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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

В статті представлено основні види змін та їх вплив на 

конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто математичну 

інтерпретацію впливу змін на  конкурентоспроможність.  
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В статье представлено основные виды изменений и их влияние на 

конкурентоспособность предприятия. Рассмотренно математическую 

интерпритацию влияния изменений на конкурентоспособность.  

Ключевые слова: изменения, конкурентоспособность, внедрение 

изменений.  

The article  presents the main types of changes and their impact on 

competitiveness. The mathematical interpretation of the effects of changes in 

competitiveness. 
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Постановка проблеми. В умовах нестійкої економіки та нестабільності 

зовнішнього середовища залишаються актуальними питання 

конкурентоспроможності підприємств будь-якої галузі. Для підтримки 

достатнього рівня та збільшення конкурентоспроможності підприємствам 

необхідні зміни. Зміни в підприємстві можуть бути впроваджені в цілому або в 

окремому напрямі. Питання впливу змін на конкурентоспроможність 

підприємства залишається недостатньо вивченим. 



Аналіз останніх джерел. Управління змінами досліджували І.Ансофф,  

Р.Джейкобс, А. Томпсон, А. Стрикленд,  С. Ашмарина, Д. Воронков, О.Гусєва, 

В.Нємцов, Л. Довгань, З.Шершньова  [1-10]. Дослідження проблеми 

конкурентоспроможності підприємства мають широкий діапазон. Теоретичним 

надбанням є наукові праці вчених-економістів: А. Сміта, А. Курно, Д. Рікардо 

та інших. В Україні вивчення проблеми конкурентоспроможності також 

актуальне, йому приділяють увагу такі вчені-економісти як Л. Балабанова, І. 

Должанський, С. Шевельова та інші [11-13]. Разом із тим, у вітчизняній 

практиці не існує єдиного підходу до окреслення шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. 

Постановка завдання. Визначити вплив змін на рівень 

конкурентоспроможності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Для кожного підприємства 

впровадження змін є необхідним засобом існування на ринку. Деякі 

керівники підприємств вважать за необхідне планувати, ознайомлювати та 

поступово впроваджувати зміни. Інші навпаки чекають передкризового стану 

і лише потім впроваджують зміни як необхідність фактор «виживання» 

підприємства. І той і іншій спосіб мають право на існування оскільки 

залежать в більшості від стилю керівництва та особистісних характеристик 

керівника.  

Непередбаченість зовнішнього середовища країни передбачає реакцію 

підприємств на зміни в зовнішньому середовищі. Організації можуть 

пристосовуватися до змін у середовищі наступними способами: адаптація до 

змін у середовищі, які не були заздалегідь визначені. В цьому випадку 

майбутні зміни в середовищі не ідентифікуються завчасно. Отже, для цього 

способу характерним є реагування із запізненням; пристосування до 

середовища шляхом урахування тенденцій його розвитку. Другий спосіб 

передбачає наявність механізмів постійного спостереження за середовищем. 

Його використовують організації, які «шукають» зміни; замість того, щоб 

організація пристосовувалась до середовища, вона, навпаки, намагається 



пристосовувати середовище до себе. Такий спосіб використовують виключно 

сильні, великі організації, що займають монопольне положення на ринку. 

Конкурентоспроможність – властивість суб’єкта ринкових відносин, 

що виявляється в процесі концентрації та дозволяє зайняти свою нішу в 

ринковому господарстві для розширеного відтворення, що передбачає 

покриття всіх витрат виробництва та отримання прибутку від господарської 

діяльності [14-18]. 

Узагальнивши погляди авторів, конкурентоспроможність підприємства 

може визначатись наступними параметрами:  

- здатність підприємства ефективно функціонувати на ринку; 

- спроможність продукції даного підприємства конкурувати на ринку з 

аналогічною продукцією; 

- отримання підприємством конкурентних переваг; 

- ефективне використання технологій, ресурсів, методів управління, 

- навичок і знань персоналу, компонентів маркетингової діяльності, які 

відображаються в якості та конкурентоспроможності продукції, 

прибутковості підприємства. 

Зупинимось більш детально на впливі внутрішніх змін на 

конкурентоспроможність підприємства.    

Конкурентоспроможність представляє результат впровадження змін на 

підприємстві. Для загального визначення рівня конкурентоспроможності 

варто на впроваджувати зміни на основі системного підходу (рис. 1). 

Система – це деяка цілісність, що складається із взаємозалежних 

частин, кожна з яких вносить свій внесок в характеристики цілого. 

Системний підхід має в снові розгляд кожної частини як частини цілого. 

Кожна з складових передбачає зміни з метою підвищення 

конкурентоспроможності. 

 Технологічні зміни — це зміни загального процесу створення, 

раціоналізації та поширення технологій або процесів. По суті технологічні 



зміни це створення технологічного процесу, безперервний процес 

вдосконалення технології і її поширення у промисловості та суспільстві. 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та змін на підприємстві 

 

Зміни кадрів – це зміни пов’язані з зміною в якісному та кількісному 

складі персоналу підприємства. 

Зміни задач управління – це зміни загальної системи управління, 

підходів до якості менеджменту підприємства, зміни загальних задач 

управління.  

Зміни в структурі – оптимізація структури управління підприємства. 

Кожна з змін містить цілий комплекс складових, які саме впливатимуть 

на результат (табл. 1). 

Загальна функція впливу змін на конкурентоспроможність 

підприємства має вигляд: 

                         , 

де К – рівень конкурентоспроможності; 
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FЗк  - узагальнюючий показник змін кадрів; 

FЗу – узагальнюючий показник змін управління; 

FЗт – узагальнюючий показник змін структури.  

Таблиця 1 

Складові змін на підприємстві 

Вид змін Складова  

Технологічні зміни 

Зміна техніки 

Зміна технології 

Зміна сировини та ресурсів 

Зміна кадрів 

Оновлення персоналу підприємства 

Підвищення кваліфікації кадрів 

Горизонтальні та вертикальні переміщення 

персоналу 

Зміна управління 

Система менеджменту 

Нові підходи до управління процесами на 

підприємстві 

Нові форми управління 

Зміни в структурі 
Оптимізація організаційної структури  

Оптимізація функцій та завдань управління 

 

Набір чинників, які визначають конкурентоспроможність 

підприємства, виявляється настільки значимим і своєрідним, що неможливо 

запропонувати єдину методику збирання даних стосовно їхнього оброблення 

та ідентифікації для прийняття відповідних рішень. 

Підприємство буде конкурентоспроможним, якщо буде 

використовувати всі можливі зміни та ініціативний потенціал своїх 

працівників. Керівництво підприємства повинно постійно шукати нові шляхи 

та заходи ведення конкурентної боротьби та необхідних змін. Якщо вони 

знайдені, то підприємство отримує конкурентну перевагу і стає 

конкурентоспроможним. Але конкурентоспроможність буде триматись доти, 

доки конкуренти не впровадять в себе подібні розробки чи їх аналоги, або 

обійдуть взагалі. Іноді може статись, що запропоновані заходи не принесуть 

підприємству конкурентних переваг і підприємство почне втрачати свої 



позиції на ринку, а саме – конкурентоспроможність. Тому процес пошуку 

нових ідей, впровадження змін, шляхів, які можуть перерости в конкурентні 

переваги повинен бути безперервним. 

Для того, щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно 

мати конкурентні переваги. Існує багато шляхів їх отримання, ми розглянемо 

три, на нашу думку, основні шляхи які пов’язані з змінами: стати краще 

самому, безпосередньо послабити конкурентів або змінити ринкове 

середовище. 

У першому випадку підприємство застосовує сукупність змін, 

спрямованих на удосконалення власної діяльності. Використовує всі свої 

кореневі компетенції та перетворює їх на переваги. Наприклад, покращення 

якості продукції, зменшення її собівартості. 

У другому випадку – діяльність підприємства спрямовано на 

безпосереднє послаблення конкурентів. За виключенням кримінальних і 

напівкримінальних заходів, що широко застосовуються у вітчизняній 

практиці, це можуть бути й легальні методи: переманювання 

найдосвідченіших кадрів, створення перепон конкурентам у доступі до 

каналів розповсюдження товарів через укладання угод на ексклюзивну 

дистрибуцію, тощо. 

У випадку неможливості використання двох перших шляхів або їх 

вичерпності підприємства часто, особливо останнім часом, як в Україні, так і 

на Заході, намагаються змінити саме середовище, в якому вони конкурують.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено основні 

види змін на підприємстві які впливатимуть на конкурентоспроможність 

підприємства. Саме фактори внутрішнього середовища є більш 

контрольованими і саме тому більш впливовими на конкурентоспроможність 

підприємства.   
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