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ВИДИ КОНУРЕНТО-
СПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ПЕРЕРОБНОЇ
ГАЛУЗІ

TYPES OF COMPETITIVENESS
OF POTENTIAL OF ENTERPRISE

OF PROCESSING INDUSTRY

Розглянуто сутність та змістове напов-
нення конкурентоспроможності потен-
ціалу підприємств. Виокремлено види
конкурентоспроможності потенціалу
підприємств переробної галузі

Essence and semantic filling of
competitiveness of potential of

enterprises is considered. The types of
competitiveness of potential of

enterprises of processing industry are
selected.

Теоретико-методологічні погляди на конкурентоспроможність
на межі ХХ—ХХІ століть комплексно подано в роботі [1, с. 16].
Спільною є думка, що здатність суб’єктів економічної діяльності
витримувати конкурентну боротьбу на глобальних ринках еко-
номічних благ можлива при ефективній адаптації промислового
виробництва до нових умов господарювання з метою підвищення
його конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства перероб-
ної галузі на внутрішніх ринках реалізується на основі новітніх
технології, розумного і творчого використання факторів вироб-
ництва, яка є важливим напрямом розвитку галузі, що пов’язана з
конкуренцією на глобальних ринках іноземного капіталу. У це-
ментній промисловості України з 2000 р. було залучено чимало
зарубіжних інвесторів. Компанії світового масштабу CRH Group
(Ірландія), Lafarge (Франція), Dyckerhoff (Німеччина), Міжнарод-
ний концерн Heidelbergcement контролюють виробництво більше
60 % на українському цементному ринку.
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В умовах конкуренції для підтримки конкурентних переваг на
підприємстві переробної галузі стає необхідним здійснити перехід
до сталого розвитку на основі досягнень науково-технічного про-
гресу з метою підвищення конкурентоспроможності потенціалу на
базі реалізації інноваційних ресурсів економічного зростання.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства переробної
галузі показує сукупність його конкурентних переваг, які визнача-
ють можливості інноваційного розвитку в ринковому середовище,
представляє структуровану систему видових характеристик конку-
рентоспроможності та відображує рівень переваги результативних
показників використання різноманітних ресурсів і можливостей
підприємства відносно аналогічних показників конкурентів.

Формування конкурентоспроможності потенціалу підприємс-
тва переробної галузі на ринку визначаються сукупністю науко-
вих підходів, що реалізуються в системному, відтворювальному,
функціональному, стратегічному, глобальному, нормативному,
оптимізаційному, міжнародному, корпоративному та інших під-
ходах. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства пере-
робної галузі з позицій системного підходу дозволяє зрозуміти і
виявити особливості видових компонентів системи, які представ-
лені в синергетичному ефекті. Один з найвагоміших загальних
законів організації — закон синергії стверджує, що для будь-якої
системи існує такий набір елементів за якого її потенціал завжди
буде значно більшим, ніж проста сума потенціалів елементів, що
до неї входять, або суттєво меншим [2, с. 16]. Таким чином, ви-
дові компоненти динамічної системи конкурентоспроможності
потенціалу підприємства переробної галузі, з погляду синергети-
ки, характеризуються нелінійністю зв’язків, що зумовлює появу
якісно нових можливостей системи.

До видових компонентів системи відноситься конкуренто-
спроможність потенціалу землі та природно кліматичних умов,
трудового потенціалу, потенціалу матеріальних ресурсів, фондо-
вого потенціалу, фінансового потенціалу, інформаційного потен-
ціалу та організаційного потенціалу підприємства переробної га-
лузі, що формують відповідні конкурентні переваги. Зокрема,
конкурентоспроможність виробничого потенціалу підприємства
переробної галузі характеризують видові компоненти системи
конкурентоспроможності потенціалу матеріальних ресурсів, фон-
дового, трудового та інформаційного потенціалів.

Системні спостереження за видами конкурентоспроможності
потенціалу підприємства переробної галузі представляє цілісний
комплекс взаємозв’язаних компонентів у вигляді підсистем індика-
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торів, які дають оцінку порівняльних переваг конкурентів у гло-
бальному просторі. Індикатори видів конкурентоспроможності по-
тенціалу підприємства переробної галузі, це оцінні критерії що ви-
значають вплив факторів виробництва на різні сторони господарсь-
кої діяльності підприємства і відображують тенденції конкуренції.

Оцінка видів конкурентоспроможності потенціалу підприємс-
тва переробної галузі враховує взаємодію всіх складових компо-
нентів системи, реально визначає його позиції на ринку та мож-
ливості стосовно просування продукції та ефективність її збуту .
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Автором розглядається необхідність
формування національної стратегії
стійкого розвитку. Зважаючи на необ-
хідність державного регулювання, ви-
значаються типи національних стра-
тегій, за яких можлива реалізація
національної стратегії стійкого роз-
витку.

In this article author examines the
necessity of forming of national

sustainable development stra-tegy.
Taking into account the necessity of

government control, the types of
national strategies are determined in

accordance with which it is possible to
realize national strategy of sustainable

development.

Необмежене споживання природних ресурсів та значний шкід-
ливий антропогенний вплив на навколишнє середовище станов-




