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Сучасна ринкова економіка України формується 
та розвивається одночасно із загостренням кон-
курентної боротьби у світі, яка з кожним роком 

набуває більш глобальних масштабів. За таких умов 
можливості стабільного економічного зростання як в 
цілому економіки України, так й окремого товаровироб-
ника багато в чому залежать від ефективного вирішення 
такого питання, як підвищення рівня конкурентоспро-
можності кожного із суб’єктів господарювання. 

Складні динамічні умови функціонування підпри-
ємств потребують вирішення актуального завдання, 
пов’язаного з побудовою відповідної системи управлін-
ня підприємства, зокрема управління його конкурент-
ним потенціалом. Успіх в досягненні високого рівня 
конкурентоспроможності можливий лише за умов ви-
користання системного підходу, що пояснюється вели-
кою кількістю факторів, які впливають на конкуренто-
спроможність. Серед останніх можна виділити техноло-
гічні, фінансові, інформаційні, ринкові та ін.

Саме системному управлінні конкурентоспромож-
ністю надано роль в здійсненні управлінського впливу на 
формування факторів і показників конкурентоспромож-
ності підприємства з метою подальшого формування й 
розвитку стійких конкурентних переваг в умовах неви-
значеності та змінюваності зовнішнього середовища.

Управління конкурентоспроможністю пронизує 
всі рівні підприємства, підрозділи, служби та залучає всіх 
працівників. Процес управління є відкритою системою, 
що має входи та виходи, а також складається з керую-
чої та керованої систем, що тісно взаємодіють. Керуюча 
система містить ті складові елементи, які забезпечують 
процес управління. До складу керованої входять елемен-
ти, які забезпечують безпосередній процес виробничої, 
технологічної, господарської, зовнішньоекономічної, ко-
мерційної та інших видів діяльності [7, с. 116].

Метою вдосконалення системи управління конку-
рентоспроможністю є підвищення ефективності діяль-
ності підприємства на основі розробки механізму комп-
лексної оцінки і обґрунтованості всіх управлінських 
рішень з точки зору їх впливу на підвищення конкурен-
тоспроможності. Система управління останньою пред-
ставляє собою комплекс взаємопов’язаних елементів, 
які функціонують у часі як єдине ціле, вирішуючи при 
цьому головне завдання – забезпечення досягнення за-
планованих стратегічних цілей підприємства.
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Для того, щоб система досягла своїх максималь-
них можливостей, необхідно належним чином сформу-
вати її внутрішню структуру та процес управління. 
Оскільки будь-яке підприємство – це цілеспрямована, 
керована система, то визначення його конкурентного 
потенціалу повинно враховувати цілеспрямований ха-
рактер її діяльності. 

Основою в дослідженні проблеми управління 
конкурентним потенціалом виступає системний підхід, 
серед важливих понять і принципів якого виділяють ці-
лісність, зв’язок, структуру і організацію, рівні системи 
та ієрархію цих рівнів, управління, мету та доцільність 
поведінки системи, самоорганізацію, функціонування і 
розвиток системи [5]. 

У сучасних умовах господарювання на підприємстві 
необхідно систематично проводити діагностику і 
моніторинг конкурентного потенціалу, який за-

безпечує отримання інформації про стан і можливі шляхи 
найбільш ефективного використання потенціалу в часі,  
а також визначає не тільки напрямки, але й можливості 
реалізації ефективної конкурентної стратегії.

Як відомо, будь-яка система являє собою поєднан-
ня двох підсистем: об’єкта та суб’єкта управління, який 
здійснює свідомий вплив на об’єкт з метою досягнення 
поставленої мети. Саме в процесі управління відбува-
ється взаємодія між об’єктом управління та управлін-
ською підсистемою, яка знаходить своє відображення в 
обміні інформаційними потоками між собою та зовніш-
нім середовищем. 

Для системного управління конкурентоспромож-
ністю ключовим моментом є коректний вибір об’єкта 
управління, в якості якого можна виділити конкурент-
ний потенціал. Саме складність внутрішньої структури 
потенціалу зумовлює невизначеність, непередбачува-
ність поведінки підприємства. У такій системі ніколи 
не можливо передбачити в який з можливих станів вона 
перейде [8, с. 9 – 12].

Головною метою системного управління конку-
рентоспроможністю є забезпечення інтегрального по-
казника конкурентоспроможності або утримання на 
визначеному рівні кожного з елементів конкурентного 
потенціалу. Для цього проводиться аналіз факторів вну-
трішнього і зовнішнього середовища, який забезпечує 
управляюча підсистема. Важливим при цьому є забез-
печення оптимального, збалансованого функціонуван-
ня елементів обох підсистем. Тільки в цьому випадку 
можливе забезпечення синергетичного ефекту, досяг-
нення та відтворення стійких конкурентних переваг 
всієї системи. 

У спрощеній інтерпретації управління конкурен-
тоспроможністю можна ототожнити з підтримкою стій-
кого економічного стану системи та запасу конкурен-
тоспроможності на припустимому рівні. Ефективність 
збереження конкурентного потенціалу підприємства 
залежить від якості та своєчасності прийняття рішень, 
які ґрунтуються на результатах оцінки. 

Управлінське рішення представляє собою резуль-
тат вибору із сукупності альтернативних варіантів єди-
ного, який є одним із правильних у конкретних умовах 

господарювання. Правильність та ефективність при-
йнятого управлінського рішення багато в чому залежить 
від якості використовуваної інформації, що і обумовлює 
наукову обґрунтованість, своєчасність, гнучкість, адрес-
ність та конкретизацію. 

Управлінський аспект визначення рівня конкурен-
тоспроможності підприємства варто розглядати з пози-
цій основних функцій управління: планування, організа-
ція, мотивація, контроль, координація.

Планування має вирішальне значення, оскільки 
розробка плану припускає вибір напрямків розвитку 
підприємства, визначення складу та послідовності ро-
біт, обґрунтований набір засобів для формування кон-
курентного потенціалу та реалізації шляхів розвитку.

Планування, на мою думку, повинно включати сьо-
годні прогнозування основних показників конкурентно-
го потенціалу підприємства; планування на оперативно-
му рівні; розробку конкурентної політики підприємства; 
розробку конкурентної стратегії підприємства; розробку 
заходів щодо реалізації конкурентної стратегії; розробку 
системи управління конкурентним ризиком; визначення 
та розробку перспективних напрямків підвищення кон-
курентної стратегії підприємства та ін.

Організація забезпечує ефективне функціонуван-
ня підприємства, розробку та реалізацію конкурентної 
стратегії, формування структури конкурентного по-
тенціалу та умов його реалізації. Організаційне забезпе-
чення відповідає за чітку підготовку і організацію робіт 
щодо розподілу праці між функціональними підсисте-
мами, підрозділами; створення умов для ефективного 
виконання робіт, передбачивши відповідне інформацій-
не, технічне, ресурсне та кадрове забезпечення.

Організаційне забезпечення підприємства повин-
но включати доцільність та гнучкість організа-
ційної структури; швидкість прийняття та 

ефек тивність управлінських рішень на зміни в зовніш-
ньому середовищі; креативний характер управлінської 
діяльності; чіткий розподіл та регламентацію повнова-
жень та відповідальності; оптимальне співвідношення 
централізації та децентралізації оперативної діяльності; 
дотримання норм керованості.

Регулювання передбачає уточнення планів і захо-
дів щодо досягнення цілей та коригування процесів 
управління на основі аналізу змін конкурентного по-
тенціалу підприємства. Ця функція, враховуючи вплив 
зовнішнього середовища, робить можливим досягнення 
запланованого стану підприємства.

Функція мотивації повинна сприяти активізації 
процесів саморозвитку працівників, максимальній від-
дачі творчого та інноваційного потенціалу персоналу 
підприємства, стимулюванню зацікавленості у вирішен-
ні поставлених завдань. Мотивація повинна включати 
та забезпечувати наявність високоефективної і моти-
вуючої системи заохочення; систему морального заохо-
чення працівників; систему матеріального заохочення 
працівників та ін.

Координація повинна забезпечувати погоджен-
ня та ув’язку між метою та завданнями поточного та 
стратегічного управління. Одним із головних завдань 
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координації є досягнення балансу загальносуспільних, 
групових і приватних інтересів між робітниками, персо-
налом управління та керівним складом організації.

Функція контролю спрямована на системне спо-
стереження і перевірку відповідного процесу функціо-
нування керованого об’єкта прийнятим управлінським 
рішенням, визначення результатів впливів на керований 
об’єкт з метою оцінки економічної ефективності діяль-
ності [6, с. 15]. При цьому контроль повинен включати 
та забезпечувати ефективність системи конкурентного 
спостереження; аналіз сильних і слабких сторін діяль-
ності підприємства; виявлення конкурентних переваг 
підприємства; моніторинг конкурентного потенціалу 
підприємства; діагностику конкурентної стратегії під-
приємства; розробку заходів щодо підвищення рівня 
конкурентоспроможності.

Основною метою управління конкурентним по-
тенціалом сьогодні є максимізація використання остан-
нього, що можливе лише в умовах стабільного зовніш-
нього середовища. 

Для постановки і рішення задач оптимізації управ-
лінських рішень, спрямованих на ефективне викорис-
тання та розвиток конкурентного потенціалу, потріб-
но враховувати такі основні принципи: орієнтацію на 
основні цілі виробничо-господарського та соціально-
економічного розвитку підприємства; чітке формулю-

вання критерію оптимальності в однозначному варіанті; 
оптимальне функціонування кожного з локальних потен-
ціалів, які входять до складу конкурентного потенціалу; 
врахування динамічності системних показників та об-
меженості ресурсів; саморегулювання та саморозвиток 
відповідно до динаміки внутрішнього середовища; мож-
ливість і доцільність оцінювання конкурентного потен-
ціалу за допомогою економіко-математичних методів.

Враховуючи системний характер та основні функ-
ції управління, загальний процес управління конкурент-
ним потенціалом підприємства можна представити на-
ступною схемою (рис. 1). 

До основних напрямків подолання труднощів 
під час прийняття рішень, спрямованих на збереження 
конкурентного потенціалу підприємства, на мою думку, 
можна віднести досягнення узгодженості застосовува-
них моделей і методів оцінки конкурентного потенціалу 
з достовірністю використовуваної інформації та комбі-
нування економіко-математичних методів й аналізу для 
вирішення окремих задач оцінки [2, с. 856].

Оптимальне функціонування і розвиток конку-
рентного потенціалу підприємства залежать від опти-
мізації управлінських рішень і організаційної структури 
управління, в рамках якої ці рішення реалізуються. За 
таких умов діагностика конкурентного потенціалу на-
буває важливого значення, тому що надає можливості 

Рис. 1. Процес управління конкурентним потенціалом
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встановлення системи пропорцій та визначення на-
прямків підтримки конкурентного потенціалу в збалан-
сованому стані.

Результатом діагностування є повний опис поточ-
ного та перспективного становища підприємства. Сьо-
годні науковці виділяють три форми організації процесу 
діагностики: аналітичну, експертну, імітаційну [1, с. 152]. 

Неоднозначність, притаманна існуючим у сучас-
ній економіці методологічним підходам до ви-
значення конкурентоспроможності підприєм-

ства, зумовлює розмаїття методів її оцінки.
Загальна схема проведення діагностики конку-

рентного потенціалу має включати такі етапи: 
1) формування методології та інструментарію для 

проведення діагностики конкурентного потенціалу; 
2) аналіз становища зовнішнього середовища та 

конкурентного потенціалу підприємства;
3) збір вихідної інформації про конкурентний по-

тенціал підприємств-конкурентів;
4) оцінка елементів конкурентного потенціалу під-

приємства;
5) інтегральна оцінка конкурентного потенціалу 

підприємства;
6) визначення сильних і слабких елементів у струк-

турі конкурентного потенціалу;
7) оцінка синергізму елементів, які утворюють 

конкурентний потенціал;
8) розробка стратегії забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства;
9) розробка заходів забезпечення реалізації стра-

тегії [3, с. 47].
Важливе місце в цій діяльності займає система 

моніторингу показників, які відображають рівень кон-
курентного потенціалу підприємства та оцінюють отри-
ману інформацію на такі властивості, як актуальність, 
достовірність й цінність. 

Методичний підхід до проведення моніторингу 
конкурентного потенціалу, на мою думку, можна сфор-
мулювати у вигляді послідовності таких етапів:

1) розробка програми дослідження, а саме: визна-
чення мети, формулювання задачі; вибір джерел та засо-
бів дослідження;

2) вибір для спостереження показників найбільш 
вагомих локальних потенціалів, які впливають та фор-
мують загальний стан конкурентного потенціалу;

3) збір первинної інформації та постійне спостере-
ження за обраними показниками;

4) попередня обробка отриманих даних та виклю-
чення аномальних значень; 

5) обробка, систематизація та аналіз отриманих 
даних з метою визначення кількісних та якісних харак-
теристик зв’язку показників, які достатньо повно харак-
теризують конкурентний потенціал;

6) короткострокове прогнозування показників з 
метою визначення тенденцій їх подальшого розвитку в 
існуючих умовах;

7) оцінка корисності отриманих результатів: ви-
сновки про загальний стан конкурентного потенціалу та 
оцінка динаміки подальшого його розвитку.

Система моніторингу передбачає розроблений на 
підприємстві механізм постійного спостереження за 
контрольованими показниками його формування, ви-
значення розмірів відхилення фактичних результатів 
від оптимальних, виявлення причин та оцінювання на-
слідків цього відхилення.

Отже, створення на підприємстві системи моні-
торингу конкурентного потенціалу має вирішити такі 
основні завдання: дати чітке і зрозуміле уявлення про 
поточний стан конкурентного потенціалу; надати мож-
ливість для впровадження алгоритму щодо дій з усунен-
ня негативних відхилень; бути основою для прийняття 
оперативних рішень, спрямованих на поліпшення стану 
конкурентоспроможності підприємства; сприяти зни-
женню ризику, пов’язаного з достовірністю інформації.

Наступною допоміжною функцією, яка визначає 
процес прийняття рішення щодо стабільного функціо-
нування системи конкурентного потенціалу, виступає 
контролінг. Принципом побудови системи контролінгу 
є оперативне управління шляхом порівняння основних 
планових (оптимальних) і фактичних значень показників. 
Контролінг є підсистемою інформаційно-аналітичної сис-
теми управління підприємством, яка систематично опра-
цьовує інформацію для прийняття ефективних управлін-
ських рішень, що мають забезпечувати стабільне функці-
онування підприємства в постійно змінюваних умовах. 
Місце контролінгу в управлінні конкурентним потенціа-
лом пов’язане з виробленням рекомендацій щодо управ-
ління ним на базі опрацьованої інформації [4].

Побудова ефективної системи контролінгу на під-
приємстві допомагає раціональному розподілу 
інформаційних потоків; сприяє виробленню та 

прийняттю рішень у режимі реального часу, відповід-
но до змінюваності ринкового середовища; надає змогу, 
крім фіксування стану підприємства, вчасно виперед-
жати та робити прогноз щодо розвитку підприємства; 
створює умови для прийняття системних управлінських 
рішень, концентруючи при цьому зусилля всіх структур 
і підрозділів підприємства.

У процесі управління ставиться та досягається 
без ліч цілей, кожна з яких характеризується змістом, 
параметром значущості, просторовими та часовими 
рамками. Кожна підсистема управління характеризу-
ється своїми факторами, параметрами та показниками, 
впливаючи на які за допомогою відповідних методів 
та інструментів управління, можливо досягти головної 
мети управління, а саме: підвищення рівня конкуренто-
спроможності організації. 

Таким чином, до основних функцій, які покладено 
на систему управління конкурентним потенціалом під-
приємства, слід віднести формування системи показ-
ників, параметрів і критеріїв управління конкурентним 
потенціалом; оцінку ступені достатності конкурентного 
потенціалу для утримання конкурентоспроможності на 
досягнутому рівні; оцінку ступені гнучкості конкурент-
ного потенціалу; аналіз і оцінювання реалізації процесів 
розвитку конкурентного потенціалу з метою подальшої 
їх координації та контролю; пошук нових перспективних 
можливостей та аналітичний супровід прийняття стра-
тегічних рішень, щодо їх реалізації.                                    
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