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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття 

конкуренції. Вона є найважливішою ланкою всієї системи ринкового господарства. 

Конкуренція – рушійна сила економічного розвитку.  

Поряд з конкуренцією та невід’ємно від неї існує таке поняття, як 

конкурентоспроможність. Саме слово «конкурентоспроможність» до деякої міри 

передає зміст поняття, як здатність конкурувати, здатність успішно вести конкурентну 

боротьбу.  

У сучасних умовах господарювання, економіка України потребує створення 

певних умов для забезпечення підвищення конкурентоспроможності всіх її сфер 

господарювання. Підвищення конкурентоспроможності підприємств забезпечить 

розвиток економіки всіх вітчизняних галузей, що сприятиме загальному прогресу 

національного господарства в цілому. Конкурентна стратегія максимального 

задоволення потреб цільової групи споживачів передбачає визначення найбільш 

вигідного для підприємства цільового сегмента ринку, вивчення потреб його 

споживачів, максимальне пристосування до них. Варіацією цієї стратегії для дрібних 

фірм є орієнтація на вузький сегмент споживачів (стратегія залишкового попиту) – 

визначення тих споживачів, пристосування до потреб яких для більш великих 

підприємств є нераціональним, налагодження щільного зв’язку з ними, задоволення їх 

потреб. Конкурентна стратегія збереження існуючого положення полягає в утриманні 

лідерських позицій шляхом підтримки та посилення своїх конкурентних переваг; 

моніторингу нових тенденцій у даному та суміжних видах діяльності з метою 

пристосування підприємства до них.  

Перша група стратегій радикальних змін передбачає докорінні перетворення на 

підприємстві з точки зору стратегічного розвитку. Використання таких стратегій є 

доцільним для підприємств, які не досягли значного успіху внаслідок стратегічної 

невизначеності або вибору помилкової стратегії, або неефективної її реалізації, й ніякі 

локальні зміни не в змозі забезпечити бажаних результатів і суттєво змінити ситуацію . 

У такому випадку підприємствам слід визначити або створити свої конкурентні 

переваги, що відповідають їх можливостям та потребам ринку й стануть підгрунтям до 

реалізації відповідних стратегій. Якщо такі заходи не забезпечують бажаних результатів, 

яких можна досягти, змінивши напрям діяльності або доповнивши його суміжними 

видами – доцільним є використання відповідних стратегій. У разі неможливості 

здійснити радикальні зміни своїми силами підприємствам слід звернутися за допомогою 

ззовні до більш сильних конкурентів або виробників техніки з метою злиття з ними, 

якщо це вигідно й для останніх. Інакше слід взагалі припинити даний вид діяльності й 

розглянути альтернативні варіанти ведення власного бізнесу або надати у використання 

іншим підприємцям ресурси, що належать власникам, з метою отримання більшої 

віддачі від них.  

Друга група стратегій часткових змін передбачає локальні перетворення в тих 

проблемних напрямах діяльності, які не дають можливості досягти максимальних 

результатів діяльності. Використання таких стратегій є доцільним для успішних 

підприємств, які розкрили свій потенціал, але не повною мірою, і причина такого 

становища є локалізованою, а її усунення не потребує радикальних змін .  



Підсумовуючи вищепроведене дослідження теоретичних аспектів визначення 

особливостей підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом 

стратегічного управління, варто відзначити, що конкурентна стратегія підприємства – 

це комплекс заходів, що відображає шлях від існуючого положення підприємства до 

бажаного, направлений на забезпечення високої ефективності функціонування та 

успішне пристосування до умов конкурентного середовища.  

Отже, всі запропоновані механізми реалізації стратегії досягнення конкурентних 

переваг підприємством формують цілісну систему стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Запропонований комплекс механізмів 

стратегічного управління конкурентоспроможності підприємства, що складається з 

економічного, організаційного та мотиваційного механізмів реалізації стратегії 

досягнення конкурентних переваг підприємства, відзначається властивістю цілісності. 

Так, результатом реалізації економічного механізму є матриця реалізації стратегії 

досягнення конкурентних переваг, яка потім використовується в організаційному 

механізмі при прийнятті рішення про необхідність реструктуризації. 


