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У статті розглянуто сучасні тенденції еко-
номічного розвитку. Приділено увагу концеп-
ції розвитку цифрової економіки. Виділено 
основні складові сучасної конкурентоспро-
можності підприємства та принципи побу-
дови стратегії їх конкурентоспроможності. 
Зроблено акцент на інформаційних тех-
нологіях і системах, їх розвитку та впливі 
на ефективність діяльності підприємств. 
Підкреслено один із сучасних напрямів ефек-
тивної діяльності підприємства, а саме 
ІТ-аутсорсинг.
ключові слова: аутсорсинг, інформаційна 
система, конкурентоспроможність, конку-
рентний потенціал, стратегія конкуренто-
спроможності, цифрова економіка.

В статье рассмотрены современные тен-
денции экономического развития. Уделено 
внимание концепции развития цифровой 
экономики. Выделены основные составляю-
щие современной конкурентоспособности 
предприятия и принципы построения стра-
тегии их конкурентоспособности. Сделан 
акцент на информационных технологиях и 

системах, их развитии и влиянии на эффек-
тивность деятельности предприятий. 
Подчеркнуто одно из современных направ-
лений эффективной деятельности пред-
приятия, а именно ИТ-аутсорсинг.
ключевые слова: аутсорсинг, информа-
ционная система, конкурентоспособность, 
конкурентный потенциал, стратегия кон-
курентоспособности, цифровая экономика.

The article discusses the current trends of eco-
nomic development. Attention is paid to the con-
cept of the development of the digital economy. 
The author identifies the main components of 
the modern competitiveness of the enterprise 
and the principles of building a strategy for their 
competitiveness. The focus is on information 
technologies and systems, their development 
and the impact on the performance of enter-
prises. It emphasizes one of the modern areas 
of effective enterprise activity, namely IT out-
sourcing.
Key words: outsourcing, information system, 
competitiveness, competitive potential, competi-
tiveness strategy, digital economy.

Постановка проблеми. Проблеми конкуренції 
та конкурентоспроможності підприємства існують 
від моменту формування ринкової економіки. Нині 
відбувається посилення глобалізації економіки та 
її тотальна інформатизація. Зараз інформаційні 
технології використовуються підприємствами всіх 
сфер діяльності та масштабності. З одного боку, 
така тенденція приводить до великого накопи-
чення інформаційних потоків, а з іншого боку, саме 
розвиток інформаційно-комунікаційних та цифро-
вих технологій позитивно впливає на результа-

тивність і ефективність економічної діяльності та 
конкурентоспроможності підприємств. Це формує 
нові вимоги до сучасних теорій оцінювання конку-
рентоспроможності підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
рія конкуренції розпочала своє формування дуже 
давно, але досі проводяться дослідження в цій 
сфері, розробляються підходи до оцінювання кон-
курентоспроможності підприємств. Значного роз-
витку теорія конкуренції отримала завдяки працям 
А. Маршалла, Дж. Кейнса, В. Леонтьєва та інших 
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вчених. Одним з провідних фахівців сучасності 
в галузі конкуренції є Майкл Портер (1990 р.) [1]. 
В його працях розглядається не тільки сутність кон-
куренції, але й її рушійні сили, причому не тільки на 
рівні підприємства, але й щодо країни загалом.

Незважаючи на велике розмаїття теоретичних 
розробок у сфері конкурентоспроможності підпри-
ємства, на практиці застосовується їх невелика 
частина. По-перше, це пов’язане зі швидко мінли-
вим зовнішнім оточенням та умовами конкуренції. 
По-друге, в деяких теоріях не враховується специ-
фіка конкурентної боротьби в різних сферах діяль-
ності. Нарешті, не всі керівники розуміють необ-
хідність використання наукових підходів у веденні 
конкурентної боротьби.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
визначенні основних напрямів формування конку-
рентоспроможності підприємства в сучасних еко-
номічних умовах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу конкурентної боротьби складають конку-
рентні переваги підприємства та їх довгостроко-
вість. Виходячи з цього, багато дослідників вивча-
ють таку економічну категорію, як конкурентний 
потенціал підприємства. Він не тільки створює 
умови для розвитку та підвищення конкуренто-
спроможності, але й забезпечує ефективну реалі-
зацію конкурентної стратегії підприємства.

Формування конкурентного потенціалу підпри-
ємства, його концепція та проблеми вже вивча-
лись авторами раніше. Сформульовано таке 
визначення конкурентного потенціалу: соціально-
економічна й моральна категорія, інтегрована 
характеристика можливостей будь-якої економіч-
ної системи вступати в конкурентні відносини та 
формувати їх [2].

Конкурентний потенціал підприємства, як і 
конкурентні переваги загалом, можна розглядати 
через зовнішню та внутрішню складові. З метою 
виявлення сильних сторін підприємства та його 
резервів найчастіше використовується широко 
відомий SWOT-аналіз. Реалізація внутрішніх силь-
них сторін та резервів підприємства, його стійкість 
до негативних факторів конкурентного серед-
овища дадуть змогу підвищити конкурентоспро-
можність підприємства загалом.

У сучасному світі загальної глобалізації та 
стрімкого розвитку економіки бізнес використовує 
шляхи оптимального та ефективного використання 
такої складової конкурентного потенціалу, як інте-
лектуальний капітал. З одного боку, багатопро-
фільний фахівець більш зручний для виконання 
функцій організації. З іншого боку, легше скориста-
тися послугами сторонньої організації з виконання 
функцій, які не є специфічними для організації, 
або супутніх видів діяльності. Це зумовило виник-
нення й розвиток такого виду діяльності, як аутсор-
синг. Аутсорсинг – це процес передачі компанією 

частини виробничих процесів або бізнес-процесів 
іншій компанії, яка є експертом в цій галузі [3].

Використання аутсорсингу дає не тільки вигоду 
та економію часу, але й якісний підхід до вико-
нання певних завдань. Використовувати аутсор-
синг в ситуаціях виконання непрофільних функцій 
краще, оскільки персонал підбирає кадрова ком-
панія, яка більш якісним та професійним чином 
підбирає кадри. До того ж компанії для ведення 
бізнесу, не відволікаючись на непрофільні процеси 
бізнесу, скориставшись аутсорсингом, приділяють 
більшу увагу поточним завданням та процесам 
організації. Під час передачі допоміжних бізнес-
процесів аутсорсинговій компанії для оцінювання 
й контролювання ефективності впроваджують 
показники KPI (ключові показники ефективності). 
Правильно підібрані метрики підвищують якість 
взаємодії між компаніями. [4].

Ця галузь у використанні інтелектуального капі-
талу сторонньої фірми для виконання певних робіт 
за домовленістю з кожним роком стає все більш 
популярною, оскільки підприємство отримує стійку 
конкурентну перевагу, що полягає в наданні необ-
хідних споживачу товарів та послуг в найкоротші 
терміни з високою якістю.

Слід зазначити, що нині неможливо уявити 
робочий процес абсолютно будь-якого підпри-
ємства без використання інформаційних систем 
та технологій. Вони можуть для одних підприємств 
бути провідними критеріями успіху, а для інших 
мати допоміжний характер, але вони обов’язково 
присутні в діяльності підприємства незалежно від 
характеру та масштабу їх діяльності. Інтеграції 
України до європейських і глобальних систем та 
інфраструктурі повинна сприяти реалізація Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018–2020 рр. [5]. Інформаційні техно-
логії сприяють підвищенню якості та виводять їх 
на міжнародний рівень. Цифрові технології – це 
одночасно величезний ринок та індустрія, а також 
платформа ефективності та конкурентоспромож-
ності всіх інших ринків та індустрій. Високотехно-
логічне виробництво та модернізація промисло-
вості за допомогою інформаційно-комунікаційних 
та цифрових технологій, масштабу й темпу циф-
рових трансформацій повинні стати пріоритетом 
економічного розвитку. Цифровізація здійснюється 
через механізм економічного зростання шляхом 
підвищення ефективності, продуктивності та кон-
курентоздатності від використання цифрових 
технологій. Цей принцип передбачає досягнення 
цифрової трансформації галузей економіки, сфер 
діяльності, набуття ними нових конкурентних якос-
тей та властивостей. Всеосяжна цифровізація має 
на меті комплексне та глибоке перетворення наяв-
них аналогових економічних, соціальних систем та 
сфер у нову цінність та якість для їх ефективності, 
розвитку, зручності використання тощо [5].
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У зв’язку з такими тенденціями слід більше уваги 
приділяти такому напряму, що набуває популярності, 
як IT-аутсорсинг. ІТ-аутсорсинг (англ. “IT outsourcing”) – 
це часткова або повна передача робіт з підтримки, 
обслуговування та модернізації IТ-інфраструктури в 
руки компаній, що спеціалізуються на абонентському 
обслуговуванні організацій [3]. Підприємство за раху-
нок аутсорсингу може покращувати зовнішню скла-
дову конкурентного потенціалу. Це досягається шля-
хом аутсорсингу робочої сили, маркетингу, фінансів, 
інформаційних технологій тощо.

Впровадження інформаційних технологій в 
реальний сектор економіки забезпечує зростання 
економічного розвитку загалом та ІТ-індустрії як 
виробничого ланцюга зокрема. Така модерніза-
ція промисловості сприяє появі нових товарів та 
послуг на вітчизняному ринку, оздоровленню еко-
номіки та підвищенню її конкурентоспроможності.

Однак такі тотальні перетворення потребують 
від підприємств організаційної, технічної та фінан-
сової підготовки, а також відповідної підготовки 
кадрів. Сьогодні більшість робочих місць в країні 
вимагає принаймні мінімальних знань сучасних 
інформаційних технологій. Ці показники зростають 
з кожним днем, а вимоги користуватися сучасними 
технологіями стають обов’язковими.

Таким чином, аутсорсинг дає підприємству такі 
переваги:

– можливість гнучкого реагування на зміни 
зовнішнього середовища;

– скорочення витрат на непрофільні функції;
– підвищення якості виконання непрофільних 

функцій.
Звичайно, будь-яке залучення сторонньої 

організації має такі негативні аспекти, як витік 
інформації, нерозуміння підрядником поставле-
них завдань, несумлінність партнера, посилення 
залежності від компанії – постачальника послуг.

Узгодження конкурентного потенціалу підпри-
ємства з потенціалами ринків постачання й збуту на 
основі аутсорсингу дає змогу підприємству ефек-
тивно інтегруватися в міжнародне конкурентне 
середовище та використовувати для підвищення 
своєї конкурентоспроможності можливості, обумов-
лені розвитком інформаційних технологій та розви-
тком міжнародної економічної інтеграції [6].

ІТ-аутсорсинг можна використовувати для 
побудови нових економічних систем, а саме 
ІТ-кластерів. Детальне дослідження побудови та 
впливу ІТ-кластерів на розвиток економіки вже 
проводилось автором [7]. Проте більшість клас-
терів на практиці не задіяє такі важливі сьогодні 
складові, як наука, освіта та інформаційні техно-
логії. Проведений аналіз показав, що з урахуван-
ням розвитку ринку ІТ-аутсорсингу ця проблема 
стає вирішуваною та не такою складною [7].

Як вже зазначалось, формування конкурент-
ного потенціалу підприємства пов’язане з роз-

робленням конкурентної стратегії. Конкурентна 
стратегія повинна не тільки задавати критерії 
диференціації виробленої продукції та послуг, що 
надаються, але й визначати напрями підвищення 
конкурентоспроможності підприємства загалом.

Основою конкурентної стратегії підприємства 
в сучасних ринкових умовах є постійне вдоскона-
лення бізнес-процесів, ефективне використання 
та розподіл ресурсів. Звичайно, ринкове серед-
овище та вільна конкуренція вимагають від під-
приємства максимального задоволення бажань 
споживачів. У зв’язку з цим можна виділити такі 
основні елементи формування конкурентної стра-
тегії підприємства:

1) тотальне управління якістю (TQC) – вдоско-
налення кожного етапу бізнес-процесу, задіяння 
всього персоналу підприємства в поліпшення 
якості та асортименту продукції (послуг);

2) бенчмаркетинг – вивчення конкурентів та 
еталонних компаній з метою використання їх пози-
тивного досвіду у своїй діяльності;

3) інформаційні технології – використання як 
одного з ключових факторів успіху підприємства;

4) аутсорсинг – часткова або повна передача 
будь-якого бізнес-процесу зовнішній організації, 
коли витрати на вдосконалення власними силами 
недоцільні;

5) конкурентні переваги – постійний моніторинг 
наявних тенденцій, їх аналіз та вдосконалення, 
пошук внутрішніх резервів.

Процес управління конкурентоспроможністю 
підприємства містить такі дії:

– моніторинг конкурентного середовища та оці-
нювання конкурентної ситуації в галузі та на ринку;

– діагностування конкурентоспроможності 
підприємства та його основних суперників;

– конкурентне позиціювання підприємства, 
тобто вибір стратегічних господарських підрозді-
лів з перевагами в конкурентній боротьбі;

– розроблення концепції та стратегії управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства.

В системі управління конкурентоспромож-
ністю на різних рівнях прийняття управлінських 
рішень потрібна різна інформація як за обсягом, 
так і за змістом.

Оцінювання рівня конкурентоспроможності 
підприємства – це багатоаспектний показник, що 
показує кількісні та якісні порівняльні характерис-
тики по відношенню до підприємств-конкурентів.

Процес управління конкурентоспроможністю 
включає не тільки оцінювання її поточного рівня, 
але й вжиття таких заходів:

– прогнозування параметрів та нормативів 
конкурентоспроможності;

– оптимальний розподіл коштів підприємства;
– визначення комплексу організаційно-еконо-

мічних заходів щодо поліпшення показників конку-
рентоспроможності;
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– підготовка управлінських рішень щодо 
управління конкурентоспроможністю з метою її 
підвищення.

Для організації ефективного управління кон-
курентоспроможністю підприємства необхідним 
є масштабне залучення сучасних засобів ана-
лізу великих обсягів інформації, моделювання 
та комп’ютеризації процесів управління. Отже, 
доцільно розробити відповідні інформаційні сис-
теми для оцінювання конкурентоспроможності під-
приємств. Приклад використання інформаційних 
систем для оцінювання та прогнозування рівня 
конкурентоспроможності підприємства докладно 
описаний в публікаціях автора на практичному 
прикладі [8].

висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний етап економічного розвитку характе-
ризується інтеграцією цифрових технологій у 
процеси виробництва. Сьогодні це є пріорите-
том державної промислової політики. Глобальна 
інформатизація виробництва та інших сфер еко-
номічної діяльності приводить до збільшення 
обсягів інформації, що потрібно постійно аналізу-
вати керівництву підприємства.

Такі цифрові перетворення потребують від дер-
жави законодавчої та фіскальної підтримки. Слід 
розробити державні програми щодо підготовки 
кваліфікованих кадрів в інформаційної сфері. Під-
приємствам, які не готові самостійно впроваджу-
вати інформаційні технології у свою діяльність або 
для яких це економічно недоцільно, рекоменду-
ється використовувати ІТ-аутсорсинг.

Оскільки формування, прогнозування та оці-
нювання конкурентоспроможності підприємства – 
це трудомісткий процес аналізу великої кількості 
показників, вважаємо доцільним розроблення від-
повідної інформаційної системи.

Найбільш складним етапом проектування такого 
інформаційного забезпечення є визначення інфор-
маційних потреб кожного користувача, який бере 
участь у виробленні та прийнятті управлінських 
рішень щодо конкурентоздатності підприємства.
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