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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Конкурентоспроможність об’єктів господарювання складається з комплексу 
наявних конкурентних переваг. Для забезпечення конкурентоспроможності вищих 
навчальних закладів, крім того, необхідно визначати та формувати комплекс конкурентних 
переваг, який забезпечить їх ефективне функціонування. Конкуренція як об'єктивне 
економічне явище, присутня в діяльності господарюючих суб'єктів і виступає проявом 
об'єктивних процесів у господарській діяльності: зниження витрат виробництва або 
задоволення потреб споживачів. Сама ж боротьба, суперництво при цьому виступає в якості 
видимої її частини, предмету розгляду в економічних доктринах, у рамках яких конкуренція 
розглядається з точки зору її прояву в ціновій і неціновій формах. Оскільки ринок стимулює 
та регулює економічну діяльність, важливо визначити конкуренцію як його головну ознаку.  
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Аналіз останніх публікацій по проблемі. Проблематика формування та розвитку 
конкурентних переваг розглянута в роботах таких вітчизняних і закордонних вчених-
економістів: І. Ансоффа [1], М. Портера [2], Ф. Котлера [8], Г. Азоєва [3], А. Касич [4], 
Р. Фатхутдинов [6, 7], Л.М. Ганущак-Єфіменко та В.Г. Щербак [9], П.М. Дудко [10] та ін. 

Метою дослідження є обґрунтування методичних засад управління конкурентними 
перевагами підприємства.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Управління конкурентними 
перевагами можна охарактеризувати як свідомий комплексний вплив на фактори, які 
визначають п’ять складових: конкурентоспроможності, стійкості, рівноваги, економічної 
безпеки підприємства, економічної ефективності діяльності підприємства при досягненні 
визначених цілей та задач при забезпеченні розвитку та підтримці конкурентних переваг для 
досягнення і втримання цільової конкурентної позиції підприємства на ринку. Складовими 
терміна «управління» в даному контексті є: пошук, розробка, розвиток та підтримка 
конкурентних переваг. З цих позицій необхідним є аналіз понятійного апарату терміну 
«управління конкуренто стійкістю» підприємства. 

Управляючий орган (організаційна структура управління) повинен забезпечувати 
утримання в межах допустимих значень і часових інтервалів відхилення системи від заданих 
параметрів конкурентних переваг. В такому контексті, під конкурентостійкістю 
організаційної структури управління слід розуміти здатність утримувати об’єкт управління 
не тільки в області конкурентності, а й в області рівноваги. Конкурентостійка діяльність 
підприємства залежить від внутрішніх можливостей підприємства ефективно 
використовувати всі ресурси (природні, людські, матеріальні, що використовуються для 
виробництва товарів та послуг), які втілюються в конкурентні переваги і є в його 
розпорядженні.  

Результативність управління конкурентостійкістю відбивається у здібностях 
підприємства надійно зберігати власну конкурентоздатність, тобто в досягненні реальній 
можливості за допомогою удосконалення ключових бізнес-процесів перевершувати своїх 
суперників у різних конкурентних умовах. Конкурентостійкість втілюється у стабільну 
роботу всіх виробничих систем підприємства в умовах конкуренції. Це ємне поняття 
розкриває не тільки можливість розвивати конкурентні здібності на продуктовому рівні, а й 
комплексно використовувати всі внутрішні можливості (конкурентні переваги) 
підприємства: технологію, устаткування, кваліфікований персонал, фінансову стабільність, 
соціальну забезпеченість. Тобто, управління наявними у підприємства стратегічними 
активами дозволяє створювати, контролювати розвиток і формувати всі складові 
конкурентостійкості виробничої системи на високому якісному рівні. Перед підприємством 
постає завдання забезпечувати конкурентостійкість виробничої системи, обираючи за 
орієнтир параметри головного конкурента галузі і міжнародні стандарти і нормативи.  

Стратегія, яка спрямована на досягнення підприємством кращої конкурентної позиції, 
за І. Ансоффом, – «набір правил для прийняття рішень, якими організація керується в своїй 
діяльності … Стратегія – складне і потенційно потужне знаряддя, за допомогою якого 
сучасна фірма може протистояти мінливим умовам» [1, с. 68].  

Деякі автори вважають, що конкурентостійкість як об’єкт дослідження визначається 
його конкурентною позицією, а досягнення кращої конкурентної позиції і управління 
конкурентостійкістю підприємства слід здійснювати за рахунок використання конкурентних 
переваг. Конкурентні переваги визначаються цілою системою показників, що відбивають 
різні аспекти його діяльності [2, 3].  

Конкурентостійкість підприємства можна розглядати як результат функціонування 
всієї системи управління конкурентостійкістю, а формування певного рівня 
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конкурентостійкості – як основне завдання системи управління конкурентоспроможністю 
підприємства, де формування стратегічних, перспективних конкурентних переваг 
забезпечується системою стратегічного менеджменту. Таким чином, за дукою цих авторів, 
управління конкурентостійкістю підприємства представляє собою цілеспрямований вплив на 
фактори та умови, які його формують. Забезпечення конкурентостійкості підприємства 
можливо тільки за умов створення ефективної системи управління. Система управління 
конкурентостійкістю промислових підприємств повинна бути досить різнобічної орієнтації, 
здатною врахувати інтереси підприємства в різних аспектах його діяльності.  

Ефективне управління конкурентостійкістю залежить від наявності ключових 
компетенцій, стратегічних активів, які втілюються у конкурентні переваги підприємства, від 
сформованої фінансово-економічної стійкості функціонування виробничої системи. 
Конкурентостійкість відображає досягнутий рівень розвитку підприємства відносно процесу 
використання і розвитку власних конкурентних переваг. Конкурентні переваги підприємства, 
що лежать в основі його конкурентної позиції, дозволяють сформувати адекватну систему 
формування та використання конкурентостійкості підприємства, яка відповідає загальному 
напрямку розвитку підприємства (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Створення і втрата конкурентної переваги 

 
Конкурентні переваги підприємства втілюються в його топ-характеристики, які 

виступають необхідною умовою ведення бізнесу та виживання в конкурентному середовищі, 
але їх відмінності не обов’язково завжди є чинником досягнення цільового рівня конкуренто 
стійкості [5]. Трансформація топ-характеристик підприємства в його конкурентні переваги 
здійснюється не автоматично, а на основі певних стратегічних рішень і дій, які дозволяють 
виявляти та ідентифікувати серед існуючих операційних ресурсів і топ-характеристик 
найбільш важливі, активізація яких може створити ефект важеля та синергії. Топ-
характеристики й активи підприємства, використання яких створює ефект важеля та синергії 
у бізнесі підприємства, є ключовими. 
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Основа формування, ідентифікації та використання ключових активів підприємства 
входить до складу ключової компетенції підприємства в цілому. На нашу думку, існує чітка 
залежність між певними фазами формування та використання конкурентостійкості 
підприємства і життєвим циклом існування конкурентних переваг (рис. 2). Періоду 
створення конкурентних переваг відповідає фаза зростання конкурентостійкості (середній 
рівень конкурентостійкості); періоду «пожинання плодів» – фаза стабілізації 
конкурентостійкості (високий рівень конкурентостійкості); періоду втрати конкурентних 
переваг – фаза кризи конкурентостійкості (низький рівень конкурентостійкості). 

Ця виявлена залежність потребує окремих пояснень. Під час виводу нової товару 
(послуги) на ринок або при зниженні попиту на товар можливе зниження рівня 
конкурентостійкості, але в першому випадку необхідно створення нових, або розвиток 
наявних конкурентних переваг, у другому – пошук нових сфер бізнесу. Це дає можливість 
перейти до стадії «пожинання плодів» і підвищити рівень конкурентостійкості, що 
відповідає фазі зростання конкурентостійкості.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Відповідність фази конкурентостійкості етапам  

життєвого циклу конкурентної переваги 
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підприємством ринку і необхідного для зайняття підприємством конкурентного місця на 
ринку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Погодження управління формуванням конкурентостійкістю підприємства  

з періодом створення та розвитком конкурентних переваг 
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інформації, а також можливості по досягненню цілей.  
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Відносно специфіки управління конкурентостійкістю на рівні підприємства, то її 
можна визначити як здатність вести ефективну бізнес-діяльність, що забезпечує прибуткову 
реалізацію товарів та послуг в конкурентних умовах за допомогою всього комплексу засобів, 
якими володіє підприємство. Тобто, узагальнюючим показником життєстійкості 
підприємства є виробництво і реалізація конкурентоздібних товарів та послуг, його вміння 
ефективно використовувати організаційний, виробничий, фінансовий, соціальний 
потенціали.  

На рис. 4 відображено послідовність формування конкурентостійкості підприємства, 
реалізація якої підштовхує підприємство випускати продукцію високого рівня якості з 
мінімальними витратами споживання, тобто конкурентостійке підприємство має особливі 
переваги перед конкурентами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Послідовність вирішення проблеми досягнення цільового рівня 

конкурентостійкості підприємства 

 
Постановка проблеми у запропонованій послідовності управління 

конкурентостійкістю підприємства повинна починатися з визначення рівня конкурентної 
стійкості системи управління, яка втілюється у економічну рівновагу – такого стану 
економічної системи ринку, що можна охарактеризувати наявністю збалансованості, 
рівноваги всіх різноспрямованих логістичних потоків (фінансових, інформаційних, 
матеріальних, трудових). Рівновага може бути нестійкою – короткостроковою, або стійкою – 
тривалою. Під станом стійкості можна розуміти здатність економічної системи у випадку 
несприятливого відхилення за межі її допустимого значення вертатися в стан рівноваги за 
рахунок власних або позикових ресурсів, модернізації виробництва та інших активних або 
пасивних дій. 

Висновки. Таким чином, управління конкурентостійкістю підприємства можна 
сформулювати як свідомий комплексний вплив на всі складові конкурентостійкості: 
конкурентоспроможність (наявність ключових компетенцій, конкурентоздібного потенціалу 
і конкурентоздібного товару); стійкість (забезпечення стабільної прибутковості, стійкого 
економічного зростання в довгостроковій перспективі); рівновага (здатність системи 

Постановка проблеми: визначення поточного рівня конкурентостійкості системи 

Вирішення проблеми досягнення цільового рівня конкурентостійкості 

Дослідження можливостей використання наявних конкурентних переваг 

Аналіз ресурсів і здійснення заходів для формування цільового рівня  
конкурентостійкості 

Оцінка результатів здійснення заходів щодо досягнення цільового рівня 
конкурентостійкості 

Критерій досягнення цільового рівня конкурентостійкості 
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повертатися в момент припинення впливів у збалансований стан); економічна безпека 
(здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які 
не відбиваються негативно на діяльності підприємства); економічна ефективність 
(оптимальне розподілення та використання всіх ресурсів підприємства для досягнення 
запланованого результату або поставлених цілей), що дозволяє досягати цілей підприємства, 
забезпечувати стабільну прибутковість і створювати нормальні умови для розширеного 
відтворення конкурентних переваг. 
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