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У статті окреслено основні етапи формування наукової думки щодо сутності
поняття
«конкурентоспроможність».
Визначено різницю між поняттями «конкурентний потенціал підприємства» та
«потенціал конкурентоспроможності підприємства». Обґрунтовано роль потенціалу
конкурентоспроможності підприємства та
його головні завдання. Виявлено ієрархічний
рівень потенціалу конкурентоспроможності підприємства порівняно зі збутовим,
стратегічним, маркетинговим та ринковим потенціалом. Виокремлено структурні
елементи потенціалу конкурентоспроможності підприємства, такі як фінансовий,
людський, організаційний. Запропоновано
розуміти під поняттям «потенціал конкурентоспроможності підприємства» сукупність наявних можливостей підприємства,
що залежать від наявного рівня людського,
фінансового та організаційного потенціалу,
ефективне управління якими сприяє збільшенню ринкової частки суб’єкта господарювання.
Ключові слова: потенціал підприємства,
потенціал конкурентоспроможності, конкурентоспроможність, конкурентний потенціал, структура потенціалу підприємства.

В статье обозначены основные этапы
формирования научной мысли о сущности понятия «конкурентоспособность».
Определена разница между понятиями
«конкурентный потенциал предприятия»
и «потенциал конкурентоспособности
предприятия». Обоснованы роль потенциала конкурентоспособности предприятия
и его ключевые задания. Определен иерархический уровень потенциала конкурентоспособности предприятия по сравнению со
сбытовым, стратегическим, маркетинговым и рыночным потенциалом. Выделены
структурные элементы потенциала конкурентоспособности предприятия, такие как
финансовый, человеческий, организационный. Предложено понимать под понятием
«потенциал конкурентоспособности предприятия» совокупность существующих возможностей предприятия, которые зависят
от существующего уровня человеческого,
финансового и организационного потенциала, эффективное управление которыми
способствует увеличению рыночной доли
субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: потенциал предприятия,
потенциал конкурентоспособности, конкурентоспособность, конкурентный потенциал, структура потенциала предприятия.

Although the concept of “enterprise competitiveness” is not new in the economic theory, the potential of enterprise competitiveness has become a subject of
recent research. Identifying the obvious and hidden opportunities to strengthen the market position of the company is an important aspect of business activity
in the current economic environment. The presence of numerous scientific papers on this topic indicates its relevance, but due to the lack of a unified approach
to interpreting the potential of competitiveness and determining its components, there is a need for in-depth study of these issues. The purpose of the article is
to substantiate theoretical provisions on the essence of the concept of “enterprise competitive potential” and its structure. The article outlines the main stages of
scientific opinion formation on the essence of the concept of “competitiveness”. The difference between the concepts of “competitive potential of enterprise” and
“potential of enterprise competitiveness” is determined. The role of competitiveness potential of the enterprise and its main tasks are identified, namely: to provide the ability to compete in the markets with manufacturers and sellers of similar goods; to ensure the level of competence of the enterprise in relation to other
enterprises-competitors; to provide a synergistic effect from the rational use of competitive advantages; ensure the production and marketing of competitive
products; ensure the ability to counter competitors. It is established that the competitive potential is at the same hierarchical level with the market potential, above
which there is strategic potential, and below it is marketing potential. Although the scientific literature lacks a single approach to the structure of the enterprise’s
competitive potential, the structural elements of the enterprise’s competitiveness potential are distinguished, namely: financial, human, and organizational. It
is proposed to understand by the concept of “enterprise competitive potential” the set of available enterprise capabilities, which depend on the existing level of
human, financial and organizational potential, effective management of which contributes to increasing the market share of the entity.
Key words: enterprise potential, competitive potential, competitiveness, structure of enterprise potential.

Постановка проблеми. Попри те, що поняття
«конкурентоспроможність підприємства» не є
новим в економічній літературі, потенціал конкурентоспроможності підприємства став об’єктом
дослідження досить недавно. Виявлення очевидних та прихованих можливостей посилення ринкових позицій підприємства є важливим аспектом
ведення господарської діяльності в сучасних умовах господарювання. Наявність значної кількості
наукових робіт з цієї тематики вказує на її актуальність, проте через відсутність єдиного підходу до
трактування потенціалу конкурентоспроможності
та визначення його складових частин постає необхідність поглибленого дослідження цих питань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вітчизняними теоретиками конкурентного потенціалу є Н. Карачина, Л. Перцата [1], Я. Лісун,

А. Рудий [2], В. Матвєєв [3], В. Гросул, М. Афанасьєва, А. Янчев [4]. Також уваги заслуговують праці
К. Кузнєцової [5; 6] щодо ресурсного забезпечення
потенціалу конкурентоспроможності підприємства.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних положень щодо сутності
поняття «потенціал конкурентоспроможності підприємства» та його структури.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В сучасних умовах ринкової економіки зростає
потреба залучення всіх можливостей підприємства, які можуть бути використані в конкурентній
боротьбі за споживача. Потенціал підприємства
є тим поняттям, що не тільки охоплює поточну
діяльність підприємства, але й визначає наявні
резерви, які можуть бути активізовані як у поточному періоді, так і в довгостроковій перспективі.
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Перш ніж перейти до визначення сутності потенціалу конкурентоспроможності, варто обґрунтувати
етапи формування категорії «конкурентоспроможність» у науковій літературі. Цей процес розглядають у розрізі чотирьох історичних етапів [7]:
1) Етап докапіталістичної конкуренції (до останньої чверті XVIII ст.) є відправною точкою в дослідженні категорії «конкуренція» як суперечки між
продавцями та покупцями за можливість продати
товар за найвигіднішими умовами. Поняття «конкурентоспроможність» ще не входить до понятійного
апарату, але з’являється усвідомлення можливостей підприємств у боротьбі за споживачів.
2) Етап вільної конкуренції (остання чверть
XVIII ст. – остання чверть XIX ст.) є періодом формування та розвитку концепції конкуренції як явища,
що не залежить від державного втручання й виникає в умовах відсутності зовнішнього контролю
учасників ринку. А. Сміт розкриває причини домінування держав у міжнародній торгівлі, а Д. Рікардо
присвячує праці дослідженням порівняльних переваг. Отже, закладаються основи дослідження конкурентних переваг суб’єктів ринку [8].
3) Етап монополістичної конкуренції (остання
чверть XIX ст. – перша половина XX ст.) є періодом поглибленого дослідження структури ринку
та боротьби між виробниками товарів, що диференціюються за якісними характеристиками. Конкурентоспроможність вивчається з позиції конкурентних переваг, які отримують підприємства на
шляху до завоювання ринку та їх перетворення на
монополістів.
4) Етап сучасної конкуренції (з другої половини XX ст.) є періодом формування принципово
нових підходів до розуміння понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність». У 1970-х роках
М. Портер вводить поняття «конкурентоспроможність» у наукову літературу, що стає відправною
точкою формування його сучасного значення [9].
Перейдемо до обґрунтування сутності поняття
«потенціал конкурентоспроможності». В сучасній літературі використовуються поняття «конкурентний потенціал підприємства» та «потенціал
конкурентоспроможності підприємства». Важливо
визначити різницю між цими термінами.
Конкурентний потенціал, відповідно до Н. Карачиної та Л. Перцатої, є внутрішніми та зовнішніми
конкурентними можливостями фірми, які дають
змогу підприємству вести ефективну конкурентну
боротьбу на ринку за рахунок формування конкурентних переваг на основі використання матеріальних і нематеріальних ресурсів [1]. Я. Лісун та
А. Рудий дають таке визначення: потенційна можливість зберігати і збільшувати конкурентні переваги в довгостроковому періоді, що визначається
сукупністю параметрів, які зумовлюють можливість
і здатність організації ефективно функціонувати на
ринку в перспективі, утримувати чи збільшувати
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свою ринкову частку та високий рівень рентабельності [2]. В. Матвєєв зазначає, що це – «сукупність
показників або факторів підприємства, що характеризують його силу, джерела, можливості, засоби,
запаси, здібності, ресурси і багато інших виробничих резервів, які створюють, зберігають й розвивають стійкі конкурентні переваги на ринку, сприяють
досягненню поставлених стратегічних конкурентних цілей, забезпечуючи йому високий конкурентний статус» [3]. В. Гросул, М. Афанасьєва, А. Янчев
відзначають, що конкурентний потенціал «полягає
в його здібностях і можливостях до здійснення
ефективної господарської діяльності в конкурентному середовищі цільового споживчого ринку» [4].
Попри те, що трактування є досить всеосяжними, доцільно використовувати поняття «потенціал конкурентоспроможності», адже саме конкурентоспроможність повинна забезпечувати [10]
здатність конкурувати на ринках із виробниками
і продавцями аналогічних товарів; рівень компетенції підприємства відносно інших підприємствконкурентів, яка відображає ступінь переваги;
здатність до отримання синергійного ефекту від
раціонального використання конкурентних переваг; виробництво та збут конкурентоспроможної
продукції; здатність протидіяти конкурентам.
Як зазначає К. Кузнєцова, потенціал конкурентоспроможності – це «наявні та приховані можливості щодо залучення та використання факторів виробництва для отримання оптимального
результату при використанні оптимальної кількості ресурсів» [5]. Варто зазначити, що це визначення є досить розмитим і не вказує на структурні
елементи потенціалу та конкретний цільовий
результат процесу управління. Отже, важливо
ідентифікувати складові частини потенціалу конкурентоспроможності, від управління якими залежить результат його реалізації, а також його ієрархічний рівень у системі потенціалу підприємства.
Потенціал конкурентоспроможності має схожу
спрямованість зі стратегічним, ринковим, збутовим та маркетинговим потенціалами. Л. Ладонько
та М. Ганжа розглядають стратегічний потенціал
з позиції забезпеченості ключовими ресурсами
для досягнення стратегічних цілей підприємства [11], отже, якщо цілі передбачають формування певного рівня конкурентоспроможності, то
сутність стратегічного потенціалу та потенціалу
конкурентоспроможності будуть збігатися. Зіставлення засвідчує, що потенціал конкурентоспроможності є більш вузьким поняттям.
Трактування ринкового потенціалу С. Алєксєєва [12], І. Колокольчикової та Р. Олексенко [13]
вказують на те, що він має однаковий рівень ієрархічності з потенціалом конкурентоспроможності.
Втім, він відображає тільки результат реалізації
потенціалу підприємства. Збутовий та маркетинговий потенціали за ієрархією розташовані нижче
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вищезазначених, адже мають менш всеосяжну
кінцеву ціль [14; 15; 16]. Отже, потенціал конкурентоспроможності розташований на одному ієрархічному рівні з ринковим потенціалом, вище яких
розташований стратегічний потенціал, а нижче –
маркетинговий та збутовий.
В науковій літературі відсутній єдиний підхід
до структури потенціалу конкурентоспроможності
підприємства. Так, К. Кузнєцова виділяє природний, технічний, технологічний, фінансовий, трудовий, управлінський, інформаційний потенціали [6].
Н. Карачина та Л. Перцата зазначають, що до
складових частин потенціалу конкурентоспроможності належать сукупність наявних природних,
матеріальних, трудових, фінансових і нематеріальних ресурсів та можливостей суб’єктів господарювання [1]. Я. Лісун та А. Рудий відносять до
складових частин маркетинговий, виробничий,
інноваційний, екологічний, фінансовий, кадровий
та управлінський потенціали [2].
Вважаємо за доцільне виокремити в структурі
потенціалу конкурентоспроможності фінансовий,
людський та організаційний потенціали (рис. 1).
Людський потенціал є основою функціонування
будь-якого підприємства, а якість його формування визначає вектор розвитку інших складових частин та підприємства загалом. Фінансовий
потенціал відповідає за грошові потоки підприємства й впливає на можливість розвивати компетенції підприємства. Організаційний потенціал
формується залежно від наявних інформаційних
технологій підприємства, внутрішніх та зовнішніх
комунікацій та наявної корпоративної культури.

Рис. 1. Структура потенціалу
конкурентоспроможності підприємства
Джерело: розроблено автором

Отже, потенціал конкурентоспроможності підприємства – це сукупність наявних можливостей
підприємства, що залежать від наявного рівня людського, фінансового та організаційного потенціалу,
ефективність управління якими впливає на забезпечення певної ринкової частки підприємства.
Висновки з проведеного дослідження.
Потенціал конкурентоспроможності є важливим
аспектом діяльності підприємства в сучасних
умовах ведення бізнесу, адже охоплює не тільки
поточні показники діяльності, але й приховані
можливості до розвитку суб’єкта господарювання
щодо покращення стану ринкового позиціювання.

В процесі дослідження дістало подальшого
розвитку поняття «потенціал конкурентоспроможності підприємства», під яким, на відміну від наявних, слід розуміти людський, фінансовий та організаційний потенціали, ефективне управління якими
сприяє збільшенню ринкової частки суб’єкта господарювання.
Подальшого дослідження потребують питання
управління потенціалом конкурентоспроможності
підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу.
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