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Багато українських підприємств стика-
ються з такою серйозною проблемою як від-
сутність ефективної системи управління. 
Сучасні концепції організації процесів управ-
ління, що пропагуються на Заході протягом 
останніх 40 років, через низку об’єктивних і 
суб’єктивних причин ще не набули належно-
го статусу в практиці управління українських 
підприємств. Відсутність на підприємствах 
системи корпоративного управління, що від-
повідає міжнародним стандартам страте-
гічного планування і процедур регулярного 
менеджменту, призводить до втрати їх конку-
рентоспроможності в сучасних умовах уна-
слідок радикальних змін у середовищі бізнесу 
необхідно формувати нові погляди на органі-
зацію нових принципів її побудови і нових під-
ходів до управління. Сучасним підприємствам 
необхідні методи управління, які дозволяють 

зв’язати стратегічні цілі з оперативними за-
вданнями та існуючими бізнес-процесами.

 Проблема адаптивного управління нова, її 
вивчення лежить в основі робіт таких учених як 
С. Бір, Ю. Петров, О. Тичінський, В. Кузьмен-
ко, Д. Грішин, А. Парадовська, Є. Федорова, 
С. Алексєєв, А. Доєва, М. Кизим, Т. Клєбано-
ва та ін. Безпосередньо проблемам управлін-
ня конкурентоспроможністю підприємства 
приділяли велику увагу представники різних 
напрямів економічної науки, зокрема І. Ан-
софф, А. Сміт, Д. Рікардо, Е. Хекшер, Б. Олін, 
А. Маршалл, М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, 
Дж. С. Мілль, Б. Карлоф, Г. Ассель, Ф. Хайєк, 
А. Томпсон, А. Стрикленд, Г. Хемел, К. Пра-
халад, Г. Азоєв, А. Юданов, Р. Фатхутдінов, 
А. Челенков, А. Тридід та ін. Високо оцінюю-
чи внесок відомих учених і еконо містів.

Мета статті полягає у досліджені та аналізі 
існуючих підходів до адаптивного управлін-
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ня конкурентоспроможністю підприємства, 
виявленні недоліків існуючих підходів і об-
ґрунтуванні необхідності їх удосконалення та 
доцільності застосування в практиці функціо-
нування підприємств.

Фундаментальним питанням цієї стат-
ті є вдосконалення підходу до адаптивного 
управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства, що сформувався внаслідок еволюції 
управлінської думки, опираючись на наукові 
підходи, що відбивають специфіку діяльності 
підприємств і особливості сучасних економіч-
них умов. 

З огляду на складність і універсальність 
поняття «конкурентоспроможність», необхід-
но його детально дослідити, чітко оцінити й 
визначити. До того ж, поняття «конкуренто-
спроможність» як і «конкуренція» широко за-
стосовують у промисловості, в економіці, на 
підприємництві. Його розглядають стосовно 
економіки, підприємства, товарів. Конкурен-
тоспроможність держави, підприємства, про-
дукції й послуг у широкому розумінні – це 
комплексна властивість, обумовлена сукупніс-
тю показників, що впливають на неї та форму-
ють її основні принципи.

В економічній літературі конкурентні пе-
реваги підприємства часто ототожнюються із 
його конкурентоспроможністю. Зміст поняття 
«конкурентоспроможність» трактується як з 
погляду продуктивності (К. Мак-Кі, С. Се-
сіон-Робінсон, М. Портер), так і з погляду 
взаємозв’язку із результатами діяльності оди-
ниці бізнесу (Б. Скотт, Р. Пейс, Е. Стефан).

Важливою умовою конкурентоспромож-
ності за Г. Хамелом і К. Прахаладом є вміле 
використання «базових функціональностей 
продукту» і «ключових компетенцій», які слід 
розуміти як «потенційні можливості розви-
тку і нового використання продукту» та «су-
купність специфічних знань, навичок, вмінь 
та технологій, які дають можливість компа-
нії виробляти споживчі блага і допомагають 
в разі втрати попиту на продукцію вийти на 
ринок з іншими нововведеннями» відповідно 
[5, с. 197–220]. 

Однак найчастіше конкурентоспромож-
ність розуміють як здатність випереджати су-

перників у досягненні поставлених економіч-
них цілей.

При зіставленні показників роботи конку-
руючих підприємств дослідники одержують 
некоректні результати, оскільки види продук-
ції, що випускається, і сегменти ринку, на яких 
працюють підприємства, істотно розрізняють-
ся. Отже, якщо конкурентоспроможність під-
приємства досягається за рахунок формування 
і досягнення ним певного рівня конкурентних 
переваг, конкурентостійкість забезпечує стійкі 
конкурентні переваги підприємства.

Отже, дія законів ринкової економіки по-
требує розробки підходів, що забезпечують 
досягнення промисловими підприємствами 
конкурентних переваг в умовах динамічного 
конкурентного середовища. 

У сучасній практичній діяльності про-
мислових підприємств досі не існує єдино-
го універсального підходу до адаптивного 
управління конкурентними перевагами, хоча 
динамічний і невизначений характер серед-
овища обумовлює необхідність розробки цієї 
концепції. Адаптивне управління конкуренто-
спроможністю підприємства повинне спону-
кати всі елементи організаційної, виробничої 
та соціальної діяльності розв’язувати пробле-
ми, що виникають у момент ринкових змін у 
галузі.

Одним із визначальних факторів, що спри-
чиняє застосування адаптивних моделей, є 
нестаціонарність зовнішнього середовища. 
Неможливість формального опису збурюваль-
них впливів в економіко-соціальних системах 
пов’язана зі специфічною природою відхилень 
у відповідних процесах, з імовірнісним харак-
тером їх прояву. Необхідність урахування змін 
зовнішнього середовища в умовах невизначе-
ності призводить до застосування адаптивних 
моделей. Адаптація формальної моделі прово-
диться за даними поточної й прогнозованої ін-
формації про вхідні та вихідні зміни системи.

Але бути конкурентоспроможним – означає 
не просто бути здатним протистояти конку-
рентам, але й перевершувати їх у конкурент-
ній боротьбі. До того ж, в умовах посилення 
такої боротьби проявляються сильні та слабкі 
сторони підприємств, при цьому виграють ті з 



© Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 2 (58). – 2013.

144 О. С. Тєлєтов

них, які мають у своєму розпорядженні вагомі 
конкурентні переваги.

Стан конкурентних переваг визначає сту-
пінь конкурентоспроможності підприємства. 
Не маючи конкурентних переваг, підприєм-

ство не може бути конкурентоспроможним. 
Загальна схема забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства, яка визначає ієрар-
хію досліджуваних понять, представлена на  
рис. 1:
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Рис. 1. Схема забезпечення підприємством досягнення конкурентоспроможності

Слід звернути увагу на те, що ключовим 
елементом зовнішнього економічного середо-
вища, що визначає умови досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності підприємства, 
є стан його конкурентного середовища.

Отже, основною умовою високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства бу-
демо вважати ефективність процесів форму-
вання і розвитку конкурентних переваг під-
приємства у всіх сферах його діяльності, в 
першу чергу у науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробках та у інноваційній 
діяльності.

Завжди існують такі об’єкти, для яких важ-
ко побудувати систему управління, використо-
вуючи лише традиційні підходи. Сучасні під-
приємства сьогодні переживають проблеми 
із забезпеченням довгострокового розвитку в 
умовах швидких змін зовнішнього середови-
ща та великого впливу багатьох факторів не-
визначеності й непередбачуваності, а також 
глобального поширення конкуренції. Вихід із 
цієї проблеми вбачається у застосуванні під-

ходу до адаптивного управління конкуренто-
спроможністю, який дозволяє підприємству 
швидко та мобільно реагувати на зміни в 
умовах невизначеності та непередбачуваності 
конкурентного оточення.
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