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Анотація. У статті автори розглядають організаційні аспекти конку-
рентоспроможності потенціалу промислового підприємства, необхід-
ність критеріїв вибору пріоритетних конкурентів.

Аннотация. В статье авторы рассматривают организационные аспек-
ты конкурентоспособности потенциала промышленного предприятия,
необходимость критериев выбора приоритетных конкурентов.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Інноваційні
процеси науково-технічного розвитку на промисловому підпри-
ємстві України передбачають накопичення конкурентних переваг
власного виробництва. Теоретичний і практичний інтерес у цих
умовах викликає концепція «нової економіки», яка заснована на
інтелектуальних ресурсах і інформаційних технологіях, що доз-
воляють різним країнам брати участь у глобальному економічно-
му і соціально-політичному просторі. Глобалізація основних ри-
нків фактично не залишає можливості збереження тенденцій еко-
номічного і соціального занепаду на підприємствах України,
викликає нові ризики в міжнародному розподілі праці. Іннова-
ційні процеси стають глобальними, а конкуренція вимагає отри-
мувати нові знання, які стають економічним ресурсом на проми-
словому підприємстві. Інноваційна модель розвитку в Україні
впливає на конкурентоспроможність потенціалу промислового
підприємства в масштабах глобальних ринків і визначається ін-
новаційною складовою їх корпоративної стратегії в новій концеп-
ції організації потенціалу промислового підприємства.
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Аналіз досліджень та публікації останніх років. Теоретико-
методологічні засади формування та конкурентоспроможності
потенціалу підприємства узагальнені в системі наукових знань і
представлені в наукових монографіях і в навчально-методичній
літературі. Наукове дослідження проблем планування ринкової
діяльності промислових підприємств в умовах конкурентної еко-
номіки проведено на підставі нової наукової категорії ринковий
потенціал [4 с. 41]. Теорія і методологія системного підходу ви-
кладені детально, а термінологічний і понятійний апарат мають
велику практичну цінність [5 с. 94].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми. Зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації
сфер діяльності промислового підприємства і їх ефективний роз-
виток пов’язані з необхідністю обгрунтування основ організації
потенціалу промислового підприємства в ринковій економіці.
Концепція організації потенціалу промислового підприємства в
сучасному економічному просторі, коли знання стають економіч-
ним ресурсом, представляється з метою реалізації системи мето-
дичного забезпечення корпоративного портфеля потенціалу про-
мислового підприємства для здійснення інноваційної та інвести-
ційної політики. У контексті розробки методичного забезпечення
корпоративного портфеля потенціалу промислового підприємст-
ва виникає необхідність наукового дослідження за визначенням
основних структурних компонентів системи в умовах стратегіч-
ного розвитку і досягнення конкурентних переваг з врахуванням
впливу зовнішнього середовища.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення
структурованості і динамічності організації потенціалу промис-
лового підприємства та стану конкурентоспроможності потенціа-
лу в переробної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В концепції ор-
ганізації потенціалу промислового підприємства використову-
ються наукові підходи, принципи, організаційні закони, методи,
які утворюють структурні компоненти і розвиваються в динаміці.
Наукові підходи визначають структурованість і динамічність ор-
ганізації потенціалу промислового підприємства. При системно-
му підході потенціал промислового підприємства розглядається
як система взаємозв’язаних компонентів, яка має вихід, вхід,
зв’язок із зовнішнім середовищем і зворотний зв’язок. Відтворю-
вальний підхід забезпечує постійне оновлення виробництва про-
мислової продукції для забезпечення потреб конкурентного рин-
ку з мінімальними сукупними витратами на одиницю корисного
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ефекту. Функціональний підхід полягає в розділенні системи ор-
ганізації потенціалу промислового підприємства на структурні
компоненти за функціональною ознакою. Цільовий підхід обґрун-
товує, як досягнутий потенціал підприємства відповідає постав-
леним цілям промислового підприємства по виробництву конку-
рентоздатної продукції при найбільш ефективному використанні
ресурсів. Маркетинговий підхід характеризує орієнтацію потен-
ціалу промислового підприємства на споживача і вирішення зав-
дань підвищення конкурентоспроможності продукції. При ресур-
сному підході потенціал промислового підприємства представляє
систему компонентів, представлених видами ресурсів. Структу-
ризація потенціалу промислового підприємства здійснюється за-
лежно від складу ресурсів і принципів їх використання. При нор-
мативному підході в організації потенціалу промислового
підприємства обов’язкове вживання нормативів для всіх компо-
нентів системи. Кількісний підхід в організації потенціалу про-
мислового підприємства забезпечує перехід від якісних до кількі-
сних характеристик системи.

Найбільш складною методологією організації потенціалу про-
мислового підприємства є системний підхід. Потенціал підпри-
ємства — це складна, динамічна, полеструктурна система. Ця аг-
ломерація має певні закономірності розвитку, від уміння викори-
стовувати які у вирішальній мірі залежить ефективність еконо-
міки, темпи і якість її зростання [1 с. 12]. Системна організація
потенціалу промислового підприємства, яка характеризується ос-
новними системними принципами, дає уявлення про структуру
взаємозв’язаних компонентів, їх взаєминах із зовнішнім середо-
вищем за умови побудови видових моделей потенціалу з власти-
вими їм закономірностями [2 с. 149]. Методологія системного
підходу в організації потенціалу промислового підприємства реа-
лізується в різних принципах: цілісності, структурованості, взає-
мозв’язку структури і середовища, ієрархічності, системних ха-
рактеристик, принципі «чорного ящика». Принцип цілісності по-
тенціалу промислового підприємства відображує властивості йо-
го компонентів залежно від місця і функцій усередині цілісної
системи. Принцип структурованості потенціалу промислового
підприємства полягає в структурованому утворенні взаємозв’яза-
них компонентів системи. Принцип взаємозв’язку структури і се-
редовища демонструється у відкритій організаційній системі вза-
ємозв’язаних структурних компонентів потенціалу промислового
підприємства і зовнішнього середовища. Принцип ієрархічності
стверджує, що кожен компонент системи потенціалу промисло-
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вого підприємства розглядається як підсистема, яка перетворю-
ється на ширшу і глобальнішу систему. Наочним представленням
дії принципу ієрархічності в системі потенціалу промислового
підприємства є відомий механізм побудови дерева цілей. Прин-
цип системних компонентів потенціалу промислового підприєм-
ства вимагає побудови безлічі різних моделей, кожна з яких відо-
бражає певний аспект. Принцип «чорного ящика» передбачає
побудова параметрів «виходу» системи потенціалу промислового
підприємства, визначення впливу чинників зовнішнього середо-
вища, вимог до «входу» системи і каналів зворотного зв’язку.
Проектування параметрів процесу в системі відбувається в остан-
ню чергу. «Вихід» системи потенціалу промислового підприємс-
тва повинен відповідати нормативам і бути конкурентоздатним, а
при зміні зовнішніх умов і виробничих чинників, «вхід» системи
обов’язково повинен реагувати на обставини і відновлювати па-
раметри функціонування.

У систему організації потенціалу промислового підприємства,
побудовану на основі принципу «чорного ящика», входять кор-
поративний, функціональний, виробничий, управлінський і стра-
тегічний види потенціалу. Системна організація структури потен-
ціалу промислового підприємства це складний механізм, де по-
єднані технологія, інновації, вільна творчість і нормативні вимо-
ги. Якщо кількісні і якісні характеристики видів потенціалу про-
мислового підприємства конкурентоздатні вимогам зовнішнього
середовища, то показники ефективності його господарсько-
фінансової діяльності зростають.

Теоретичні основи конкурентоспроможності потенціалу про-
мислового підприємства представлені в концептуальних поло-
женнях: теорії конкуренції і теорії потенціалу підприємства і ха-
рактеризуються відносно самостійною областю досліджень,
представленою в наукових роботах [2, с. 53].

Конкурентоспроможність потенціалу промислового підприєм-
ства визначається за наявності конкурентів, має важливе наукове
і практичне значення, показує порівняльну характеристику, дає
уявлення про можливість управління стратегією поведінки на
ринку і рівні переваг результативних показників оцінки стану си-
стеми ресурсів і можливостей промислового підприємства віднос-
но аналогічних показників конкурентних підприємств на ринку,
враховує взаємодія всіх компонентів потенціалу промислового
підприємства, можливості просування продукції і ефективність
збуту. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства є важ-
ливою характеристикою та сучасним показником розвитку про-
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мислового виробництва в умовах подолання наслідків економіч-
ної кризи в Україні. Якщо підприємство має великий набір ком-
петенції на основі комплексу інтелектуальних, технічних, техно-
логічних, організаційних та економічних характеристик в умовах
змін зовнішнього середовища, то конкурентоспроможність його
потенціалу забезпечує успішну діяльність на ринку.

Ці особливості конкурентоспроможності потенціалу потребу-
ють розробки науково-методичного інструментарію для оцінки її
рівня на підприємствах в ринкових умовах. Проведення критич-
ного аналізу, дослідження основних інструментів оцінки конку-
рентоспроможності підприємства, визначення методики, напря-
мів практичного застосування і оптимізації впливу факторів
конкурентоспроможності потенціалу підприємства дозволило
зробити висновки на прикладі підприємств переробної галузі.
Основу їх реалізації становлять умови трансформації економіки в
Україні. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства пе-
реробної галузі є відносно самостійним напрямом дослідження.

Складність та невирішеність проблем формування конкурен-
тоспроможності потенціалу та завдань з її забезпечення на під-
приємствах в переробній галузі визначили результати системного
наукового дослідження. В даний час виробничий потенціал під-
приємств по випуску товарного бетону і розчину завантажені на-
половину. В порівнянні з попереднім періодом 2009 років сього-
дні спостерігається підвищення попиту з боку приватних
забудовників. Аналіз ринка показав, що їх доля в структурі про-
даж зростає: так, якщо в 2009 р. вона складала 10—15 %, то зараз
— 35—40 %.

Учасники ринку сподіватися, що цього року реалізація товар-
ного бетону і бетонних розчинів вийде на торічний рівень за ра-
хунок добудови раніше заморожених об’єктів будівництва, що
принесе додатково 15—20 %, а також державне фінансування бу-
дівництва, передбачене держбюджетом 2010. Об’єми реалізації: у
2007 р. — 9,5—10,4 млн куб. м., у 2008 р. — 9,7—10,7 млн куб.
м, у 2009 р. — 4,2—4,3 млн куб. м, у 2010 р. (прогноз) — 3,8—4,2
млн куб. м (рис. 1).

Темпи об’ємів реалізації товарного бетону і бетонних розчи-
нів на українських переробних підприємствах з 2007 по 2010 рік
удвічи зменшились. Виробники товарного бетону і бетоних роз-
чинів почали втрачати свої конкурентні переваги на ринку, а рі-
вень конкурентоспроможністі потенціалу, що виробляють товар-
ний бетон і розчин суттєво знизився. Можливість впровадження
в виробництво бетону і бетонних розчинів новітних технології та
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інновацій пов’язується з новою концепцією організації потенціа-
лу підприємств переробної галузі та формуванням системи спо-
стереження за конкурентоспроможністю їх потенціалу, яка пред-
ставляє цілісний комплекс взаємозв’язаних компонентів у вигля-
ді підсистем індикаторів, що дають оцінку порівняльних переваг
конкурентів у ринковому середовищі. Індикатори конкуренто-
спроможності потенціалу підприємства переробної галузі — це
оцінні критерії, які визначають вплив чинників виробництва на
різні сторони господарської діяльності підприємства і відобра-
жають тенденції конкуренції на сучасному ринку.
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Рис. 1. Об’єми реалізації товарного бетону
і бетонних розчинів в Україні

Висновки і перспективи подальших розробок. Підводячи
підсумки наведеному вище теоретичному матеріалу, щодо орга-
нізації потенціалу підприємств переробної галузі слід зазначити
наступні головні моменти.

1. Концепція організації потенціалу промислового підприємс-
тва створює організаційні умови для реалізації процесу накопи-
чення знань у моделях нової економіки і забезпечує систему ме-
тодичного забезпечення корпоративного портфеля потенціалу
промислового підприємства.

2. Методичне забезпечення корпоративного портфеля потен-
ціалу промислового підприємства здійснюється в режимі впрова-
дження новітних технологій та інновацій у виробництво перероб-
ної галузі промисловості.

3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства в перероб-
ної галузі дає порівняльну характеристику відображує рівень пере-
ваги найкращих сукупностей показників оцінки можливостей під-
приємства відносно сукупностей показників-аналогів підприємств



337

конкурентів, так як ведеться урахування взаємодії усіх складових
частин у спеціальній системі спостереження за перевагами конку-
рентів. Дослідження рівня конкурентоспроможності потенціалу доз-
воляє підприємствам по випуску товарного бетону і розчину реаль-
но оцінити свої позиції на ринку і можливості стосовно просуванню
готової продукції, ринкової частки і ефективності збуту.
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