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Визначено його сутність та обґрунтованого механізм структуризації. Встановлено взаємозв’язок 
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Постановка проблеми

Для ефективного функціонування підприємства 
в ринкових умовах необхідне забезпечення його 
довготермінової (стратегічної) конкурентоспро
можності. Тобто підприємство має сформувати 
стійку конкурентну позицію на ринку, порівня
но з виробниками аналогічної продукції, не лише  
в короткостроковому періоді, а й довгостроково
му. Для досягнення цієї мети підприємство має 
володіти сукупністю ресурсів, можливостей, ком
петенцій та резервів. Дані елементи формують 
конкурентний потенціал підприємства. Досягнен
ня довготермінової конкурентоспроможності за
лежить від ефективності стратегії підприємства. 
Таким чином, основною передумовою ефективного 
функціонування підприємства в ринкових умо
вах є збалансованість стратегічного потенціалу 
конкурентоспроможності, тому визначення його 
сутності та структури є актуальним.

Аналіз останніх досліджень   
та публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми

Питання формування стратегічної конкуренто
спроможності підприємства привертають увагу низки 
науковців, зокрема О. О. Дубенко, І. М. Кирчатої, 
П. М. Макаренка, А. В. Павлової, Т. П. Решетні
кової, О. М. Скібіцького, О. С. Федоніна [1—4] та 
інших. У процесі оцінки конкурентоспроможності 
під приємства більшість науковців пропонують оці
нювати конкурентний потенціал.

На думку О. О. Дубенко, «конкурентний потен
ціал підприємства — це сукупність взаємозалежних 

і взаємообумовлених потенціалів: виробничого, 
фінансового, інноваційного і маркетингового, які 
дозволяють підприємству отримувати прибуток, 
достатній для відтворення елементів виробництва, 
удосконалювання процесу виробництва, підтримки 
і поліпшення якості продукції, стимулювання ви
робництва в умовах постійних змін конкурентного 
середовища» [1, с. 6—7]. Кирчата І. М. визначає 
конкурентний потенціал як «систематизований 
комплекс взаємоузгоджених можливостей і ре
сурсів внутрішнього середовища підприємства, 
який забезпечує отримання конкурентних переваг 
в умовах змінюваного зовнішнього середовища та 
обмежених ресурсів, сприяє досягненню постав
лених конкурентних цілей та при раціональному 
використанні забезпечує підприємству високий 
конкурентний статус» [2, с. 7].

Ми погоджуємось з позицією науковців що
до трактування поняття «конкурентний потенціал 
підприємства», однак вважаємо, що при форму
ванні довготермінової конкурентоспроможності 
під приємства доцільно оцінювати його стратегіч
ний потенціал конкурентоспроможності.

Метою статті є визначення сутності поняття 
«стратегічний потенціал конкурентоспроможності» 
та обґрунтування механізму його структуризації.

Викладення основного матеріалу

Конкурентному потенціалу доцільно розглядати 
як інтегровану сукупність виробничих ресурсів, 
можливостей, організаційних та управлінських 
процесів, що використовуються підприємством для 
досягнення поставлених цілей і формування кон
курентних переваг. Конкурентний потенціал під
приємства включає в себе ресурсний,  економічний, 
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управлінський, організаційний, інноваційний, ін
вестиційний, виробничий, технологічний потенціа
ли. Поряд з поняттям «конкурентний потенціал 
підприємства» ми пропонуємо визначити дефініцію 
«стратегічний потенціал конкурентоспроможності 
підприємства»: це інтегрований відкритий ком
плекс системних елементів, що характеризується 
сукупністю виробничих ресурсів та резервів, мето
дів, способів, напрямів їх використання та джерел 
поповнення, системою цілеутворення, організацій
ноекономічним механізмом підприємства, а також 
можливістю адаптації економічної системи до умов 
зовнішнього середовища, і забезпечує досягнення 

синергічного ефекту від реалізації поточних, стра
тегічних цілей, місії підприємства та формуван
ня стратегічної конкурентоспроможності (рис. 1). 
Наявність та ступінь використання стратегічного 
потенціалу конкурентоспроможності підприємства 
визначає ефективність системи управління кон
курентоспроможністю.

Передумовою ефективного використання стра
тегічного потенціалу конкурентоспроможності під
приємства є досягнення ефекту синергії.

Розглядаючи синергічний ефект в контексті ана
лізу стратегічного потенціалу підприємства можна 
дати таке визначення: синергічний ефект — така  

 

Стратегічний потенціал 
конкурентоспроможності 

підприємства 

Ресурси підприємства: 
- земельні; 
- трудові; 
- основний та оборотний 
капітал; 
- нематеріальні активи; 
- технологічні; 
- інформаційні; 
- просторові; 
- ресурси організаційної 
структури управління. 

Стратегія 
підприємства 

Місія 
підприємства 

Тактичні цілі 

Поточні цілі 

Інвестиційно-фінансовий потенціал: 
- рівень прибутковості 
підприємства; 
- напрями використання 
нерозподіленого прибутку та 
амортизаційних відрахувань; 
- рівень диверсифікованості  
джерел формування капіталу; 
- інвестиційний клімат 
підприємства. 

Стратегічна 
конкурентоспроможність 

Виробничо-технологічний потенціал: 
- відповідність виробничих потужностей виробничій 
програмі; 
- рівень використання виробничих потужностей; 
- лідерство у технологіях; 
- досягнутий рівень якості; 
- безперервність виробничого процесу; 
- застосування логістичних та маркетингових 
підходів; 
- ефективність організації виробничого процесу. 

Імідж підприємства: 
- візуальний імідж; 
- бізнес-імідж; 
- імідж керівника; 
- корпоративна 
культура; 
- соціальна 
спрямованість 
діяльності 
підприємства. 

Інноваційний потенціал: 
- рівень модернізації 
виробництва; 
- регулярність проведення 
зовнішнього моніторингу 
досягнень НТП; 
- опір змінам, що виникає при 
інноваційних перетвореннях; 
- моральна та матеріальна 
готовність до безперервних 
оновлень.  

Організаційно-економічний механізм підприємства: 
- структуризація підприємства; 
- система внутрішньогосподарського ринку; 
- система планування; 
- система контролю і оцінювання; 
- система матеріальної відповідальності  
підрозділів (підприємства),  
- мотиваційний механізм; 
- механізм господарських відносин із ринковими 
суб’єктами. 

 

Механізми та резерви формування, використання, поповнення стратегічного потенціалу 

Управлінський 
потенціал: 

- структура 
управління; 
- рівень кваліфікації 
управлінського 
персоналу; 
- норма керованості; 
- система лідерства; 
- стиль управління; 
- рівень корпоративної 
культури. 

Рис. 1. Модель структури стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства
Джерело: розроблено автором
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взаємодія складових елементів стратегічного по
тенціалу, ефект якої суттєво перевищує результат 
відокремленого використання цих елементів.

Синергія елементів стратегічного потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства полягає  
у виникненні додаткового позитивного ефекту 
від взаємодії усіх перерахованих вище елемен
тів у порівнянні з простою сумою їх результатів. 
Математично це можна пояснити за допомогою 
формули:
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=

( , , ..., ) ,1 2 3
1

1
i
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де СПКП — стратегічний потенціал підприємства; 
П1, П2, …, Пn — елементи стратегічного потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства.

Розвиток стратегічного потенціалу підприємства 
можна розглядати як функцію, яка залежить від 
множини аргументів. Синергічний ефект елементів 
стратегічного потенціалу конкурентоспроможнос
ті підприємства полягає у їх взаємозв’язку, який 
приводить до досягнення більших результатів, ніж 
у тих випадках, коли вони функціонують окремо.

У сфері стратегічного менеджменту синергію 
використовують при диверсифікації та інтеграції 
підприємств, зокрема при створенні концернів, 
кооперації. Синергічний ефект в управлінні ви
никає тоді, коли для виконання виробничого за
вдання є можливість створити колектив спеціа
лістів з подібними поглядами на дану проблему, 
які доповнюють один одного і разом досягають 
високих результатів. Найчіткіше синергічні зако
номірності проявляються у маркетингу, оскільки 
ринок можна розглядати як відкриту економічну 
систему, що самоорганізується, з широкою мере
жею прямих і зворотних зв’язків між попитом  
і пропозицією (коли йдеться про ціноутворення), 
між постачальниками і споживачами (при обміні), 
між підприємствами (при конкуренції і кооперації 
виробництва).

Важливою складовою механізму формування 
та використання стратегічного потенціалу кон
курентоспроможності підприємства є виявлення 
резервів (невикористаних можливостей) поповне
ння стратегічного потенціалу конкурентоспромож
ності в цілому та його окремих складових зокрема. 
Резерви формування та використання стратегіч
ного потенціалу доцільно поділити на внутрішні 
і зовнішні.

Внутрішні резерви полягають у підвищенні рів
ня використання наявного у підприємства страте
гічного потенціалу конкурентоспроможності (на
приклад, збільшення площі сільськогосподарських 
угідь за рахунок розчищення від чагарників неви
користовуваних площ підприємства, підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур до рів
ня генетично можливої за рахунок удосконалення 

системи землеробства, реінвестування прибутку  
в оновлення виробничих потужностей).

Зовнішні резерви являють собою ті можливості, 
що можуть бути залучені у структуру стратегічного 
потенціалу підприємства із зовнішнього серед
овища (наприклад, оренда додаткових земельних 
угідь, налагодження зв’язків з постачальниками 
сировини для підвищення рівня використання ви
робничих потужностей переробних підприємств, 
залучення додаткових інвестицій тощо).

Оцінивши стратегічний потенціал підприємст ва 
та резерви його поновлення й розширення доцільно 
визначити стратегічний запас міцності стратегічного 
потенціалу конкурентоспроможності підприємст
ва — рівень використання внутрішніх та зовнішніх 
можливостей оптимізації та розширення стратегіч
ного потенціалу підприємства:

СЗМСПКП

ПМСПК
ФСПК

ВПСПК

=

= ×
=
∑( i

ii

n
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100 %) % ,  (2)

де СЗМСПКП — стратегічний запас міцності стра
тегічного потенціалу конкурентоспроможності під
приємства, %; ПМСПКі — потенційно можливий 
показник ії складової стратегічного потенціалу кон
курентоспроможності підприємства; % ВПСПКі —  
відсоток витрат на досягнення потенційно мож
ливого рівня сукупного стратегічного потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства у структурі 
загальних витрат підприємства; ФСПКі — фактич
ний показник ії складової стратегічного потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства.

Залучення резервів формування стратегічного 
потенціалу конкурентоспроможності підприємства 
є ефективним, якщо СЗМПП > 0 %. Чим вищий 
цей показник, тим вища ймовірність забезпечення 
стратегічної конкурентоспроможності підприємства 
за умови, якщо фактичний стратегічний потенціал 
відповідає стратегічним цілям підприємства і за
безпечує очікуваний рівень поточної прибутковості 
та конкурентоспроможності підприємства.

Висновки та перспективи досліджень   
у даному напрямі

Стратегічний потенціал конкурентоспромож
ності підприємства включає ресурси підприємства, 
виробничотехнологічний потенціал, інноваційний 
потенціал, інвестиційнофінансовий потенціал, уп
равлінський потенціал, організаційноекономічний 
механізм підприємства, імідж підприємства.

Стратегічний потенціал конкурентоспроможнос
ті підприємства характеризується складом, струк
турою, збалансованістю, рівнем інтеграції елементів 
стратегічного потенціалу; ступенем відповідності 
стратегічним цілям та завданням підприємства;  
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спроможністю стратегічного потенціалу забезпечи
ти стійкість підприємства проти впливу зовніш
нього середовища, його гнучкість та адаптивність, 
можливістю перетворювати зовнішні загрози на 
сприятливі можливості.

Для оцінки стратегічного потенціалу конку
рентоспроможності підприємства доцільно вико
ристовувати збалансовану систему показників,  
а також необхідно визначити внутрішні та зовнішні 
резерви його формування та розрахувати страте
гічний запас міцності потенціалу підприємства.

Стратегічний потенціал підприємства викорис
товується для досягнення синергічного ефекту від 
реалізації поточних, стратегічних цілей та місії 
підприємства, а також формування стратегіч
ної (довго термінової) конкурентоспроможності. 
Синергічний ефект елементів стратегічного по
тенціалу конкурентоспроможності підприємства 
полягає у їх взаємозв’язку, який приводить до 
досягнення більших результатів, ніж у тих ви
падках, коли вони ж функціонують окремо.

Перспективи досліджень у даному напрямі по
лягають в обґрунтування методичних підходів щодо 
оцінки стратегічного потенціалу конкурентоспро
можності підприємства.
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мЕхАниЗм стРуКтуРиЗАции стРАтЕГичЕсКОГО 
ПОтЕнциАЛА КОнКуРЕнтОсПОсОБнОсти 
ПРЕДПРиЯтиЯ

Ю. В. самойлик

Предложено понятие «стратегический потенциал конку-
рентоспособности предприятия». Определена его сущность 
и обоснован механизм структуризации. Установлена взаи-
мосвязь между эффективностью использования стратеги-
ческого потенциала конкурентоспособности предприятия 
и синергическим эффектом. Предложена формула расчета 
стратегического запаса прочности стратегического потен-
циала конкурентоспособности предприятия.

Ключевые  слова: стратегический потенциал конку-
рентоспособности предприятия, механизм структуризации, 
синергический эффект, резервы, стратегический запас проч-
ности стратегического потенциала конкурентоспособности 
предприятия.
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MEChanisM oF struCturing oF stratEgiC 
PotEntial oF CoMPEtitiVEnEss oF EntErPrisE

y. samoylik

Concepts «Strategic potential of competitiveness of enter-
prise» are offered. Defined and justified its essence structuring 
mechanism. Intercommunication is set between efficiency of 
the use of strategic potential of competitiveness of enterprise 
and sinergistical effect. The formula of calculation of strategic 
margin of safety of strategic potential of competitiveness of 
enterprise is offered.
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strategic margin of safety of strategic potential of competitive-
ness of enterprise.
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