
ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

118 Економіка та управління підприємствами118

удк 338.12 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА УМОВ ЗРОСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

FORMATION OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES 
IN CONDITION OF A GROWING INTERNATIONAL COMPETITION

Гращенко І.С.
кандидат економічних наук, доцент

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
національний авіаційний університет

Прищепа Н.П.
кандидат економічних наук, доцент

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
національний авіаційний університет

 
У статті визначено складові елементи, що впливають на рівень конкурентного потенціалу. Окрес-

лено особливості формування конкурентних переваг підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, та тих, які тільки планують виходити на зовнішні ринки. Визначено принципи формування 
конкурентного потенціалу за умов зростання міжнародної конкуренції.

Ключові слова: конкурентний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, конкурентні переваги, зо-
внішні ринки, міжнародна конкуренція, конкурентна боротьба, фінансово-економічний, науково-технічній, 
виробничо-технологічний, інноваційно-інвестиційний.

В статье определены составные элементы, влияющие на уровень конкурентного потенциала. 
Определены особенности формирования конкурентных преимуществ предприятий, которые осущест-
вляют внешнеэкономическую деятельность, и тех, которые только планируют выходить на внешние 
рынки. Определены принципы формирования конкурентного потенциала в условиях роста международ-
ной конкуренции.

Ключевые слова: конкурентный потенциал, внешнеэкономическая деятельность, конкурентные пре-
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The article defines the constituent elements affecting the level of the competitive potential. Defines the features 
of formation of competitive advantages of the enterprises that carry out foreign trade activity, and those who are just 
planning to enter foreign markets. In addition, also defines the principles of competitive capacity in condition of the 
international competition growth.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. в умовах дина-
мізації зовнішнього середовища надзвичайно 
актуальним є питання довгострокового функ-
ціонування підприємства та досягнення його 
цілей на основі повного використання наяв-
ного потенціалу. загострення конкурент-
ної боротьби у світі виявило проблеми кон-
курентоспроможності як на макро-, так і на 
мікроекономічному рівнях. конкурентоспро-
можність стала універсальною вимогою, що 
пред’являється відкритою економікою будь-
якому економічному суб’єкту.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спираються автори. в еко-
номічній літературі значна увага приділяється 
питанням формування конкурентного потен-
ціалу та конкурентних переваг підприємства. 
Даній проблематиці присвячено значну кіль-
кість фундаментальних робіт видатних нау-
ковців: і. ансоффа, я. базилюка, л. Гришко, 
Ф. котлера, М. Портера, р. Фатхутдінова. Про-
блеми управління потенціалом розглядається 
у дослідженнях з. варналія, а. воронкова, 
а. задої, н. краснокутської, Є. лапіна, і. репі-
ної, о. Федоніна та ін.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. разом із тим деякі важливі тео-
ретичні та прикладні аспекти управління потен-
ціалом сучасних підприємств ще не дістали 
належного висвітлення. Потребують подальших 
досліджень питання формування конкурентного 
потенціалу підприємства за умов зростання 
міжнародної конкуренції.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – встановити особли-
вості формування конкурентного потенціалу, 
вдосконалити шляхи його активізації та підви-
щення ефективності використання, обґрунту-
вати фактори впливу на формування конкурент-
них переваг підприємства за умов зростання 
міжнародної конкуренції.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Підвищення та формування конку-
рентного потенціалу підприємства – це еволю-
ційний процес, який характеризується немож-
ливістю прийняття ефективних управлінських 
рішень тільки на основі попереднього досвіду, 
що вимагає створення специфічних моделей та 
механізмів мобілізації фінансово-економічного, 
науково-технічного, виробничо-технологічного, 
соціально-трудового та організаційно-кадро-
вого потенціалу підприємств [1, с. 11]. структура 
потенціалу підприємства являє собою відносно 
стійкий спосіб організації елементів потенці-
алу, що розкривають його побудову, елемент-
ний склад, принцип формування та розвитку. 
Головним завданням формування конкурент-
ного потенціалу є виявлення, систематизація 
та аналіз усіх складових елементів, що входять 
до складу конкурентного потенціалу. необхідно 
зазначити, що важливим етапом формування 
конкурентного потенціалу є розробка методики 
визначення кількісних характеристик складових 
елементів, їх вплив один на одного.

оцінка конкурентного потенціалу підприєм-
ства дає змогу оцінити рівень розвитку кожного 
локального потенціалу, вказати на проблемні 
місця та сконцентрувати зусилля управління у 
найбільш пріоритетному напрямі, а також вико-
ристовувати всі стратегічні можливості, визна-
чати пріоритети розвитку відповідно до наміче-
них цілей для ефективного функціонування на 
міжнародному ринку. 

конкурентний потенціал характеризує здат-
ність підприємства не тільки зберігати, але й 
збільшувати свою конкурентоспроможність на 
довгострокову перспективу. Процес форму-
вання конкурентного потенціалу підприємства 
потребує врахування специфіки взаємозв’язків 
як між складовими елементами підприєм-
ства, так і з зовнішнім середовищем, що являє 
собою процес прийняття управлінських рішень 
для досягнення цілей підвищення конкуренто-
спроможності. на підвищення конкурентного 
потенціалу підприємства впливають споживчі 

властивості товару, досвід, кваліфікація та про-
фесіоналізм персоналу, успіх на ринку, тобто всі 
фактори та чинники, що впливають на прибут-
ковість бізнесу або, за визначенням а. а. томп-
сона і а. Дж. стрікленда, ключові чинники успіху 
в галузі, які містять як сильні, так і слабкі сто-
рони за окремими функціональними склад-
никами конкурентного потенціалу [2]. цілями 
функціонування системи управління підприєм-
ства є: забезпечення конкурентного потенціалу 
підприємства; підвищення ефективності діяль-
ності підприємства, зокрема досягнення макси-
мального прибутку; забезпечення високої соці-
альної ефективності функціонування трудового 
колективу; формування позитивного іміджу під-
приємства на ринку [3].

у сучасних ринкових умовах підприємства 
діють у міжнародному конкурентному серед-
овищі. Для забезпечення ефективної діяльності 
підприємствам необхідно вивчати конкурентне 
середовище, визначати конкурентні переваги, 
конкурентний потенціал підприємства. управ-
ління конкурентним потенціалом підприємства 
являє собою підфункцію менеджменту, що має 
цілеспрямовану дію на поточний і майбутній 
рівень конкурентного потенціалу порівняно з 
підприємствами-конкурентами. створення на 
підприємстві ефективної системи управління 
конкурентним потенціалом дасть змогу забез-
печити конкурентні переваги в майбутньому.

Під час формування конкурентного потенці-
алу підприємства, що здійснює зовнішньоеконо-
мічну діяльність, необхідно враховувати низку 
принципів, таких як: орієнтація на зовнішнє між-
народне середовище, споживачів та потреби 
зовнішнього ринку, що надає можливості під-
вищити конкурентоспроможність окремих видів 
продукції і підприємства в цілому; високий 
рівень інформаційного забезпечення та рівня 
повноважень керівників, які приймають управ-
лінські рішення; безперервний моніторинг рівня 
конкурентного потенціалу, спрямований на під-
вищення його ефективності за рахунок вияв-
лення та попередження ризиків та загроз; вико-
ристання перевіреної та достовірної інформації 
про зовнішні ринки та їх потреби; врахування 
взаємозв’язку підприємства із зовнішнім міжна-
родним середовищем, що сприяє адаптації до 
змін підприємства на всіх рівнях.

Формування конкурентного потенціалу під-
приємства – це процес створення нової або 
вдосконалення наявної здатності підприєм-
ства так, щоб властивості кожного з його окре-
мих функціональних елементів забезпечували 
максимальне використання властивостей усіх 
інших елементів, а їх сукупність надавала нову 
здатність підприємству як цілісному об’єкту в 
умовах обмежень зовнішнього середовища.

До принципів формування конкурент-
ного потенціалу підприємства, яке здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність, необхідно 
додати, що:
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− зміни конкурентного потенціалу відбува-
ються лише через відповідні зміни його елементів;

– під час формування конкурентного потен-
ціалу підприємства необхідно враховувати 
якісні і кількісні характеристики елементів, які 
впливають на його рівень. При цьому елементи 
повинні бути збалансовані як цілісний об’єкт 
для забезпечення ефективності функціону-
вання підприємства;

– під час формування конкурентного 
потенціалу підприємства необхідно врахову-
вати вплив зовнішнього середовища, особливо 
факторів міжнародної групи, на складові еле-
менти конкурентного потенціалу підприємства 
та взаємозв’язок елементів із зовнішнім серед-
овищем;

– ефективне використання наявних можли-
востей та ресурсів відображається на кількіс-

таблиця 1 
Фактори впливу на складники конкурентного потенціалу підприємства 

Зовнішні фактори

товарно-
маркетингові

- рівень конкуренції на товарному ринку
- співвідношення між попитом і пропозицією на ринку
- рівень ринкової інфраструктури та посередницької мережі
- розміри ринку
- склад конкурентів
- привабливість певного підприємства
- державне регулювання

виробничо-
технологічний

- тривалість економічного циклу
- привабливість галузі
- стан життєвого циклу в галузі та ступінь її кон’юнктурності
- наявність ресурсного забезпечення, наявність різних груп постачальників
- динаміка технологічних процесів у галузі

інноваційно-
інвестиційний

- рівень нтП
- динаміка нДр у галузі 

фінансово-
економічний

- наявність інвестиційних програм, постійних інвесторів та кредиторів
- сприятливий інвестиційний клімат
- наявність фінансово-промислових груп
- темп інфляції
- стан бюджету
- зміни законодавства

управлінський
- наявність та розвиток каналів розповсюдження інформації
- наявність інформаційно-аналітичних матеріалів
- підготовленість у сфері використання потенційних споживачів інформації

соціально-
трудовий

- державна соціальна політика
- чисельність та структурний склад населення
- рівень життя та освіти населення
- морально-психологічні аспекти

енергетично-
екологічний

- наявність та доступність енергоносіїв у країні та регіоні
- ціни на енергоносії
- рівень використання технологій енергозбереження в країні, регіоні, галузі
- екологічний стан території, регіону 
- природні фактори, корисні копалини

експортно-
імпортний

- рівень розвитку партнерських стосунків з іноземними контрагентами
- показник валютного ефекту експорту
- показник рівня валютної ефективності  

Внутрішні фактори

товарно-
маркетинговий

- рівень виводу на ринок нових товарів
- маркетингові заходи щодо підтримання позитивного іміджу товару та підприємства
- рівень сприйняття маркетингової філософії бізнесу
- рівень реалізації маркетингових конкурентних стратегій

виробничо-
технологічний

- дотримання норм та стандартів виробництва
- рівень організації виробничих одиниць
- потужність підприємства
- тривалість технологічних процесів
- ефективність використання факторів виробництва
- ефективна система нормування оборотних засобів

інноваційно-
інвестиційний

- сучасна техніка та технології
- науково-технічні кадри
- рівень упровадження науково-дослідних розробок
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ному накопиченні конкурентного потенціалу під-
приємства, що сприяє виникненню якісно нових 
шляхів та можливостей розвитку підприємства;

– розвиток підприємства у довгостроковому 
періоді є причинно-наслідковою основою фор-
мування його нового конкурентного потенціалу, 
а створений потенціал підприємства є при-
чинно-ресурсною основою для його подальшого 
розвитку.

відповідно до наведених принципів, форму-
вання або реформування конкурентного потен-
ціалу має відбуватися у певній послідовності 
починаючи з аналізу внутрішнього та зовніш-
нього ринків збуту та постачання сировини, 
матеріалів. у даному разі потрібно знайти най-
вигідніші у виробництві та реалізації види про-
дукції та оцінити суспільну зацікавленість її 
виробництва на зовнішньому ринку. 

управління конкурентним потенціалом під-
приємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, є відкритою системою, що означає 
взаємодію із зовнішнім середовищем. кожна 
зі складових частин конкурентного потенціалу 
неоднаково реагує на зміни зовнішніх та вну-
трішніх факторів, окрім того, має свій набір фак-
торів впливу.

Фактори функціонуючого конкурентного 
потенціалу підприємства містять складники 
фінансово-економічного, науково-технічного, 
виробничо-технологічного, соціально-трудового 
та організаційно-кадрового, інноваційно-інвести-
ційного, енергетично-екологічного, товарно-мар-
кетингового, управлінського, експортно-імпорт-
ного потенціалу (табл. 1). Фактори потенційних 
можливостей розвитку конкурентного потенціалу 

підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність, складаються переважно з основних 
елементів управлінського, інноваційного, фінан-
сового потенціалів, рівня використання ресурсів 
у складі виробничого потенціалу.

рішення щодо формування конкурентного 
потенціалу орієнтовані на майбутнє і тому базу-
ються на попередніх умовах розвитку реле-
вантних чинників, тобто певних передумовах. 
особливе значення мають передумови, які 
визначаються потребами споживачів і вплива-
ють на якість «виходу виробничої системи», прі-
оритет якого в процесі формування конкурент-
ного потенціалу був визначений вище. важливі 
передумови пов’язані з конкурентами, тому що 
виробничо-технологічний потенціал підприєм-
ства втрачає свою цінність саме під їх тиском. 
також мають бути враховані і внутрішні переду-
мови, пов’язані із загальноприйнятими настано-
вами всередині підприємства.

забезпечення підвищення конкурентного 
потенціалу необхідно здійснити в декілька ета-
пів, оскільки це складний процес, який постійно 
змінюється під впливом інноваційного розвитку 
суспільства й економіки. конкурентний потен-
ціал завжди потрібно забезпечувати іннова-
ційним наповненням, щоб поліпшити якість 
продукції, оптимізувати технологічні процеси, 
поліпшити організацію збутової діяльності [1]. 
в основу управління розробкою та реалізацією 
механізмів формування та підвищення конку-
рентного потенціалу покладаються принципи: 
поєднання єдиноначальності керівника та коле-
гіальних повноважень представників груп для 
спільного прийняття операційних та стратегіч-

фінансово-
економічний

- власний капітал
- можливість залучення капіталу
- рентабельність використання капіталу
- ефективна система управління фінансами
- потенційна інвестиційна репутація

управлінський

- організаційна структура
- методи управління
- організаційно-технічні умови
- наявність інформаційних баз даних та рівень їх підтримки
- якість стратегічних рішень

соціально-
трудовий

- комплексна кадрова політика
- освіта і кваліфікація працівників
- мотивація персоналу
- корпоративна культура
- етика управління

енергетично-
екологічний

- доступність енергоносіїв для підприємства
- рівень використання технологій енергозбереження на підприємстві
- умови праці

експортно-
імпортний

- кадрові можливості здійснення імпортної діяльності підприємства
- інформаційні можливості здійснення імпортної діяльності
- частка експорту в загальному обсязі реалізованої продукції підприємства
- частка сертифікованої продукції в загальному її обсязі
- частка постійних замовлень у загальному обсязі реалізованої експортної продукції 
підприємства
- прибуток від реалізації експортної продукції на 1 грн. витрат на управління 
підприємством

Продовження таблиці 1
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них рішень; наділення керівників повноважен-
нями та відповідальністю під час прийняття 
рішень; організації єдиного управління на всіх 
стадіях розробки та реалізації програми фор-
мування та підвищення конкурентного потен-
ціалу; дотримання термінів та збалансованості 
ресурсів, що використовуються та впливають на 
рівень конкурентного потенціалу; планування 
виробництва, технологічного процесу та забез-
печення якості. 

жорсткі умови міжнародної конкуренції нині 
змушують підприємство, що здійснює зовніш-
ньоекономічну діяльність, для підвищення кон-
курентоспроможності шукати специфічні, укруп-
нені форми організації діяльності. це викликано 
необхідністю концентрації як професійного 
потенціалу, так і фінансового капіталу [1]. 
однією з таких форм є створення наукових груп 
із підвищення продуктивності у сферах вироб-
ничої діяльності, що характеризуються викорис-
танням схожих технологій [2]. Для підвищення 
конкурентного потенціалу підприємств необ-
хідно узгоджено застосовувати моделі і методи 
оцінки конкурентного потенціалу, комбінувати 
економіко-математичні методи для розв’язання 
окремих задач оцінки, а також використовувати 
різновиди аналізу та прогнозування [1]. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. отже, 
досліджено особливості конкурентного серед-
овища, в якому функціонують підприємства, що 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 
що, своєю чергою, дало змогу виділити основні 
групи факторів впливу на рівень конкурентного 
потенціалу. конкурентний потенціал підпри-

ємств є необхідною умовою досягнення достат-
ньої прибутковості в майбутньому, довгостро-
кової конкурентоспроможності підприємств, 
цілеспрямованого забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності з використанням сис-
теми ефективного використання конкурентного 
потенціалу; підвищення рівня конкурентоспро-
можності підприємства як складової частини 
загального управління підприємством. Голо-
вним завданням у системі управління конку-
рентоспроможністю підприємства, що здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність, є створення 
механізмів формування та підвищення конку-
рентного потенціалу з чіткою орієнтацією на 
міжнародному ринку, ринкову ситуацію з ураху-
ванням ризиків зовнішнього середовища. 

оскільки доведено що складовими части-
нами конкурентного потенціалу є елементи 
фінансово-економічного, науково-технічного, 
виробничо-технологічного, соціально-трудо-
вого та організаційно-кадрового, інноваційно-
інвестиційного, енергетично-екологічного, 
товарно-маркетингового, управлінського, екс-
портно-імпортного потенціалу, то обґрунтовано 
необхідність побудови методики оцінки конку-
рентного потенціалу підприємства, що здійсню-
ють зовнішньоекономічну діяльність, яка може 
бути використана суб’єктами різних галузей 
промисловості. це дає змогу повно та коректно 
характеризувати вплив макро- та мікросере-
довища на визначення позиції підприємства, є 
основою для визначення стратегічного напряму 
діяльності підприємства на зовнішньому ринку, 
дає можливість досягти високої точності оцінки 
конкурентних позиції на ринку.
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