкурентоспроможності підприємства є
складним перманентним процесом, який, не
може бути завершеним чи зупиненим. Це зв'я-
зано із тим, що конкурентне середовище, у яко-
му працюють підприємства, постійно змінюєть-
ся. Але, з іншого боку, у цьому процесі необхі-
дно визначатися локальні кінцеві цілі, досяг-
нення яких повинне здійснюватися у рамках
визначених планів і програм, спрямованих на
реалізацію розроблених підприємствами кон-
курентних стратегій. Найбільш поширеними
плановими документами, при цьому, є програ-
ми підвищення конкурентоспроможності
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі впровадження стратегічних під-
ходів до управління організаціями приділяли
увагу такі зарубіжні та вітчизняні вчені: як,
І. Ансофф, П. Дойль, Б. Карлоф, М. Портер,
А. Томпсон, А. Срикленд, І. Болховітіна, В. Ге-
єць, В. Горбулін, З. Шершньова та ряд інших.
Не менш значна увага приділялась вітчизняни-
ми науковцями методам реалізації конкурент-
них стратегій, зокрема, в частині розробки про-
грам конкурентоспроможності. Це такі вчені, як
О. Вареник, О. Коваленко, О. Житкевич, О. Аза-
рова, Л. Довгань, В. Липов та інші.

Therefore, it is important to specify all specific advantages of the company's products in relation to competitors at
the initial stage of incorporation. You have to define objectives of growing competitiveness activities before setting key
strategic goals and tasks. A deep analysis of competitive environment can help to identify strengths and weaknesses of
corporate structure in relation to closest competitors at the initial stage of strategic development. The evaluation and
selection of optimal competitive strategy is carried out at the stages of identification, strategic assessment of alternatives
and determining an optimal strategy for development and implementation a competitiveness growing program.

Ключові слова: конкурентоспроможність, організації, стратегія, стратегічне управлін-
ня, план, програма, проект, програма підвищення конкурентоспроможності.

Key words: competitiveness, organization, strategy, strategic management, plan, program, project,
growing competitiveness progra.

Та, не зважаючи на значну кількість дослі-
джень зазначеної проблеми, окремі аспекти
розробки і реалізації програм конкуренто-
спроможності, а також забезпечення їх відпо-
відності базовим та конкурентним стратегіям
підприємств потребують подальших дослід-
жень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження місця та зна-

чення програм підвищення конкурентоспро-
можності у системі стратегічного управління,
а також визначення теоретико-методичних
підходів до їх розробки та реалізації у підприє-
мствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання із підвищення рівня конкуренто-

спроможності підприємств є одним із централь-
них у системі стратегічного управління. На це
вказували, зокрема А. Томпсон і А. Стрикленд,
визначаючи стратегію як план управління
фірмою, спрямований на зміцнення її позицій,
задоволення потреб споживачів та досягнення
поставлених цілей. Саме обрана стратегія, на
думку авторів, визначає методи конкуренції і
ведення бізнесу компанії [1, с. 32]. Розробка та
реалізація стратегії підприємств здійснюється
у системі стратегічного планування. Як зазнача-
ла З.Є. Шершньова "стратегічне планування —
це систематизовані та більш-менш формалізо-
вані зусилля усієї організації, спрямовані на
розробку стратегії, формування їх у вигляді
стратегічних планових документів різного
типу, організацію виконання цих стратегічних
планів, проектів і програм" [2, с. 420—421].

У цьому зв'язку з'являється необхідність в
уточненні категорій "план", "програма", "про-
ект", так як з одного боку, всі вони є результа-
том процесу планування, але, з іншого — кож-
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на із цих категорій має своє
місце і призначення у системі
планування, та має специ-
фічні особливості, які відріз-
няють її від інших.

Планування, на думку пе-
реважної більшості фахівців,
є функцією менеджменту суть
якої полягає у визначенні
цілей об'єкту управління, роз-
робці програми його дій у виг-
ляді прогнозів, стратегічних,
тактичних і оперативних пла-
нів, які мають на меті перед-
бачити бажаний майбутній
стан організації та способи
його досягнення за умови ра-
ціонального використання
залучених для цих потреб ре-
сурсів [3—5].

Кінцевим результатом
планування є планове рішен-
ня або план. Можна погодитись із думкою В.М.
Нелепа, який зазначав, що план — це система
взаємозв'язаних цілей, завдань, шляхів і ме-
тодів їх досягнення, розрахунків, що мають на
меті передбачити майбутній стан організації у
конкретному часовому періоді [5, с. 5].

План підприємства, має, як правило, комп-
лексний багатоцільовий характер і не дає
відповіді на питання, яким є кінцевий перелік
завдань, робіт і виконавців, необхідних для до-
сягнення кожної конкретної цілі плану, який
обсяг ресурсів для цього необхідний та у які
терміни може бути досягнута та чи інша ціль. У
плані, у більшості випадків, не визначаються
конкретні виконавці, а обсяг ресурсів, необхі-
дний для реалізації планів, визначається укруп-
нено. Виконання плану передбачається в рам-
ках діючої у підприємстві структури управлін-
ня (табл. 1).

Програма, на відміну від плану, спрямова-
на на вирішення конкретної комплексної чи
одиничної проблеми, що стоїть перед органі-

зацією. У зв'язку із цим програма є більш спе-
ціалізованим і конкретизованим плановим до-
кументом ніж план, і у такій своїй якості, є ча-
стиною стратегічного чи тактичного плану
підприємства. Таким чином, програму можна
розглядати як частину (підсистему) у системі
планів підприємства, яка спрямована на вирі-
шення важливої проблеми для підприємства і
розробляється у вигляді комплексу взаємозв'-
язаних завдань і заходів, узгоджених за термі-
нами виконання, складом виконавців та фінан-
сово-ресурсним забезпеченням. Відповідно,
деякі риси програм є відмінними від планів. Зок-
рема програма зорієнтована на досягнення
конкретної цілі, тому вона має моноцільовий
характер. Але враховуючи той факт, що бага-
то програм є комплексні, у яких досягнення
визначеної цілі передбачає вирішення кількох
взаємозв'язаних проблем, для них може бути
характерна ієрархія цілей (рис. 1).

У програмі повинен бути чітко визначений
перелік цілей, підцілей, завдань, робіт, по-

 План Програма Проект 

1. За кількістю 

цілей 

 

Багатоцільовий Моноцільова із чітко 

вираженою ієрархією 

цілей 

Моноцільовий 

2. За 

спрямованістю 

Описує майбутнє 

організації або її 
частини 

Визначає шляхи 

вирішення окремої 
проблеми чи групи 

споріднених проблем 

у майбутньому 

Визначає шляхи 

вирішення окремої 
проблеми 

3. За ієрархічною 

будовою 

 

Система планів 

вибудована за чіткої 

ієрархії 

Є частиною плану 

підприємства 

 

Є частиною плану або  

програми 

 

4. За визначеністю 

виконавців 

Виконавці не 

визначені 

Виконавці визначені Виконавці визначені 

5. За визначеністю 

ресурсів 

 

Обсяг ресурсів 

визначений 

укрупнено 

Обсяг ресурсів є 

детально визначеним і 

кінцевим 

Обсяг ресурсів є 

детально визначеним і 

кінцевим 

6. За структурою 

управління 

 

Структура управління 

не визначена 

Структура управління 

автономна 

Структура управління 

автономна 

6. За часовою 

визначеністю 

 

Визначений 

загальний часовий 

період 

Визначений чіткий 

графік та кінцевий 

термін виконання 
робіт 

Визначений чіткий 

графік та кінцевий 

термін виконання 
робіт 

Джерело: розроблено на основі [6].

Таблиця 1.  Порівняльна характеристика планів,
програм та проектів

      Головна ціль програми  

   
    
 Ціль 1  Ціль 2  Ціль 3  

    
         

Ціль 

1.1 

  Ціль 

1.2 

Ціль 

2.1 

Ціль 

2.2 

Ціль 

2.3 

Ціль 

3.1 

Ціль 

3.2 
 Рис. 1. Дерево цілей комплексної програми підприємств

Джерело: [7, с. 227].
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слідовність та графіки їх виконання, обсяги
матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, а також перелік вико-
навців із точним визначенням завдань, які вони
забезпечують.

Організаційно, програма може реалізовува-
тись як у рамках діючої структури управління
підприємством, так і мати власну структуру
управління на чолі із керівником, якому нада-
ються необхідні повноваження із реалізації
програми та відповідний апарат управління
програмою.

Складовою частиною або елементом про-
грами може виступати проект. Стандарт Project
Management Institute з управління програмами
і проектами (PMI) розглядає програму як ряд
зв'язаних один з одним проектів, управління
якими координується для досягнення переваг і
ступеня керованості не доступних при управ-
лінні ними окремо [8, с. 32].

Більшість авторів розглядають проект як
сукупність цілеспрямованих, послідовно орієн-
тованих у часі, одноразових, комплексних не-
регулярно повторюваних дій (заходів або
робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого
результату в умовах обмеженості ресурсів і
заданості часу їх початку і завершення [9, с. 9].

Таким чином, програма може містити один
чи кілька взаємозв'язаних проектів. У першо-
му випадку програма за своїми характеристи-
ками відповідає характеристикам проекту, у
другому — вона має, як уже зазначалось, ком-
плексний характер і ієрархічну структуру.

Слід також мати на увазі, що оскільки про-
грама спрямована на вирішення важливої для
організації проблеми, яка має стратегічний ха-
рактер, то її можна розглядати як важливий
інструмент реалізації стратегії. Тому зміст і
характер кожної програми, які розробляють-
ся у підприємстві повинен відповідати обраній
стратегії.

Програма підвищення конкурентоспро-
можності підприємства відноситься до комп-
лексних програм, тому що на конкурентоспро-
можність впливають значна кількість факторів,
таких як якість продукції, витрати на випуск,
техніко-технологічний рівень підприємства,
кадровий потенціал та інші. Стосовно розвит-
ку кожного із цих факторів може бути розроб-
лена самостійна програма чи проект як не-
від'ємна складова частина програма підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства.

Більшість авторів схиляються до думки, що
програма підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства — це особливим чином
організований комплекс робіт, спрямований на

вирішення завдання підвищення конкурентос-
проможності підприємства, виконання якого
обмежено у часі, а також пов'язано із спожи-
ванням конкретних фінансових, матеріальних
і трудових ресурсів [8; 10; 11].

 Фахівці відмічають, що програми підвищен-
ня конкурентоспроможності, як інструмент
удосконалення складної соціотехнічної систе-
ми організації, характеризуються цільовою
спрямованістю та складністю мети, багатознач-
ністю та невизначеністю середовища, складною
організаційною структурою із залученням ве-
ликої кількості виконавців і організація їх ко-
операції, складною динамікою функціонуван-
ня та великими термінами розробки, суттєви-
ми ризиками успішного виконання [12, с. 179].

Суб'єктами програми підвищення конку-
рентоспроможності можуть виступати:

1. Головний учасник — це Замовник, тобто
майбутній власник та користувач результатів
програми. Для програми підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства Замовником
найчастіше виступають власники підприємства
чи вища ланка менеджменту.

2. Інвестор — це сторона, яка вкладає гро-
шові ресурси в програму. Інвестором, у
більшості випадків, може виступати сам Замов-
ник.

3. Проектувальник — розробник проектно-
звітної документації.

4. Постачальник, який відповідає за мате-
ріально-технічне забезпечення програми (про-
екту).

5. Підрядник — юридична особа, яка несе
відповідальність за виконання робіт згідно з
контрактами.

6. Консультант.
7. Керівник програмою (проектом) — це

зазвичай менеджер проекту, тобто фізична
особа, котрій Замовник делегує повноважен-
ня з керівництва роботами за програмою (про-
ектом) (планування, контроль та координуван-
ня робіт учасників програми).

 8. Команда програми (проекту) — це орга-
нізаційна структура під керівництвом менедже-
ра проекту, яка створюється на період упровад-
ження програми (проекту) для ефективного
досягнення її цілей.

 9. Банк як інвестор (чи один з основних
інвесторів) [13].

 Серед основних засобів підвищення конку-
рентоспроможності підприємства можна ви-
ділити:

— промисловий інжиніринг: комп'ютериза-
ція та автоматизація процесів на підприємстві,
забезпечення гнучкості виробничого процесу;
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— організаційний розвиток;
— економічні засоби: управління

запасами, фінансами;
— біхевіористські засоби [13].
Як справедливо відмітили О.В. Кова-

ленко та Д.М. Мисенко, "підвищення
конкурентоспроможності становить
процес змін, здійснення якого вимагає
стратегічного підходу, оскільки зміни
торкаються всіх основних організацій-
них складових, включаючи структуру
кадрів, кваліфікацію, технологію, ус-
таткування, продукцію, ринки збуту. Це
викликає необхідність розробки стра-
тегії підвищення конкуренто-
спроможності" [14, с. 7]. Таким чином,
процес розробки програми підвищення
конкурентоспроможності тісно ув'яза-
ний із загальним процесом стратегічно-
го управління у підприємстві (табл. 2).

Серед основних етапів процесу стра-
тегічного управління, які взаємозв'язані
із етапами розробки програми підви-
щення конкурентоспроможності, мож-
на виділити такі:

1. Формування, або уточнення місії органі-
зації як загального довготермінового орієнти-
ру її діяльності. На цьому етапі, крім іншого, у
місії вказуються особливі переваги для спожи-
вача продукту чи послуги підприємства як ос-
нови формування конкурентних переваг.

2. Формулювання або уточнення цілей
організації, які кількісно визначають її май-
бутній стан в конкретний момент часу. Фахівці
зауважують, що організація визначає для себе
множину цілей серед яких називають еко-
номічні, ринкові, виробничі, соціальні, кадрові
та інші. Цілі підвищення конкурентоспро-
можності знаходять своє відображення у групі
ринкових цілей через визначення бажаних па-
раметрів обсягів продаж, долі ринку, якості
продукції та інше.

3. Стратегічний аналіз зовнішнього середо-
вища організації. Цей етап передбачає збір і
обробку всієї доступної інформації про стан,
тенденції розвитку факторів зовнішнього сере-
довища, які мають суттєвий вплив на організа-
цію, а також визначається характер їх впливу.
Складовою частиною такого аналізу є аналіз
конкурентного середовища у процесі якого
виявляють головних конкурентів, оцінюють їх
конкурентні позиції, форми і методи конкурен-
тної боротьби, їх сильні і слабі сторони, мож-
ливі дії у майбутньому.

4. Стратегічний аналіз внутрішнього сере-
довища організацій. У рамках цього етапу зби-

рається і обробляється вся необхідна інформа-
ція про стан самої організації та окремих її ча-
стин, виявляються внутрішні можливості до-
сягнення поставлених цілей. Складовою части-
ною цього аналізу є виявлення сильних і сла-
бих сторін організації у порівнянні із конкурен-
тами із застосуванням бенчмаркінгу як по-
рівняльного конкурентного аналізу.

5. Визначення обмежень і критеріїв. На цьо-
му етапі менеджери фірми, на основі аналізу
зовнішньої і внутрішньої інформації, визнача-
ють обмеження, які ускладнюють або унемож-
ливлюють досягнення поставлених цілей, у
тому числі і цілей підвищення конкурентоспро-
можності, а також критерії, згідно з якими виз-
начатиметься рівень досягнення цілей. При цьо-
му менеджери виявляють і аналізують еко-
номічні, правові, екологічні, фінансові, інвес-
тиційні, техніко-технологічні, кадрові та інші
обмеження. Одним із наслідків їх виявлення і
оцінки може стати корекція початкових цілей
організації.

6. Виявлення стратегічних альтернатив. На
цьому етапі менеджери виявляють всі можливі
шляхи досягнення поставлених цілей. Відпо-
відно, виявляються можливі альтернативні ва-
ріанти конкурентних стратегій, реалізація яких
забезпечить підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства.

7. Оцінка стратегічних альтернатив. На цьо-
му етапі всі виявлені шляхи досягнення цілей
оцінюються через призму визначених критеріїв

 Таблиця 2. Взаємозв'язок етапів стратегічного
управління та розробки програми підвищення

конкурентоспроможності підприємства

Джерело: розроблено автором.

 

 

Етапи процесу стратегічного  

управління в організаціях 

Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності 

1. Формулювання або 

уточнення місії організації 

Визначення у місії особливих переваг 

продукту фірми для споживача 

2. Формулювання або 

уточнення цілей організації 

Формулювання або уточнення цілей 

підвищення конкурентоспроможності 

3. Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища 
організації 

Стратегічний аналіз конкурентного 

середовища 

4. Стратегічний аналіз 
внутрішнього середовища 

організації 

Стратегічний аналіз сильних і слабих 
сторін організації із застосуванням 

бенчмаркінгу 

5. Визначення критеріїв і 

обмежень 

Визначення критеріїв та обмежень у 

підвищенні конкурентоспроможності 

6. Виявлення стратегічних 

альтернатив 

Виявлення альтернативних варіантів 

підвищення конкурентоспроможності 

7. Оцінка стратегічних 

альтернатив 

Оцінка альтернативних варіантів 

підвищення конкурентоспроможності 

8. Вибір та розробка  стратегії Вибір та розробка найбільш ефективної 

конкурентної стратегії  

9. Реалізація стратегії Розробка та реалізація програми 

підвищення конкурентоспроможності 

10. Аналіз, контроль за ходом 

реалізації стратегії, внесення 

необхідних коректив 

Аналіз, контроль за ходом виконання 

програми підвищення 

конкурентоспроможності, внесення 

необхідних коректив 
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і обмежень щодо їх придатності для досягнен-
ня поставлених цілей. У цьому випадку для по-
дальшого розгляду залишаються ті стратегічні
альтернативи, які відповідають критеріям і об-
меженням. Одночасно піддаються оцінці і ана-
лізу виявлені на попередньому етапі альтерна-
тивні варіанти підвищення рівня конкуренто-
спроможності організації.

8. Вибір стратегії. На цьому етапі прий-
мається остаточне рішення щодо найбільш
оптимального шляху досягнення стратегічних
цілей організації. Зокрема здійснюється вибір
найбільш ефективної конкурентної стратегії,
яка може бути реалізована організацією у рам-
ках програми підвищення конкурентоспро-
можності.

9. Реалізація стратегії. Цей етап передбачає
дії спрямовані на виконання стратегічних
планів через розробку тактичних і оперативних
планів і програм, політичних установок, про-
цедур, правил з використанням бюджетування
та методів цільового управління. На цьому
етапі здійснюється розробка програми підви-
щення конкурентоспроможності як інструмен-
ту реалізації обраної конкурентної стратегії та
визначаються заходи із її реалізації.

10. Зворотній зв'язок (аналіз, контроль) пе-
редбачає встановлення постійного спостере-
ження за ходом розробки та реалізації страте-
гічних планів з метою внесення необхідних ко-
ректив. Відповідно, здійснюється контроль за
ходом реалізації програми підвищення конку-
рентоспроможності та вносяться, за потреби,
необхідні корективи.

Більш детально процес розробки та реалі-
зації програми підвищення конкурентоспро-
можності розкритий О.Ф. Вареник та В.М. Мар-
ченко. У цьому процесі автори виділили три
стадії: дослідження проблеми конкурентоспро-
можності; формування та затвердження про-
екту цільової програми підвищення конкурен-
тоспроможності: реалізація цільової програми
підвищення конкурентоспроможності [15,
с. 52].

Кожна стадія передбачає проходження
відповідної кількісті етапів. Перша стадія
розпочинається етапом виявлення проблем-
ної ситуації і  завершується прийняттям
рішення вищим керівництвом щодо розробки
цільової програми. Друга стадія розпочи-
нається формуванням проекту завдання на
розробку та здійснення цільової програми і
завершується прийняттям рішення вищим ке-
рівництвом про затвердження цільової про-
грами підвищення конкурентоспроможності.
Третя стадія розпочинається інформуванням

усіх учасників цільової програми підвищен-
ня конкурентоспроможності і завершується
аналізом результативності цільової програ-
ми і здійсненням наступних програмних за-
ходів на майбутнє.

Зауважимо, що запропоновані підходи виз-
начення етапів процесу розробки та реалізації
програми підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства взаємодоповнюють один
одного і є, як уже відмічалось, складовою части-
ною загального процесу стратегічного управ-
ління підприємством.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення проблеми підвищення конку-
рентоспроможності входить у число головних
стратегічних пріоритетів організацій, які фун-
кціонують у жорсткому конкурентному сере-
довищі. Основою її ефективного вирішення
повинна стати методологія стратегічного
управління, яка передбачає розробку та реа-
лізацію ефективної конкурентної стратегії. У
свою чергу, одним із найбільш ефективних
інструментів реалізації обраної конкурентної
стратегії є програма підвищення конкурентос-
проможності яка, по суті своїй, повинна ста-
ти частиною стратегічного плану організації.
Вона повинна містити конкретні цілі, перелік
робіт і термінів їх виконання, ресурсів та ви-
конавців, які у комплексі зможуть забезпечи-
ти виконання програми та досягнення наміче-
них цілей. Подальші дослідження повинні бути
спрямовані як на вдосконалення системи уп-
равління конкурентоспроможністю органі-
зацій.
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