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ної інвестиційної привабливості із використанням інструментів
стратегічного, проектного, інвестиційного менеджменту та мар-
кетингу.
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MANAGING
OF THE COMPANY’S

COMPETITIVE POSITION:
NATURE AND CORRELATION

OF MAJOR CATEGORIES

Essence of management of enter-
prise competition positions is
considered. The authorial ver-
sions of determinations of base
concepts and categories are of-
fered and presented to the logi-
cian of their intercommunication.

Вітчизняні підприємства постійно стикаються зі складним зав-
данням — необхідністю зміцнення їх конкурентних позицій,
адже діяльність господарюючих суб’єктів перебуває у сфері
впливу численних ринкових і конкурентних факторів.

Управління конкурентними позиціями — це сукупність управ-
лінських заходів, що спрямовані на позиціонування підприємства
відносно конкурентів у певному сегменті ринку. Управління кон-
курентними позиціями підприємства на ресурсних і товарних рин-
ках потребує уточнення та визначення логіки взаємозв’язку кате-
горій «конкурентоспроможність», «конкурентний потенціал»,
«конкурентна перевага», «конкурентна стратегія», «конкурент-
ний статус».

Конкурентоспроможність — це характеристика, яка включає в
себе сукупність можливостей, потенціалу та переваг підприємст-
ва, що дають змогу випереджати своїх суперників і займати ба-
жану конкурентну позицію на ринку.

Під конкурентними перевагами слід розуміти унікальні якості
підприємства, що відрізняють його від ринкових суперників і
дають перевагу над ними.
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Конкурентний потенціал — це сукупність виробничих, фінан-
сових, інтелектуальних, трудових та екологічних ресурсів під-
приємства, які воно використовує для досягнення конкуренто-
спроможності в довгостроковій перспективі.

Конкурентна стратегія втілюється у ретельно розробленій
програмі заходів, які мають бути реалізовані підприємством з ме-
тою досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку та адап-
тації до впливу зовнішнього середовища.

Конкурентний статус — це бачення, сприйняття підприємства
зовнішнім середовищем, яке забезпечується шляхом свідомого,
цілеспрямованого позиціонування компанії на ринку.

Конкурентна позиція — це позиція підприємства відносно
конкурентів у певному сегменті ринку товарів або послуг, що ви-
значається його конкурентними перевагами та недоліками.

Досліджувані категорії є взаємопов’язаними та взаємозалеж-
ними. Глибшому розумінню їх співвідношень сприятиме така
ілюстрація логіки їх зв’язку (рис. 1):
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Конкурентний 
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Конкурентна стратегія
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Рис.1. Взаємозв’язок категорій теорії конкурентоспроможності 
підприємства

Примітки до рисунку:
- забезпечує;
- вимагає;
- досягає;
- визначає.
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Зі схеми видно, що конкурентоспроможність, з одного боку,
забезпечується конкурентними перевагами та конкурентним по-
тенціалом підприємства, а з іншого, вимагає розроблення та ре-
алізації ефективної конкурентної стратегії. Для успішного досяг-
нення обраної конкурентної позиції потрібно використовувати
всі можливі інструменти, яким володіє підприємство. Таким ін-
струментом, зокрема є конкурентна стратегія, що включає в себе
ретельно розроблену програму заходів, які мають бути реалізова-
ні підприємством з метою досягнення вигідної конкурентної по-
зиції на ринку та адаптації до впливу зовнішнього середовища.
Конкурентна позиція в свою чергу дозволяє завоюванню най-
більшого конкурентного статусу на ринку в процесі конкурент-
ного суперництва.
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The paper formulates a vision of
economic essence of intellectual
capital and the role of this asset
in ensuring the competitiveness
of enterprises.

Нова система свiтогосподарських зв’язкiв, основою якої є роз-
винена інфраструктурна інформація, економiка знань, iнтенсив-
ний розвиток науки, техніки і технологiй, змушує генерувати
новi джерела конкурентних переваг та економiчної ефективностi
діяльності сучасних підприємств. Людський потенцiал, знання,
інфраструктурні та ринкові активи стають прiоритетом розвитку
підприємств. Саме iнвестицiї у нематерiальні, неявні активи та
ефективне їх використання сьогоднi є ключовою запорукою кон-
курентоспроможності підприємства.




