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ESSENCE AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL OF ECONOMIC SYSTEM

У статті сформовано визначення конкурентного потенціалу, який є здатністю підприємства та його
системи менеджменту своєчасно та повно формувати збалансований комплекс конкурентних переваг із
забезпечення сталого стратегічного розвитку підприємства, його конкурентоспроможності та здатності
адаптації до швидкозмінних умов функціонування на ринку. На основі узагальнення підходів науковців
щодо структурування складових потенціалу його складовими елементами визначено кадрову, інновац9
ійну, організаційно9управлінську, техніко9технологічну, інформаційну та фінансово9інвестиційну скла9
дові. Серед функцій управління конкурентним потенціалом приділено увагу процесам управління його
формуванням і розвитком. Визначено, що в основі формування та розвитку конкурентного потенціалу
знаходяться загальні й специфічні принципи. Загальними принципами формування і розвитку конку9
рентного потенціалу визнано принципи системності, оптимальності, безперервності збалансованості,
ефективності, адаптивності, повноти. Визнано доцільність групування специфічних принципів форму9
вання і розвитку конкурентного потенціалу за складовими елементами потенціалу. В переліку основних
специфічних принципів: орієнтація на досягнення стратегічне цілей розвитку, саморозвиток та орієнта9
ція на споживача, всезагальне управління якістю, збалансованість організаційної структури управлін9
ня, гнучкість інноваційної політики, інноваційна адаптація та сприйнятливість, прогресивність техніко9
технологічного розвитку, соціальна відповідальність, професіоналізм і компетентність персоналу.
In the article is generated the definition of competitive potential, which isdescribed as ability of enterprise
and its system of management in good time and can form the fully balanced complex of competitive advantages
on supplying of steady strategic development of the enterprise, its competitiveness and ability of adaptation to
quick changingoperating conditions on the market.On the basis of generalizing of the approaches of scientists
on structuration of components of the potential by its components are determined trained, innovative,
organizationally9managerial, technician9technological, information and financial9investment components.
Among the functions of management of competitive potential attention to processes of monitoring of its formation
and development is paid. It is determined that in the base of formation and development of competitive potential
the common and specific principles are.General principles of forming and development of competitive potential
are principles of the system, optimality, continuity of balanced, efficiency, adaptivity, plenitude.Expediency of
grouping the specific principles of formation and development of competitive potential by its components is
recognised.To the list of the main specific principles are related: orientation to achievement of strategic
development purposes, self9development and orientation to consumer, general quality management, equilibrium
of organizational structures of management, flexibility of innovative politics, innovative adaptation and
susceptibility, progressiveness of technician9technological development, social responsibility, high9qualification
and competence of the personnel.
Ключові слова: потенціал, конкурентний потенціал, розвиток, принцип, управління.
Key words: potential, competitive potential, development, principle, management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність економічних систем без
посередньо залежить від дії сукупності факторів, се
ред яких фактори зовнішнього, внутрішнього середо
вища і конкурентного статусу, який обумовлений рів
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нем конкурентного потенціалу. Потенційна конкурен
тоспроможність економічної системи визначається її
конкурентним потенціалом, тобто потужністю та
рівнем можливостей для забезпечення конкуренто
спроможності.
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Таблиця 1. Підходи науковців щодо визначення змісту поняття "потенціал"
Автор
Лапін Е. В. [4]
Краснокутська Н. С. [5]
Федонін О. С. [10]

Сабадирьова А. Л. [9]

Сутність поняття
Потенціал – це сукупність ресурсів підприємства, що існують в його
розпорядженні для здійснення виробничої діяльності
Потенціал – це можливості системи ресурсів і компетенції підприємства
створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнеспроцесів
Потенціал – це інтегральне відображення поточних і майбутніх
можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою
притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага,
максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси
Потенціал – це сукупність якостей системи взаємопов’язаних ресурсів,
можливостей та їх мобілізації щодо досягнення цілей підприємства, конкурентних
переваг з урахуванням впливу зовнішнього середовища

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасних умовах зростаючого рівня конкурентної
боротьби питанням розвитку конкурентного потенціа
лу приділяється все більше уваги. Вчені визначають його
роль при збереженні та збільшенні конкурентоспро
можності економічних систем у довготривалій перспек
тиві. Так, теоретичні та прикладні дослідження проблем
формування та розвитку конкурентного потенціалу ви
кладені в працях Афанасьєвої М.В., Гудзинського О.Д.,
Другової О.С., Кучіної О.В., Михальченко О.А., Ниж
ник І.В., Паладової Т.А., Шульги М.О. та інших [1—11].
Науковцями досліджується сутність та зміст категорії
"конкурентний потенціал", механізми його формуван
ня розвитку, взаємозв'язок з конкурентоспроможністю
тощо.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначені сутності по
няття та складу конкурентного потенціалу, удоскона
ленні принципів розвитку конкурентного потенціалу на
основі групування за його основними складовими еле
ментами.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Необхідно зазначити, що в науковому світі відсутнє
загальноприйняте визначення поняття "потенціал", що
пояснюється широким змістом цього терміну та вико
ристанням в різних галузях діяльності й наукових на
прямах, що залежить від сфери дослідження, джерел,
засобів, потужності його формування (табл. 1).
У розвитку сучасних уявлень про потенціал виділя
ють три напрями. Представники першого стверджують,
що потенціал є сукупністю необхідних для функціону
вання або розвитку системи різних видів ресурсів. На
думку представників другого підходу, потенціал варто
визначати як систему матеріальних та трудових фак
торів або умов, які забезпечують досягнення мети ви
робництва. Вчені третього підходу визначають потен
ціал як здатність комплексу ресурсів економічної сис
теми виконувати поставлені перед нею завдання.
Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сут
ності потенціалу, Михальченко О.А. виділяє чотири
основні об'єднуючі позиції [6]:
— ресурсний підхід, в основу якого покладено те,
що саме ресурси є основою потенціалу;
— факторний підхід, за якого необхідним є форму
вання певних умов для реалізації потенціалу;
— цільовий, в основі якого є спрямованість на до
сягнення певних завдань та цілей при реалізації потен
ціалу;
— ситуаційноцільовий, який передбачає те, що ре
алізація потенціалу для досягнення визначених цілей
можлива після виконання певних умов.
Із загальної сукупності всіх видів потенціалів, які
формують економічні системи, саме конкурентний по
тенціал є тим, який забезпечує формування стійких
конкурентних переваг, які дозволяють реалізовувати
невикористані резерви підвищення конкурентоспро
можності. Високий рівень конкурентоспроможності
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суб'єктів господарювання є
запорукою отримання висо
кого і стабільного прибутку,
забезпечує основну умову
розвитку і життєдіяльності
підприємства.
Вивчення підходів до сут
ності поняття "конкурент
ний потенціал" дозволяє
констатувати їх різноманіт
ність (табл. 2).
Михальченко О.А. до
основних складових існую
чих підходів до трактування
поняття "конкурентний по

тенціал" відносить:
— формування конкурентного потенціалу господа
рюючого суб'єкта завдяки ресурсам, від доступності
яких та ефективності використання залежить його стан;
— наявність дієвого інструментарію, який перетво
рює потенціал в фактор конкуренції; урахування впли
ву зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність
функціонування суб'єкту бізнесу, що дозволяє йому ре
зультативно адаптуватися до умов маркетингового ото
чення, які постійно змінюються;
— порівняльний аналіз суб'єкта господарювання та
його конкурентів за рівнем потенціалу;
— забезпечення зв'язку конкурентного потенціалу
з конкурентними перевагами та конкурентоспромож
ністю суб'єкта підприємницької діяльності [6].
Конкурентний потенціал господарюючого суб'єкта
об'єднує одночасно три рівні відносин та взаємозв'язків,
що виходить з аналізу минулого, теперішнього та май
бутнього стану господарюючого суб'єкта:
1) відображення рівня підприємства в минулому
шляхом акцентування уваги на наявності та стані існу
ючої сукупності властивостей, накопичених системою
в процесі її становлення, що зумовлює можливість її
функціонування та розвитку;
2) характеристику сучасного стану функціонуван
ня підприємства щодо практичного використання наяв
них його можливостей, що відображає орієнтацію на
формування резервів, забезпечуючи тим самим розме
жування реалізованих і нереалізованих можливостей
господарюючого суб'єкта;
3) орієнтацію на майбутнє, розкриваючи при цьому
спрямованість суб'єкта господарювання на розвиток, в
основу якого має бути покладено забезпечення єдності
сталого й мінливого.
Таким чином, вищевикладене дозволяє авторам
статті сформувати таке визначення поняття "конкурен
тний потенціал". Це здатність підприємства та його си
стеми менеджменту своєчасно та повно формувати
збалансований комплекс конкурентних переваг по за
безпеченню сталого стратегічного розвитку підприєм
ства, його конкурентоспроможності та здатності адап
тації до швидкозмінних умов функціонування на рин
ку.
Поряд з існуванням різноманітних поглядів щодо
трактування сутності поняття "потенціал" в літературі
сформувалося досить значна кількість підходів до його
структурування. Узагальнення підходів науковців щодо
структурування складових потенціалу, дозволило вста
новити існування блочномодульного та функціональ
ного підходів. У межах першого структура потенціалу
розглядається через систему блоків, що характеризу
ють стан певної складової підприємства. В межах фун
кціонального підходу в якості основних системоутво
рюючих елементів потенціалу більшість науковців виді
ляють такі його складові, як виробничий потенціал, інте
лектуальний, фінансовий, кадровий, підприємницький,
інформаційний, інноваційний тощо.
Паладова Т.А., Поліді А.А. вважають, що конкурен
тний потенціал підприємства включає п'ять складових
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— управління
дослідженням потен
Автор
Сутність поняття
ціалу підприємства;
Конкурентний потенціал, спираючись на інституційний, відтворювальний і корпоративний
Паладова Т. А.,
— управління
підходи, є сукупністю спроможностей підприємства використовувати внутрішні фінансовоПоліді А. А. [8]
формуванням
і роз
інвестиційні, виробничі, інноваційні та людські ресурси з метою створення стійких
витком потенціалу
конкурентних переваг. Він є спроможністю бізнесу створювати довгострокові конкурентні
підприємства;
переваги та адекватно реагувати на зміни в конкурентному середовищі
— управління ре
Другова О. С. [3]
Конкурентний потенціал – це можливості ресурсів, здатностей і компетенцій підприємства,
формувати його конкурентні переваги порівняно з іншими господарюючими суб’єктами на
алізацією потенціалу
визначеному ринковому сегменті
підприємства.
Михальченко О. А. [6]
Конкурентний потенціал – це реальна та потенційна здатність промислового підприємства
Основні процеси
формувати збалансований комплекс можливостей, в основу яких покладено результати
управління форму
прогнозування, організації та управління всіма аспектами підприємницької активності для
ванням і розвитком
найкращого задоволення потреб кожного окремого учасника бізнес відносин у порівнянні з
конкурентного по
конкурентами з метою максимізації ефективності функціонування шляхом постійного
тенціалу підприєм
вдосконалення технологічних рішень та використання усіх ресурсів з урахуванням
ства, які включають
особливостей сфери діяльності
визначення джерел
Шульга М. О. [11]
Конкурентний потенціал – це конкурентні зовнішні та внутрішні можливості підприємства,
які дозволяють вести ефективну конкурентну боротьбу на ринку шляхом оптимального
фінансування форму
використання матеріальних і нематеріальних ресурсів
вання та розвитку по
Афанасьєва М. В. [1]
Конкурентний потенціал – це динамічна системна сукупність можливостей підприємства
тенціалу, організацію
забезпечувати конкурентостійкість у сфері торговельної діяльності, що утворюється
розробки та впровад
шляхом трансформації потенціалу підприємства в конкурентний потенціал під впливом
ження програм роз
конкуренції та визначається наявністю і рівнем використання фактичних і потенційних
витку, управління ча
конкурентних переваг підприємства
сом здійснення про
елементів: потенціал основних бізнеспроцесів, трудо цесів розвитку, мотивацію персоналу, повинні відбува
вий, фінансовий, управлінський та інноваційний потен тися грунтуючись на загальних та специфічних принци
ціали [8].
пах.
Другова О. С. складовими конкурентного потенціа
Так, у науковій праці Краснокутської Н.С. загаль
лу підприємства встановлює [3]:
ними принципами розвитку потенціалу встановлено такі
— фінансовий потенціал (фінансова стійкість під [5]:
приємства, інвестиційна привабливість, політика ціно
— принцип цілеспрямованості,
утворення, рентабельність власного капіталу);
— принцип "зворотного зв'язку";
— виробничий потенціал (стан засобів праці, рівень
— принцип ієрархічності;
механізації і автоматизації праці і виробництва, іннова
— принцип комунікативності;
ційна діяльність підприємства);
— принцип інформаційної забезпеченості;
— трудовий потенціал (рівень кваліфікації персона
— принцип раціональності;
лу, рівень конфліктності в організації, соціальна інфра
— принцип темпоральності;
структура організації, участь персоналу в процесі уп
— принцип рефлективності;
равління, мотиваційні системи);
— принцип гнучкості;
— збутовий потенціал (застосування комплексного
— принцип безперервності.
підходу при плануванні маркетингової діяльності, задо
Серед принципів формування конкурентного по
волення запитів споживачів, заходи щодо підготовки і тенціалу Гудзинський О.Д., Судомир С.М. та Гуренко
ухвалення маркетингових рішень);
Т.О. встановлюють [2]:
— управлінський потенціал (інновації в галузі управ
— альтернативність потенційних можливостей;
ління, здатність швидко реагувати на ринкові умови, що
— динамічний характер потенційних можливостей;
змінюються, компетентність в управлінні).
— динамічну збалансованість потенціалу підпри
На думку Шульги М.О., складовими конкурентного ємств;
потенціалу є: ресурсний потенціал (сировинні, кадрові,
— динамічну відповідальність потенціалу темпам і
енергетичні ресурси, основні засоби виробництва); ви напряму розвитку підприємства;
робничий потенціал (інформаційні, управлінськоорга
— упереджений розвиток потенціалу підприємств
нізаційні та маркетингові ресурси); економічний по по відношенню до стратегічних системних змін в орга
тенціал (фінансові ресурси) [11].
нізаціях.
Афанасьєва М.В., проводячи структуризацію кон
Враховуючи авторське визначення конкурентного
курентного потенціалу, його компонентами визначає потенціалу та підхід авторів статті до його структуру
комерційний, технікотехнологічний, маркетинговий, вання, пропонуємо в основі формування та розвитку
клієнтський і підприємницький потенціали [1].
конкурентного потенціалу визначити загальні й спе
Досить цікавим підходом до структуризації кон цифічні принципи, згрупувавши останні за складовими
курентного потенціалу є той, який запропонований потенціалу. Так, загальними принципами формування і
Нижник І.В. [7]. На думку науковця, в структуру кон розвитку конкурентного потенціалу є:
курентного потенціалу за функціональними ознака
1) принцип системності (розвиток конкурентного
ми входять товарний, маркетинговий, інноваційний, потенціалу має розглядатися як сукупність взаємопо
інвестиційний та експортний потенціали, а за ресурс в'язаних процесів у сфері якісної зміни його складових);
ними можливостями — ресурсновартісний, виробни
2) принцип оптимальності (формування такого
чотехнологічний і продуктивнотрудовий потенціа співвідношення між складовими конкурентного потен
ли.
ціалу, за якого буде досягатися стратегічна мета роз
Використовуючи функціональний підхід до структу витку підприємства);
рування конкурентного потенціалу, враховуючи основні
3) принцип безперервності (постійний моніторинг та
напрями формування конкурентних переваг підприємств, контроль якісного стану складових конкурентного по
структурними елементами конкурентного потенціалу тенціалу і корегування планів його стратегічного роз
автори статті вважають: кадрову, інноваційну, організа витку);
ційноуправлінську, технікотехнологічну, інформацій
4) принцип збалансованості (розвиток всіх складо
ну та фінансовоінвестиційну складові.
вих конкурентного потенціалу має відповідати та узгод
Основними функціями управління конкурентним жуватися із цілями формування конкурентоспромож
потенціалом є:
ного положення підприємства на ринку);
Таблиця 2. Підходи науковців щодо визначення змісту категорії "конкурентний потенціал"
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5) принцип ефективності (розвиток конкурентного
потенціалу сприятиме покращенню фінансовоеконо
мічного стану підприємств);
6) принцип адаптивності (здатність конкурентного
потенціалу швидко пристосовуватися до сучасних ди
намічних умов зовнішнього та внутрішнього середови
ща та коригувати всі необхідні параметри розвитку скла
дових);
7) принцип повноти (виявлення і врахування всіх
можливих інструментів розвитку конкурентного потен
ціалу).
Специфічні принципи згруповано за складовими
елементами конкурентного потенціалу:
— принципи формування та розвитку організацій
ноуправлінської складової: орієнтація на досягнення
стратегічне цілей розвитку, саморозвиток та орієнтація
на споживача, всезагальне управління якістю, збалан
сованість організаційної структури управління, форму
вання ключових компетенцій та розвиток здатностей,
формування виробничотехнологічних ланцюгів;
— принципи формування та розвитку інноваційної
складової: гнучкість інноваційної політики, конверген
ція та відкритість інноваційної діяльності, інноваційна
адаптація та сприйнятливість, єдність інноваційного
процесу, стійкість інноваційновиробничих зв'язків та
ефективність інноваційної інфраструктури;
— принципи формування та розвитку технікотех
нологічної складової: адаптивність виробничих потуж
ностей, прогресивність технікотехнологічного розвит
ку, пріоритетність освоєння новітніх технологій;
— принципи формування та розвитку кадрової скла
дової: активність персоналу, професіоналізм, компе
тентність, креативність, системність роботи з кадрами,
зміцнення трудової дисципліни, справедливість моти
вації, соціальна відповідальність, професійне та поса
дове зростання;
— принципи формування та розвитку фінансово
інвестиційної складової: пріоритетність реалізації інве
стиційних проектів, відповідність інвестиційних потреб
наявним джерелам фінансовоінвестиційних ресурсів,
оптимізація співвідношення прибутковості та ризику,
оптимальність структури та вартості власних і позико
вих ресурсів, ефективність розподілу прибутку;
— принципи формування та розвитку інформацій
ної складової: оптимізація інформаційних потоків та
достовірність інформації, інформаційна відкритість та
залученість, єдність інформаційного середовища.
ВИСНОВОК
Таким чином, сформовано теоретичний базис роз
витку конкурентного потенціалу за рахунок уточнення
змісту поняття та її складових, визначення системи за
гальних й спеціальних принципів його формування та
розвитку.
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