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Актуальність досліджуваного питання зумовлена тим, що сучасна економіка визначає 

конкретні вимоги до підвищення рівня конкурентоспроможності організацій: необхідне 
оперативне реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого 
фінансового стану і постійного вдосконалення організації діяльності відповідно до зміни 
кон’юнктури ринку. При цьому багатоаспектним є значення показників 
конкурентоспроможності компаній.  

Дослідженню проблем конкурентоспроможності підприємств присвячені праці М. 
Портера, І. Ансоффа, Ф. Котлера, Г.Л. Азоєва, А.Ю. Юданова, С. Покропивного, Х. Фасхієва, Р. 
А. Фатхутдінова та ін. 

Необхідно відзначити, що всі їхні наукові розробки зводяться до двох особливостей: 
перша − підприємства повинні використовувати конкурентні стратегії залежно від своєї ролі на 
цільовому ринку; друга − всі підходи мають індивідуальні відмінності один від одного і 
застосування тієї чи іншої стратегії тягне за собою різні результати діяльності підприємств. 
Однак, не дивлячись на всі особливості, виділені вченими на сьогоднішній день недостатньо 
розробленим залишається методичний інструментарій формування конкурентної стратегії, який 
дав би можливість розвинути потенційні конкурентні переваги підприємства. 

Питання дослідження конкурентоспроможності підприємств є важливими й 
актуальними як для економіки країни в цілому, так і для окремих виробників. Висока 
конкурентоздатність підприємств є запорукою отримання високого та стабільного прибутку. 
Висока конкурентоспроможність є основною умовою розвитку та життєдіяльності 
підприємства. Розуміючи це, в умовах жорсткої конкурентної боротьби наші вітчизняні 
товаровиробники прагнуть забезпечувати задоволення потреб свого сегмента ринку, прагнуть 
отримувати максимальний прибуток, збільшуючи при цьому обсяги збуту, розширюють частки 
внутрішнього та зовнішнього ринку, на якому функціонують, прагнуть також забезпечувати 
гідний рівень якості виробляємих товарів та контролюють та постійно моніторять їх ціни, 
займаються впровадженням нових технологічних процесів та оновлюють своє обладнання [6]. 

Конкурентоздатність фірми є комплексною категорією, переваги якої остаточно 
реалізуються шляхом торгівлі, проте базис конкурентних переваг створюється на всіх ланках 
суспільного виробництва, насамперед, шляхом структурної перебудови та дієвої економічної 
політики на ринку [8]. 

За визначенням Г. Азоєва, конкурентоспроможність підприємства – це здатність 
ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку, 
це результат його конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління підприємством 
[1].  

Так, процес підвищення конкурентоспроможності фірми потребує управління ним та 
наявність стратегічного підходу до управління на фірмі та для ефективного функціонування 
вітчизняних фірм потрібно розробляти стратегії такого підвищення із урахуванням усіх 
факторів. Для забезпечення конкурентоздатності фірми потрібно займатись врахуванням 
взаємозв’язку між елементами всередині підприємства та не забувати враховувати її зв’язки із 
зовнішнім мінливим середовищем [2]. 

До основних шляхів підвищення конкурентоспроможності можна віднести наступні: 
−  детальне вивчення потреб споживачів та аналіз фірм-конкурентів;  
−  правильно та якісно обґрунтована рекламна політика фірми;  
−  створення товару-новинки та підвищення її якісних характеристик;  
−  пошук та забезпечення переваг товарів у порівнянні з товарами-субститутами; 
−  виявлення переваг і недоліків аналогічної продукції, і використання отриманих 

результатів у діяльності вітчизняних компаній;  
−  оновлення машин та обладнання;  
−  постійний контроль за зниженням собівартості товарів;  
−  покращення якості сервісу та обслуговування; диференціація виробляємих товарів; 
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−  посилення впливу на споживачів наших товарів для забезпечення конкурентних 
переваг тощо [7]. 

На нашу думку, можна позначити такі шляхи підвищення конкурентоспроможності 
підприємства:  

−  зростання обсягів реалізації продукту;  
−  поліпшення якості продукту, що випускається;  
−  зменшення витрат;  
−  бенчмаркінг. 
 Отже, один з напрямків підвищення конкурентоспроможності − є зростання обсягів 

реалізації продукту (послуг чи робіт). Слід враховувати, що підвищення обсягів реалізації саме 
по собі не принесе бажаних результатів, оскільки при цьому не враховуються такі важливі 
показники, як величина витрат підприємства, його прибуток і т. д. При організації виробничого 
процесу та плануванні обсягів відповідно до цього методом необхідно вирішити ряд завдань, 
одним з найважливіших з яких є визначення обсягу реалізації продукту, при якому буде 
забезпечена беззбиткова виробнича діяльність.  

Ще один напрямок − це поліпшення якості продукту, що випускається, що зробить 
вплив на: прискорення НТП, освоєння нових ринків, збільшення експорту, процвітання. 
Рішення проблеми якості продукту підніме імідж підприємства у покупців, стане запорукою 
виходу на зовнішній ринок, а також буде основою для отримання максимального прибутку 
[3,4].  

Зменшення витрат − це традиційний, старий і найбільш досліджений метод підвищення 
конкурентних переваг. В даному випадку у виграшному положенні знаходитиметься те 
підприємство, яке повівши певний комплекс заходів сягнув менших затрат, ніж конкуренти. 
Однак в сучасних умовах утримати таку перевагу досить важко, тобто реалізація цього методу 
вимагає чіткої, скоординованої роботи співробітників по вдосконаленню технологій 
виробництва, логістики та НДДКР, менеджменту персоналу та організаційної культури. 
Підприємства, що вибирають шлях посилення конкурентних витрат, постійно аналізують 
витрати на всіх стадіях проектування, випуску і реалізації продукту. Важливу роль тут 
відіграють маркетологи, які повинні безперервно займатися моніторингом ринку, проводити 
функціонально-вартісний аналіз, відстежувати новітні технології, а також витрати підприємств-
конкурентів. 

Ще один ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства − 
бенчмаркінг. Бенчмаркінг − це систематичний, безперервний пошук і вивчення передового 
досвіду конкурентів і гравців суміжних галузей, постійне порівняння бажаних результатів і 
змін бізнесу з розробленою еталонною моделлю. На підставі отриманих відомостей необхідно 
забезпечити підтримку системи постійних поліпшень результативності діяльності [5, 8]. 

Отже, можна стверджувати, що процес підтримки високої конкурентоспроможності 
підприємства означає найбільш продуктивне використання всіх ресурсів, а через це воно стає 
більш прибутковим, ніж її головні конкуренти на ринку та підприємство здатно зайняти гідне 
місце на своєму сегменті ринку. 
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Бізнес-консалтинг у розвинених країнах світу вважається ефективним механізмом 
досягнення стійкості підприємств. Це послуга, яка допомогає бізнесу віднайти ефективну 
стратегію розвитку в умовах глобалізації та невизначеності економіки. Проблема, про яку 
наголошують вчені економісти та юристи вже 20 років, стосується того, що відсутність 
ефективності та статусності української консалтингової дільності пов'язана з невизначеністю 
даного поняття в нормативно-правових актах та відсутності даної послуги та професії в 
українських класифікаторах. На мою думку, якщо соціально-економічна дійсність змінюється, 
а професійне консультування все ще перебуває на стадії зародження, воно потребує імпульсу та 
підтримки для подальшого розвитку. Тим паче про позитину роль бізнес-консалтингу у будь-
якому галузевому спрямуванні годі і говорити.  
 В принципі, консалтинг став прибутковим бізнесом на Україні у період роздержавлення 
економіки. Але спеціалізація залишилася дуже вузькою – юридичне та бухгалтерське 
супроводження процесу приватизації. Ефективні поради з приводу антикризового управління, 
маркетингового, інвестиційного консалтингу та рекрутингу надаються на нашому ринку 
більшою мірою іноземними консалтинговими фірмами.  У свою чергу кількість вітчизняних 
фірм збільшується дуже повільно і представлені вони здебільшого суб'єктами які надають 
консалтингові послуги в 1-2 напрямах, тоді як в розвинених країнах існує тенденція до 
інтеграції та надання цілісних пакетів послуг. 

Дослідження загальної структури ринку послуг України дозволяє стверджувати, що 
відсоток наукомістких послуг, до яких слід відносити і бізнес-консалтинг, в 3 рази менший за 
загальний обсяг не наукоємних послуг [1, с.63]. Зараз ми маємо наступні тенденції на ринку 
послуг з консультування: 1) постійне зростання впливу процесів глобалізації та діяльності 
іноземних консалтингових фірм; 2) відставання консалтингу по темпах розвитку від інших 
видів послуг через низький попит, який є результатом недовіри та недалекоглядності 
підприємців, відсутності культури роботи з незалежними експертами; 3) орієнтація більшості 
бізнес-консультантів на надання послуг у сфері юридичної підтримки та оптимізації 
податкових платежів (а пропозицію тут народив попит); 4) повільні темпи інтеграції 
національних фірм до міжнародної системи бізнес-консалтингу; 5) тяжіння національних та 
іноземних консалтингових компаній тільки до столичного регіону (понад 75% за кількістю 
компаній та 85% за обсягами продажів) [2].  

Однак, неможливо не підкреслити і деякі позитивні зрушення:  
             1. зростання впливу міжнародних інституцій та професійних організацій; 
             2. випереджальне зростання ІТ та фінансового консалтингу; 
             3. зростання попиту на інвестиційний консалтинг.  

Тобто, українські фірми в першу чергу прагнуть досягти фінансової стабільності більш-
менш класичними заходами. Найбільша концентрація продуктів фінансового консалтингу 
зосереджуються в металургійній та харчовій промисловості. ІТ-консалтинг використовується 
майже в усіх галузях виробництва [3]. Ера комп'ютеризації вимагає проведення раціонального 
оснащення бізнесу новітніми програмними продуктами. Вони допомагають стандартизувати 
діловодство, процеси надання звітності і, авжеж, використовувати потенціал штучного 
інтелекту в процесі матеріального виробництва.  

Досліджуючи причини достатньо низьких темпів розвитку українського ринку 
консалтингових послуг, необхідно зазначити, що найбільшими стримуючими факторами його 
розвитку є відсутність нормативно-правової бази регулювання консалтингової діяльності та 
українського класифікатора консалтингових послуг. На мою думку, нормативне закріплення 
слід робити, спираючись на Європейський довідник-покажчик консультантів по менеджменту. 
На даний час у ньому виділено 84 види консалтингових послуг, що об'єднуються в 8 груп. 
Окрім самого факту легалізації, позитивним зрушенням тут буде можливість підготовки 



48 

Секція 3. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність 

 

професійних кадрів навчальними закладами та створення механізму надання спеціальних 
дозволів на провадження певних видів консалтингової діяльності. 

 Наступним способом поліпшення ситуації було б створення  ефективних професійних 
об’єднань консультантів. Вони мають сприяти підвищенню якості консалтингових послуг, 
захищати ринок від непрофесіоналів, а також розвивати бізнес-культуру суспільства в цілому. 
Сьогодні на українських теренах відомо про 2 подібні організації. Це Асоціація консалтингових 
фірм «Укрконсалтинг» (1999 рік), головною метою якої було створення консультантів-
посередників для забезпечення процесу масової приватизації в Україні (вже не актуальний 
напрям), та Українська асоціація менеджерів-консультантів (УАМК), створена у 2001 році.  

На мою думку, застосування професійних порад бізнес-консультантів є ефективним 
засобом підвищення конкурентоспроможності фірм. Подолання кризових явищ, складання 
стратегічних планів розвитку та пошук шляхів раціоналізації виробництва – це послуги, які 
можуть надаватися комплексно професійними суб’єктами з використанням наукових розробок 
та світового досвіду господарювання. Це новий вимір, якого потребують українські суб’єкти 
господарювання задля ефективного управління підприємством. 
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The magnitude of the production potential is a characteristic of the material conditions for the 

products’ restoration and an increase units quality, and can be the basis for forecasting the volumes of 
industrial production. [5] 

Production potential refers to the amount of work in the indicated units of measurement of 
labor costs (norm-hours) that can be done in a certain period of time by the main production workers 
on the basis of existing production funds with the established mode of work and the optimal 
organization of labor and production. That is to say, production potential is a dynamic and complex 
system that depends on the movement of its components. 

Due to the wide branching of production potential, methods of its diagnostics are allocated 
quite a lot. Which of them to use in diagnostics in the management system depends on: the goals and 
objectives, the expressiveness of problems regarding the effective formation and rational use of the 
production potential of the business entity, methodological training of the analyst and other aspects. 

Thus, five main methods for assessing the production potential of an enterprise are identified: 
group method, estimation of production potential according to the Kozachenko’s approach, estimation 
of production potential on the basis of analysis of the level of structural workplaces’ effective use 
(SWP), measuring the size of production potential on the basis of the elemental approach, evaluation 
of the efficiency of the use of the production potential’s main elements. 

The group method involves the definition and evaluation of indicators such as coefficients of 
wear, suitability, renewal, retirement, growth of fixed assets, as well as return on assets, capital 
intensity, capital stock, the coefficient of real value of fixed assets in the property of the enterprise, the 
profitability of fixed assets. 
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The advantage of the group method is that, when applied, the production potential is 
considered as a collection of production resources of the intended purpose. Due to this, the method of 
estimating its value as the sum of the physical values of the constituent elements becomes obvious. 

The estimation of production potential according to Kozachenko’s approach is based on the 
determination of coefficients: physical wear on the term of use, physical depreciation on the indicators 
product quality, satisfaction of resource requirements, satisfaction of the needs in labor resources, 
compliance with the qualification of the managerial staff, unity, cohesiveness, as well as by assessing 
the moral wear of the equipment, the detection of the proportion of equipment in excellent condition. 

This method gives a comprehensive description of the level of the production potential of the 
enterprise, however, is characterized by the complexity of calculations, cumbersome formulas and a 
large amount of data. The general principle of evaluation, measurement, which allows simultaneously 
to express different qualities. 

The estimation of production potential on the basis of analysis of the level of structural 
workplaces’ effective use (SWP) includes the determination of the reserve ratio of the production 
potential of this SWP, the average of the normative coefficients of the effective use of the workplace, 
the potential of districts, as well as the not previously involved in the production - production 
potential. [3] 

Measuring the size of production potential on the basis of the elemental approach is carried 
out on the basis of the determination of the potential of fixed assets, the potential of industrial-
production personnel, the cost of energy resources, the cost of technology, etc.In this method, the 
determination of the size of the potential is based on the assessment of the value of its elements, which 
is the most unified and universal method. 

The system of indicators of valuation of fixed assets includes indicators that characterise the 
dynamics of the movement of fixed assets, the technical condition of fixed assets, indicators that 
characterize the efficiency of the use of fixed assets. 

The analysis of material resources is based on the calculation of such indicators as profit to 
hryvnia material costs, return onthe material, material capacity and specific gravity of material costs in 
the production’s cost. 

R.O. Tolpezhnikov distinguishes the following five basic methods for assessing the production 
potential of an enterprise: equivalent, functional, correlation, cost and combined. Their essence is as 
follows. 

Equivalent method - the estimation of the production potential is carried out on the magnitude 
of any of its elements, in which, with the help of special coefficients, its other elements are translated. 
It is based on the interchangeability of the elements. 

This method allows you to express the magnitude of the production potential in the form of the 
value of one of its elements. However, it has the following drawbacks: the entire production potential 
is determined in units of measurement of the resource in which other types of resources are 
transferred; there is a certain problem in determining the coefficients of replacement and evaluation of 
the composition and quality of resources; when applying this method, elements such as technology 
and information are either not taken into account at all or taken into account only partially.  

Functional method - suggests that the value of the production potential is equal to the volume 
of production, and the values of its individual elements are determined by the specific weight of the 
products in the production of which these elements are decisive.  

Correlation method - involves the use of various correlation-rejection models in determining 
the magnitude of production potential. The method as a whole can be used to determine the potential 
of the national economy and its branches for the production of certain types of products. But its use at 
the enterprise level is complicated owing to the fact that it does not take into account the specifics of 
activity of enterprises of various industries. 

Cost method - involves determining the value of each of the elements of the potential, and 
then the total cost of production potential as the sum of the cost of basic production funds, personnel, 
technology and information. It is used for: 

–  the determination of the total cost of production resources at the disposal of the enterprise; 
–  the estimation of the general efficiency of the use of industrial resources of the enterprise; 
–  the generalizing assessment of the effectiveness of the enterprise as a whole; 
–  determining the value of an enterprise and resolving issues about the need to sell its objects 

or an additional issue of securities. 
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Combined method - involves a combination of different methods in determining the 
magnitude of production potential. The directions of its use are the same as for the cost method. 

That is, the choice of methods for assessing the production potential depends on the goals set 
before the evaluator. 
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Підвищення актуальності проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств пов’язане із загостренням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках і 
подальшою інтеграцією України до світового господарства. Конкуренція примушує 
підприємства всіх форм власності постійно відстежувати зміни вартості матеріальних ресурсів, 
попиту та пропозиції, зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї продукції 
та послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність. Таким 
чином, дослідження факторів впливу на формування конкурентоспроможності підприємства 
набуває більшої актуальності на даному етапі розвитку національної економіки країни. 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність ефективно розпоряджатися 
власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку, це результат його 
конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління підприємством [1]. Дослідивши 
різні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»,можна навести 
таке узагальнене поняття. Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна порівняльна 
характеристика підприємства, яка полягає у спроможності використання різних видів ресурсів 
ефективніше, ніж у конкурентів, та визначає його положення серед аналогічних суб’єктів 
господарювання. Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими 
показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки сучасному 
обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками та здатністю завоювати й тривалий 
час утримувати стійкі позиції на ринку, що забезпечується завдяки ефективному використанню 
принципів управління.  

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 
–  забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; 
–  застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-цільове 

планування, теорія прийняття рішень тощо); 
–  застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 
–  розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на всіх стадіях 

життєвого циклу об’єкта; 
–  формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності різних 

об’єктів. 
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення факторів, 

що впливають на конкурентоспроможність підприємства. Усі ці фактори можна умовно 
розділити на зовнішні й внутрішні.  

Під зовнішніми факторами розуміють сукупність суб’єктів господарювання, 
економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституціональних 
структур та інших зовнішніх умов і чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють 
вплив або можуть вплинути на функціонування підприємства [2]. Оцінка впливу факторів 
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зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємства проводиться у 
загальновизнаному порядку. Після встановлення місії й цілей підприємства виконується 
діагностичний етап: оцінка змін, що впливають на різні аспекти потенціалу підприємства; 
визначення факторів, що представляють загрозу для конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства; аналіз діяльності конкурентів; визначення факторів, що представляють більше 
можливостей для досягнення стратегічних цілей підприємства.  

Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 
підприємства дає час для прогнозування можливостей, розробки плану дій на випадок 
непередбачених обставин, розробки заходів, які дадуть змогу перетворити загрози на будь-які 
вигідні можливості.  

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності підприємства. Отже, під час 
оцінювання, прогнозування та управління конкурентоспроможністю підприємства необхідно 
враховувати усю сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, що вплинули чи потенційно 
можуть вплинути на її формування. 

В Україні ризик потенційної конкуренції є мізерним, оскільки існує одна важлива 
проблема – наявність високих адміністративних бар’єрів входу на ринок, які захищають 
компанії, що вже на ньому функціонують. Це істотною мірою зумовлено прагненням органів 
державної і муніципальної влади до максимальної регламентації господарської діяльності, 
генерації формальних норм навіть тоді, коли це не є необхідним [3, с. 113].  

У свою чергу, наявність адміністративних бар’єрів створює сприятливе підґрунтя для 
реалізації монополістами стратегічних бар’єрів, що ще більше ускладнює доступ на ринок 
інших підприємств. Цим пояснюється той факт, що деякі вітчизняні підприємства випускають 
конкурентоспроможну на внутрішньому ринку продукцію, використовуючи 
неконкурентоспроможні методи, зокрема зниження затрат на оплату праці персоналу, низькі 
ціни на енергоносії та сировинні ресурси при високій енергоємності та матеріалоємності 
виробництва, монопольне становище на ринку та зловживання ним, податкові преференції та 
допомогу від органів влади. Така квазіконкурентоспроможність забезпечується за відносно 
низького рівня затрат, що, в свою чергу, стає дестимулюючим фактором для реалізації більш 
затратних шляхів підвищення конкурентоспроможності. Наявність таких бар’єрів, з одного 
боку, обмежує появу на тому чи іншому ринку дійсно, а з іншого – знижує стимули для 
підвищення реальної конкурентоспроможності тих підприємств, які на ньому функціонують. 

Таким чином, аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 
конкурентоспроможність підприємства дає можливість знизити рівень невизначеності й ризику 
в процесі виробничо-збутової діяльності підприємства, підвищити якість стратегічного 
планування й прогнозування виробничо-збутової діяльності підприємства, підвищити рівень 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції, зберегти конкурентні позиції та 
збільшити частку ринку, що належить підприємству. Забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на сучасному етапі економічного розвитку є надзвичайно важливим, 
вкрай необхідним і, безумовно, нагальним завданням України. Щоб стати 
конкурентоспроможними, вітчизняним підприємствам потрібні не тільки фінансові ресурси. Їм 
потрібно звільнитися від віджилих себе форм ведення господарської діяльності, активізувати 
інноваційну діяльність, оптимізувати систему управління та організації виробництва. У свою 
чергу, держава також має змінити систему стимулів і мотивацій, усунути перешкоди на шляху 
до розвитку конкурентного середовища, змінити правила, які обмежують і спрямовують 
економічну поведінку. 
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«Конкуренція є прагнення якнайкраще задовольнити критеріям доступу до рідкісних 

благ, це процес в якому беруть участь конкуренти», - вважає сучасний американський 
економіст П.Хейне[4]. 

Конкурентоспроможність підприємства більшістю дослідників розглядається як 
можливість ефективної господарської діяльності та її достатня прибутковість в умовах 
конкурентного ринку, а також постійний пошук та реалізація виявлених резервів 
конкурентного потенціалу в умовах обмеженості ресурсів та впливу факторів зовнішнього 
середовища. Проблема підвищення конкурентоспроможності окремого виду продукції, бізнес-
процесу до підприємства в цілому, залежить від вирішення проблеми використання наявних 
резервів. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств повинно базуватися 
на системному підході до цілеспрямованого пошуку всіх резервів, їх аналізу та можливості 
використання для розвитку. 

За останні роки конкуренція у всіх сферах ринкової діяльності в нашій державі зросла. 
Це зумовлюється тим, що з'являються нові підприємства та організації, підвищується рівень 
імпорту, все більше іноземних компаній охоплюють український ринок. Ми бачимо, що 
відбувається підвищення пропозиції товарів та послуг, з одного боку, а з іншого боку 
зменшується платоспроможність попиту і конкуренція стає повсякденною справою. 

Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства являє собою процес, у 
якому діяльність, спрямована на досягнення цілей, розглядається не як одноразова дія, а як 
серія безперервних, взаємозалежних дій - функцій управління, об'єднаних сполучними 
процесами комунікацій і прийняття рішень[3]. 

До функцій управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства слід 
віднести види управлінської діяльності в наслідок яких формуються способи управлінського 
впливу на конкурентоспроможність потенціалу підприємства. 

На сучасному етапі функції управління конкурентоспроможністю потенціалу 
реалізуються в п'ять етапів:  планування діяльності у сфері забезпечення, мотивування 
працівників, які здійснюють процеси забезпечення, контроль та регулювання процесу 
забезпечення конкурентоспроможності[2]. 

В сучасній економічній літературі розрізняють 4 основні рівні конкурентоспроможності 
потенціалу підприємствах[4]: 

1 рівень. Для потенціалу цього рівня характерна нейтральна організація управління. 
Керівник дбає лише про реалізацію виробничого потенціалу, орієнтованого на завантаження 
виробничих потужностей, не зважаючи на проблеми конкурентоспроможності та задоволення 
потреб споживачів. 

2 рівень. Використання наявного потенціалу підприємства забезпечує випуск продукції, 
яка повністю відповідає стандартам, що встановлені його основними конкурентами. 
Керівництва такого підприємства не приділяє уваги потенційним можливостям бізнесу, які б 
забезпечили певні конкурентні переваги. 

3 рівень. Керівники підприємства намагаються не дотримуватись загальних стандартів 
виробництва, а випереджати окремі стандарти, що встановлені в галузі. Система управління на 
цих підприємствах починає активно впливати на виробничі системи, сприяє їх розвитку та 
вдосконаленню. 

4 рівень. Потенціал підприємства досягає четвертого рівня конкурентоспроможності й 
істотно випереджає потенціал конкурентів за умов, коли успіх у конкурентній боротьбі стає не 
стільки функцією управління і залежить від якості, ефективності управління, організації 
виробництва.  

Однією з головних задач забезпечення конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства є виявлення, систематизація та аналіз всіх елементів, які входять до складу 
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конкурентного потенціалу, тобто аналіз самої структури конкурентного потенціалу , а також 
визначення впливу цих елементів один на одного. 

Існують також механізми управління конкурентоспроможністю потенціалу 
підприємства. До цих механізмів відносять такий важливий елемент, як комунікації - обмін 
інформацією та досвідом. Під час формування механізму управління відбувається реалізація 
поставлених цілей для зміцнення підприємства на ринку. 

Підприємство як об'єкт управління це складна, динамічна, виробнича, соціально-
економічна, технічна й організаційна система, відкрита до впливу зовнішнього середовища. 
Підприємство є багатоелементним утворенням і ділиться на безліч елементів (підсистем). 

Залежно від об'єктів управління можна виділити підсистеми управління: виробничими 
процесами, матеріально-технічними ресурсами, персоналом та ін. До таких підсистем можна 
віднести й управління інфраструктурою підприємства. Сутність управління такою системою як 
підприємство (суб'єкт господарювання) полягає в максимальному виході цільового продукту 
при мінімальному використанні ресурсів[5]. 

Отже, управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства являє собою 
процес, у якому діяльність, спрямована на досягнення цілей, розглядається не як одноразова 
дія, а як серія безперервних, взаємозалежних дій – функцій управління, об'єднаних сполучними 
процесами комунікацій і прийняття рішень. 

Сприяти підвищенню ефективності управління конкурентоспроможністю потенціалу 
може створення моделі, яка складається з трьох блоків: перший – конкурентний аналіз, який 
поєднує в собі внутрішнє середовище підприємства, зовнішнє середовище підприємства, 
внутрішні конкурентні можливості та можливості конкурентного оточення ; другий – 
формування конкурентного потенціалу який здійснюється шляхом порівняння сильних сторін 
конкурентної позиції підприємства та конкурентів, виявленням ключових чинників успіху, які 
забезпечують конкурентну раціональність підприємства та стійкі конкурентні переваги, 
визначення конкурентного потенціалу, виявлення слабких сторін конкурентної позиції 
підприємства та конкурентного ризику; третій – управління конкурентоспроможністю 
потенціалу, мета якого використовування мінімальних ресурсів для досягнення максимального 
результату в потрібний час, в потрібному місці, планування використання потенціалу 
відповідно до вибраної стратегії конкурентної поведінки, реалізація стратегії управління 
конкурентним потенціалом, контроль раціональності використовування конкурентного 
потенціалу. 
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В умовах економічної кризи в Україні головною метою переважної більшості 

підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Відтак підприємствам необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б 
основою прийняття ефективних управлінських рішень. Стратегічний характер вибору мети 
функціонування вітчизняних підприємств набуває пріоритетного значення для вищого 
управлінського персоналу. Оскільки кожне підприємство унікальне за своїм існуванням, процес 
розробки та реалізації стратегії для кожного з них індивідуальний і залежить не лише від 
зовнішнього та внутрішнього середовища, а й від їхньої взаємодії . 

Стратегія підприємства складається з багатьох конкурентоспроможних дій та підходів, 
від яких залежить успішне управління підприємством. Керівники розробляють стратегії для 
того, щоб визначити, в якому напрямі буде розвиватися підприємство та як воно буде діяти. 
Вибір конкретної стратегії означає, що з множини шляхів розвитку і способів дій, які 
відкриваються перед підприємством, приймається рішення вибрати один, у якому воно буде 
розвиватися. Без стратегії у керівництва немає продуманого плану дій, немає єдиної програми 
досягнення бажаних результатів . 1. 

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю 
підприємства у цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної 
цілі (див. рис. 1). 

 
Рис. 1 – Взаємозв’язок стратегій розвитку підприємства 1. 

На основі складання матриці «цілі-можливості» проводиться кількісна оцінка 
відношення потреби і можливості підприємства в досягненні цілей. У випадку не відповідності 
розробляються тактичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс. 

Загальна (генеральна) стратегія розвитку 
підприємства 

орієнтована на виконання головної мети 
підприємства та використання всіх ресурсів 

Виробничі (допоміжні) види стратегій 

1) по окремим 
напрямкам 
 діяльності: 
- маркетингова; 
- виробнича; 
- фінансова; 
- та інші  

забезпечують реалізацію генеральної 
стратегії  

2) по окремим на основі складання 
матриці «цілі-можливості» проводиться 
кількісна оцінка відношення потреби і 
можливості підприємства в досягненні 
цілей. У випадку не відповідності 
розробляються тактичні програми, 
виконання яких ліквідує виявлений 
дисбаланс. 

 видам діяльності: 
- торгової діяльності, що пов`язана з 
реалізацією товарів та обслуговуванням 
покупців; 
- неторгової діяльності (ремонтно-
будівельна, транспортна, виробнича та ін.) 

3) по окремим видам ресурсів: 
- формування і використання трудових 
ресурсів; 
- формування і використання 
матеріально-технічної бази; 
- формування і використання фінансових 
ресурсів 
- та ін. 

Головна мета (ціль) 
підприємства 



55

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних 
стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забезпечити ефективну господарську 
діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під метою розуміють якісні і 
кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. 

Застосування стратегічного планування на підприємстві передбачає певні етапи, 
основними з яких надані на рис. 2.  

 
Рис.  2 – Основні етапи стратегічного планування підприємства 2. 

 
На першому етапі підприємство встановлює основні довгострокові (стратегічні) цілі 

своєї діяльності. У різних галузях промислового виробництва довгострокові цілі можуть 
встановлюватись на різні терміни. Так, у легкій промисловості вони, як правило, складають 5-
10 років, у хімічній та фармацевтичній галузях – до 10 років, у транспортному 
машинобудуванні та автомобілебудуванні – 10-20 років тощо.  

На другому етапі підприємство аналізує загальні стратегії, що підходять до 
використання у даних умовах і обирає ту стратегію, яка найбільше відповідає стратегічним 
цілям і плановим показникам, встановленим на підприємстві. 

На третьому етапі необхідно розробити всі заходи щодо реалізації стратегічного 
планування на підприємстві. 

На четвертому етапі характерним є чіткий розподіл дій по окремих підрозділах та 
виконавцях, а також забезпечення кожного виду робіт у межах стратегічного планування 
необхідними видами ресурсів. 

На п’ятому етапі здійснюється перевірка досягнення всіх цілей і показників 
стратегічного планування, що були заплановані до виконання на початковому етапі. 

На шостому етапі здійснюється аналітична робота, у результаті якої підводяться 
підсумки про ступінь реалізації завдань стратегічного планування за звітний період. Даний етап 
є дуже важливим, оскільки він надає можливість у наступному періоді стратегічного 
планування максимально уникати всіх помилок, що були допущені у звітному періоді. 
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Інформаційний розвиток АПК України пов'язаний з комплексним використанням 

наукоємних факторів виробництва, що визначають техніко-технологічну, фінансово-
економічну і організаційно-управлінську діяльність з метою забезпечення сталого розвитку. 
Останній вимагає подальшої трансформації з урахуванням інтелектуально-інформаційних 
факторів. Тільки за цієї умови можливе створення конкурентоспроможної галузі що 
відповідає сучасним вимогам глобалізації та сталого розвитку. 

При цьому потрібно забезпечувати якісне перетворення продуктивних сил, 
вдосконалення організаційно-економічного механізму взаємодії всіх складових 
агропромислового сектору. Це можливо тільки за умови розвитку технологій в аграрному 
виробництві та харчової промисловості, використання сучасних інформаційних систем, 
організаційно-економічних методів управління і організації виробництва. Щоб виконати ці 
умови, потрібна відповідна інфраструктура. Саме тому розвиток аграрної сфери України на 
основі трансферту інформаційно-інноваційних технологій є імперативом інноваційного 
розвитку галузі. 

Створення нових інформаційних технологій має велике значення для розвитку 
суспільства. Вони активно перетворюють інші технології матеріального і нематеріального 
виробництва, в кінцевому підсумку формуючи новий стиль роботи, спосіб життя в цілому. 
Суть інформаційних технологій складають методи і засоби формування і підтримки 
інформаційних потоків в системах управління об'єктами, в тому числі, підприємствами 
аграрної сфери. 

Значний внесок у забезпечення інноваційного розвитку здійснює наука, зокрема 
наукові установи Національної академії наук України. Тут проводяться випробування 
завершених наукових розробок, маркетингові дослідження, трансферт інновацій та 
науковий супровід інформаційних проектів, науково-консультаційне та інформаційне 
обслуговування підприємств. Центри наукового забезпечення агропромислового 
виробництва академії, які функціонують в регіонах, активно працюють над створенням, 
освоєнням і організацією впровадження інновацій. Наприклад у 2018 р. ними випробувано і 
впроваджено близько 3-х тис. завершених наукових розробок, що повинно позитивно 
позначитися на результатах господарської діяльності аграрних підприємств в майбутньому 
[1]. 

Визначаючи завдання економічного зростання, слід враховувати, що підтримка 
економічного ефекту досягається через розвиток інфраструктури. Існують розробки [2], які 
характеризують організаційну модель національної інноваційної системи як сукупність 
суб'єктів і об'єктів інноваційної діяльності, які взаємодіють у процесі створення і реалізації 
інноваційної продукції та функціонують при наявності діючих підсистем. 

Однією з таких є підсистема інформаційної інфраструктури, яка включає: 
підсистему технологічної інфраструктури, яка охоплює центри підтримки інноваційного 
підприємництва, технопарки, телекомунікаційні мережі, бізнес-інкубатори і бізнес-
інноваційні структури, консалтингові та інжинірингові фірми, інформаційні центри та 
центри трансферту технологій, систему науково технічних комунікацій, включаючи 
систему науково-технічної інформації, демонстраційні зали і т.д .; підсистему фінансової 
інфраструктури, яка в свою чергу включає організаційні і правові механізми фінансування 
та ресурсного забезпечення всіх стадій інноваційного циклу; підсистему інформаційної 
інфраструктури охоплює інформаційні ресурси, технології та системи, інформаційно-
телекомунікаційні мережі, ринок інформаційно-комунікаційних технологій, які об'єднують 
всі сегменти національної інноваційної системи в єдине ціле. 
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Відзначимо, що інфраструктура АПК України знаходиться в стадії трансформації, 
тому все ще вимагає розробки і впровадження заходів по інтеграції її суб'єктів в світову 
продовольчу систему. У той же час основою стабільного економічного зростання 
національної агропромислової сфери є формування збалансованої ефективної системи 
інфраструктурного забезпечення. Останнім часом увагу значної кількості економістів 
прикута до вивчення проблем трансформації різних видів інфраструктури та її впливу на 
рівень економічного зростання виробництва в промисловій сфері. 

У сучасній аграрній сфері України відбуваються структурні зміни, які впливають на 
механізми взаємозв'язку між основним виробництвом і інфраструктурними галузями. В 
результаті інфраструктура вимагає системного підходу до її розвитку на основі 
інформаційно-інноваційних підходів. Загальновідомо, що в умовах глобалізації 
визначальний вплив на формування інфраструктури мають інноваційні складові. Крім цього 
розвинена інноваційне середовище може бути переважаючим фактором глобальної 
конкуренції. 

Вважаємо, що відсутність ринкової, інформаційної та інноваційної інфраструктури, 
нерозвиненість інституційного середовища, заблокована лібералізмом позиція держави 
призводять до деградації економіки, перешкоджають її послідовної, поетапної інтеграції до 
світового економічного простору [3]. 

На наш погляд, в аграрному секторі регіонів країни доцільно створення центрів 
трансферту інноваційних технологій (ЦТІТ) для здійснення координації органів державного 
управління, бізнесу, науки, освіти та громадських організацій, на основі державно-приватного 
партнерства. Основними напрямками діяльності ЦТІТ є: наукове забезпечення трансферту 
нових технологій, підготовка і підвищення кваліфікації кадрів що буде здійснюватись за 
участю місцевих та всеукраїнських університетів, інших профільних державних освітніх 
установ професійної освіти; технологічне забезпечення базується на апробації досягнень на 
дослідних ділянках інститутів, університетів, дослідних господарств регіону; інформаційне 
забезпечення повинно бути зосереджено в центрі трансферту інформаційних технологій і 
консультування за рахунок залучення висококваліфікованих учених і практиків, 
консалтингових організацій державного і регіонального рівнів, Т 

Впровадження інформаційно-інноваційної діяльності, на наш погляд, дозволить 
підвищити якість інформаційних послуг, прискорити розвиток і забезпечити підвищення 
технологічної, економічної, соціальної та екологічної ефективності виробництва в 
інфраструктурі агропромислового сектору, стійкості функціонування переробних підприємств, 
що сприятиме стабільному розвитку економіки регіону та надасть імпульс розвитку 
зовнішньоекономічної активності в агропромисловому комплексу країни в цілому. 
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В умовах ринкової економіки підвищується рівень невизначеності і ризику у 
виробничій діяльності, виникає необхідність у пристосуванні до ринкових умов, які постійно 
змінюються. Підприємницькі структури аграрної сфери економіки в процесі своєї діяльності 
стають учасниками конкурентної боротьби за споживача і можливість їх виживання залежить 
від здатності ефективно та в комплексі використовувати усі свої переваги над конкурентами. 
Ефективність функціонування аграрного сектора економіки в ринкових умовах значною мірою 
залежить від конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності і можливості 
адаптації їх до змін ринкової ситуації. 

Метою роботи є визначення чинників впливу на ефективність управління 
конкурентоспроможністю аграрних підприємств та формування потенціалу їх розвитку. 

Категорія «конкурентоспроможність» має різні тлумачення в економічній літературі. 
Для її характеристики М. Портером використовується порівняння конкурентних переваг, 
чинників управління та ефективності використання ресурсів [3, с. 24-25, 196].  

До низки уточнюючих слід віднести й визначення конкурентоспроможності 
підприємства С. Шевельовою як здатності підприємства підтримувати стійкі позиції на ринку, 
функціонувати прибутково, бути привабливим для інвесторів, заслужити відповідний імідж 
серед споживачів та різних суб’єктів господарювання [4, с. 21]. 

 Особливості управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств пов’язані зі 
специфікою діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки. Серед них:  

1.  наявність конкуренції за використання земельних ресурсів;  
2. значна кількість та різноманітність підприємств галузі, економічне змагання між 

якими набуває ознак монополістичної конкуренції;  
3. сільськогосподарська продукція може використовуватися як кінцевий продукт 

споживання та сировина для подальшої переробки. 
Економічні особливості функціонування аграрних підприємств впливають на 

визначення сутності їх конкурентоспроможності. За визначенням М. Малік та О. Нужної 
конкурентоспроможність аграрного підприємства – це здатність суб’єктів економічної 
діяльності аграрної сфери пристосовуватись до нових умов господарювання, використовувати 
свої конкурентні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на ринках 
сільськогосподарської продукції та послуг, максимально ефективно використовувати земельні 
ресурси, якомога повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і 
гнучко реагувати на зміну його кон’юнктури [1]. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства, в першу чергу, 
залежить від вірно обраної спеціалізації, можливості диверсифікації виробництва, наявності і 
рівня використання виробничо-ресурсного потенціалу, асортименту представленої на ринку 
продукції, правильного вибору цінової стратегії та напрямів маркетингової діяльності. Для 
аграрного підприємства управління конкурентоспроможністю пов'язано з забезпеченням 
оптимального співвідношення між обсягами виробництва і реалізації продукції та рівнем 
використання його ресурсного потенціалу, платоспроможністю і інвестиційною привабливістю 
підприємства, пошуком напрямків збільшення своєї частки на ринку. 

Тенденції сучасної ринкової економіки вимагають від аграрних товаровиробників не 
просто виробити найбільше продукції відповідної якості, а й зробити цей процес ефективним, 
забезпечити прибуткову діяльність та можливість сталого розвитку підприємства. Отже, 
залежно від того, наскільки високою є ефективність функціонування підприємства, значною 
мірою залежить і конкурентна позиція цього підприємства на ринку. 

Основною проблемою, що перешкоджає зростанню прибутковості, більшості аграрних 
товаровиробників є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, відсутність 
своєчасної інформації про ринкову кон’юнктуру, реальні ціни на окремі види продукції, що 
призводить до зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції, і в наслідок цього, втрати 
позицій на ринку. 
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З метою підвищення рівня ефективності діяльності, сільськогосподарські підприємства 
повинні використовувати, насамперед, внутрішні можливості щодо забезпечення раціонального 
використання наявного виробничо-ресурсного та ринкового потенціалу, удосконалювати  
систему маркетингових досліджень. Домінантним напрямком має стати розробка оптимальної 
програми виробництва основних видів продукції, що ураховуватиме вимоги ринку та внутрішні 
можливості підвищити рівень використання наявного ресурсного потенціалу, що дозволить 
забезпечити зростання прибутку на одиницю залучених у виробництво земель та інших 
ресурсів. 

За умов впровадження моделі економічного розвитку підприємства, яка дасть 
можливість ефективно використовувати ресурсний потенціал підприємства на основі 
інтенсифікації виробництва, науково-технічного прогресу й інновацій, упровадження 
передового досвіду практичної діяльності кращих аграрних підприємств, слід очікувати 
економічне зростання всього агро-продовольчого комплексу країни. 

Причинами невикористання наявних резервів сільськогосподарськими підприємствами 
є недостатня кількість персоналу та низький рівень його компетентності, нераціональне 
використання сільськогосподарських угідь, зменшення поголів’я худоби, недостатнє внесення 
органічних та мінеральних добрив та інше. Невикористання резервів указує на відсутність 
системних заходів із формування конкурентних переваг підприємств галузі [2]. 

Умовою підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є, на 
наш погляд, розробка життєздатних конкурентних стратегій, які ураховуватимуть особливості 
розвитку, розташування, рівня наявних конкурентних переваг та наявного потенціалу окремого 
аграрного підприємства. Упровадження дієвого механізму формування потенціалу 
підприємства, який забезпечить можливість збалансованого розвитку його окремих складових з 
метою більш повного використання всіх ресурсів підприємства, дасть змогу забезпечити високу 
економічну ефективність його діяльності та зайняти відповідні стійкі конкуренті позиції на 
внутрішніх і зовнішніх ринках у довгостроковій перспективі. 

Важливим чинником формування потенціалу конкурентоспроможності аграрних 
підприємств є розвиток його інвестиційно-інноваційних складових. В умовах обмеженості 
фінансових ресурсів окремих підприємств актуальним стає питання підтримки  
сільськогосподарських підприємств на рівні регіону, стимулювання розвитку аграрних 
кластерів, що надаватимуть відповідну допомогу у вирішенні завдань забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств регіону, а в майбутньому сприятимуть розвитку 
потенціалу як окремого аграрного підприємства, так й регіону в цілому. 
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Ринок медичного обладнання є однією з найважливіших сфер досліджень медичного 

ринку в цілому. До основних п’яти груп медичного обладнання відносять апарати для 
діагностики: рентгени, мамографи, апарати КТ та МРТ і телеметричні апарати ЕКГ. Кожна з 
цих груп обладнання є досить перспективною щодо зростання як на світовому ринку, так і на 
ринку України: за прогнозами на базі епідеміологічної та демографічної ситуації в більшості 
районів світу очікується зростання ринку рентгенів, КТ/МРТ та мамографічних апаратів до 
2022 року. При цьому значну частину ринку охопить Азійсько-Тихоокеанський ринок, 
зважаючи на тенденції його розвитку в останні роки (Табл. 1.). 

 
Таблиця 1. - Прогнозоване зростання ринку медичного обладнання до 2022 р. 

 

Апарати Прогнозоване зростання ринку медичного 
обладнання до 2022 р., дол. США 

КТ 10,4 млрд 
МРТ 8,6 млрд 

Рентгени 4 млрд 
Мамографи 0,6 млрд 

 
Згідно проведеного аналізу тенденцій розвитку ринку медичного обладнання, 

прогнозується зростання світового ринку медичного обладнання. Формується глобальна 
індустрія охорони здоров’я. Технології в сфері медицини є основною складовою частиною 
даного сектору. На сьогоднішній день темп росту ринка складає близько 2%. Основну й 
найбільшу частину ринку займає Америка (45%), наступним є європейський ринок (27% і 4%). 
На третьому місці за величиною є азіатський ринок (21%). Близький Схід та Африка займають 
всього 3%. (Рис.1.) 

 

 
 

Рис. 1. Структура глобального ринку медичного обладнання 
 
Найбільші потужності з вироблення медичного обладнаня зорієнтовані у Германії, 

США та Японії, що надає цим країним можливість не тільки задовольняти попит на своїх 
внутрішніх ринках, але й залишатися лідерами серед країн-експортерів. Згідно даним  «The 
Observatory of Economic Complexity» за 2017 рік, найбільша частина українського експорту у 
галузі медичного обладнання прийшлась на Іспанію - 30%, Індію - 14%, США - 7,9%, Китай - 
4,3%. Положення українських виробник на світовому ринку доводить високий рівень якості 
виробляємої країною продукції та її конкурентоспроможність, що  дає змогу освоєння нових 
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ринків збуту. Для виходну на нові ринки необхідною складовою є вибір правильної стратегії 
виходу, серед яких слід визначити три основні способи виходу на міжнародні ринки: стратегія 
прямого інвестування, спільна підприємницька діяльність, експорт.  

Світовими лідерами з виробництва цих груп товарів, а також основними виробниками 
обладнання, яке експортується до України, є наступні: GE Healthcare, Siemens Healthcare, 
Philips Healthcare, Toshiba Medical Systems (Табл. 2.) 

 
Таблиця 2. -  Світові лідери з виробництва медичного обладнання.  
 

Компанія Країна Рентгени КТ МРТ Мамографи 
GE Healthcare Великобританія + + + + 

Siemens Healthcare Німеччина + + + + 
Bruker Biospin Німеччина   +  

Philips Healthcare Нідерланди + + + + 
Toshiba Medical Systems Японія + + + + 
Hitachi Medical Systems США + + +  
Shimadzu Corporation Японія + +   

Hologic США    + 
SonoCine, Inc США    + 
 
Для оцінки конкурентоспроможності вітчизняних виробників медичного обладнання 

порівняно з європейськими виробникам нами були обрані наступні виробники: 
1. українські виробники: Науково-виробнича компанія «ЮТАС», Науково-виробнича 

компанія «Крас», Завод рентгенівського обладнання «Квант», Науково-виробниче об’єднання 
«Телеоптік». 

2. європейські виробники: GE Healthcare (Великобританій), Siemens Healthcare 
(Німеччина), Bruker Biospin (Німеччина). 

Для аналізу був обраний такий вид медичної техніки як багатозрізовий комп’ютерний 
томограф  (КТ).  Проведені дослідження довели конкурентоспроможність українських 
виробників на міжнародному ринку.  Як ми можемо бачити на рис.2., рівень відповідності до 
європейських стандартів дуже високий для даного виду медичного обладнання, що також 
підтверджує наявність сертифікатів у проаналізованих виробників. Це доводить повну  
конкурентоспроможність на європейському ринку медичної техніки та можливість освоєння 
нових. 

 

Рис. 1 -  Багатокутник конкуретоспроможності українських виробників багатозрізових 
комп’ютерних тамографів у порівнянні з європейськими конкурентами 
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Є цілком очевидним, що в наших економічних реаліях кожен підприємець використовує 

всілякі способи, щоб зайняти вигідну позицію на ринку і отримувати високий прибуток. На 
жаль, є й такі суб'єкти господарювання, які переконані, що хитрощі й нечесна конкуренція 
принесуть їм більше успіху й популярності, ніж наполеглива праця. Сприятливе для цього 
середовище у вигляді значної кількості впливових корумпованих політиків, державних 
службовців та правоохоронців, а також потужних фінансово-промислових груп, які виграють 
від неформальної взаємодії із владою, формує потужну неринкову складову у структурі 
недобросовісної конкуренції.  

Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, досягненням 
неправомірних переваг у конкуренції є отримання переваг стосовно іншого суб'єкта 
господарювання шляхом порушення чинного законодавства [1]. Якщо метою добросовісної 
конкуренції є отримання довгострокового конкурентної переваги, що забезпечує 
конкурентоспроможність товарів або послуг виробника, то мета недобросовісної конкуренції – 
зупинити конкурента, перешкодити йому отримати миттєву конкурентну перевагу [2, с. 119]. 

Добросовісна конкуренція в будь-якому випадку вигідна лише для суспільства, тим 
більше, що на перших етапах поки тебе не зловили за руку, недобросовісно конкурувати значно 
дешевше. Є найрізноманітніші форми, досить витончені. Сьогодні, як не дивно, проблема 
недобросовісного конкурування на багатьох ринках стає не менш важкою, ніж проблема 
зловживання домінуючим становищем. У реальній економіці це проявляється в подоланні 
неекономічних методів боротьби в сфері конкурентної взаємодії, таких як використання 
адміністративного ресурсу, різного роду силових методів, включаючи відверто кримінальні. 

Неринкові конкурентні квазіпереваги фірми створюються насамперед за допомогою 
напівлегальних, до яких можна віднести економічне шпигунство, чи нелегальних методів. Те, 
що вони використовуються у боротьбі з конкурентами, споріднює їх із ринковими 
конкурентними перевагами, проте фактично йдеться про неетичні чи навіть незаконні процеси 
та явища. Саме тому для позначення таких конкурентних переваг суб’єктів господарювання 
фахівці пропонують використовувати префікс «квазі-» [3, с. 70]. 

До нелегальних форм конкурентного суперництва можна віднести надання хабарів 
посадовим особам у держапараті та в компаніях-суперниках; проведення незаконних оборудок; 
стримування конкурентів з використанням важелів державного регулювання та підтримки, 
діяльність по обмеженню конкуренції тощо. Вищезазначені форми своєю чергою формуються 
переважно соціальними зв’язками та спрямовані на  примусове просування товарів та послуг, 
на створення загроз та перешкод діяльності конкурентів або навіть на примусовий перерозподіл 
власності. Відповідно такі можливості господарюючого суб’єкта відносимо до особливої 
категорії конкурентних переваг фірми, так званих, квазіпереваг. 

Квазіпереваги фірми в науковій доктрині поділяють на адміністративно-управлінські та 
силові.  

До першого виду квазіпереваг фірми відносять змогу суб’єкта господарювання за 
допомогою вищезазначених методів вплинути на нормативно-правове регулювання 
економічної діяльності суб’єктів ринку шляхом лобіювання у владних структурах власних 
інтересів; безкарно порушувати встановлені законом правила участі у публічних тендерах з 
метою нечесної перемоги; використовувати на власну користь систему державного нагляду та 
контролю економічної діяльності, домагаючись такий контроль послабити для себе чи 
надмірними перевірками посилити його для конкурентів, створюючи таким чином для 
конкурентів перешкоди; якісно чи кількісно збільшити сприятливі умови для тіньового ведення 
бізнесу або ж використовувати офшорні механізми; використовувати публічні  органи з метою 
порушення прав приватної власності конкурентів чи отримувати особливі привілеї щодо 
захисту своїх прав власності або ж з метою створення сприятливих умов для 
землекористування та використання надр тощо. Спектр проявів таких переваг є дуже широким. 
Спільним для них є безкарне порушення конкурентного та антимонопольного законодавства 
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України, використовуючи своє «особливе положення» чи можливості за умов одночасного 
сприяння чи бездіяльності державних органів. 

Силові конкурентні квазіпереваги фірми базуються на методах протиправного 
фізичного впливу на конкурентів. Вони можуть мати свій прояв у можливостях застосування 
силових підрозділів правоохоронних органів, використання зв’язків у кримінальному світі, 
організації силових провокацій, бійок, інших акцій із застосуванням фізичної сили, з 
використанням громадських активістів (так званих «тітушок», ультрас) та навіть у  
можливостях використання незаконних збройних формувань тощо. 

Отже, за таких умов головними стратегіями фірми щодо протидії неринковим 
конкурентним перевагам повинні стати: вибір сфери діяльності, мало ураженої неринковими 
методами конкуренції; акцент на власних ринкових перевагах аби перемогти неринкові; 
використання можливості звернення до правоохоронних органів або залучення ЗМІ аби 
позбавити конкурентів неринкових переваг; використання неринкових конкурентних переваг у 
відповідь на недобросовісну поведінку конкурентів. 
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