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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ

Мета статті - розгляд підходів до створення механізму забезпечення конкурентоспроможно-
сті підприємницької діяльності. Методи дослідження: структурно-порівняльний аналіз, причинно-
наслідковий аналіз, морфологічний аналіз. Основні результати: Проаналізовано зміст понять "ме-
ханізм", "економічний механізм", "підприємницька діяльність", "конкурентоспроможність", за резуль-
татами чого надано визначення поняття "механізм забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємницької діяльності". Подано аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприєм-
ницької діяльності, головний результат його функціонування, а також рушійну силу механізму - ін-
новаційно-інвестиційний процес. Показано доцільність формування механізму за допомогою субор-
динованих і взаємозалежних програмно-цільових комплексних блоків, розглянуто зміст програмно-
цільових комплексних блоків, що є системами, які охоплюють різноманітні системоутворювальні
компоненти, - конкретні організаційні, економічні, техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозв'яз-
ку і взаємозалежності, реалізація яких сприяє забезпеченню конкурентоспроможності підприємни-
цької структури. Розглянуто наукові підходи, що мають використовуватися при формуванні механі-
зму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності (системний, ситуаційний,
комплексний, процесний).

Ключові слова: механізм, підприємницька діяльність, конкурентоспроможність, програмно-
цільовий комплексний блок, призначення, функція, рушійна сила.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ

Цель статьи - рассмотрение подходов к созданию механизма обеспечения конкурентоспо-
собности предпринимательской деятельности. Методы исследования: структурно-сравнительный
анализ, причинно-следственный анализ, морфологический анализ. Основные результаты: Про-
анализировано содержание понятий "механизм", "экономический механизм", "предпринимательская
деятельность", "конкурентоспособность", по результатам чего предоставлено определение понятия
"механизм обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности". Показаны
аспекты механизма обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности, гла-
вный результат его функционирования, а также движущую силу механизма - инновационно-
инвестиционный процесс. Показана целесообразность формирования механизма с помощью суб-
ординированных и взаимозависимых программно-целевых комплексных блоков, рассмотрено со-
держание программно-целевых комплексных блоков, которые являются системами, охватывающи-
ми разнообразные системообразующие компоненты, - конкретные организационные, экономичес-
кие, технико-технологические меры в их взаимосвязи и взаимозависимости, реализация которых
способствует обеспечению конкурентоспособности предпринимательской структуры. Рассмотрены
научные подходы, которые должны использоваться при формировании механизма обеспечения
конкурентоспособности предпринимательской деятельности (системный, ситуационный, комплекс-
ный, процессний).
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THE MECHANISM OF PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: APPROACHES TO CREATE

Article aim: analysis of approaches to create the mechanism of providing the competitiveness of entre-
preneurial activity. Research methods: structural-comparing analysis, cause-consequential analysis, morpho-
logical analysis. Main results: The content of notion “mechanism”, “economic mechanism”, “entrepreneurial
activity”, “competitiveness” is considered. Based on results of monographic analysis  the notion “mechanism of
providing the competitiveness of entrepreneurial activity” is considered as the aggregate of methods and means
that allow to reconcile the market environment and competitive advantages of an enterprise, its interests, per-
form adaptation of enterprise internal environment, and the aggregate of actions concerning using the competi-
tive advantages, that provide stable competitive position for the enterprise. The aspects of mechanism of provid-
ing the competitiveness of entrepreneurial activity (technical, organizational, economical, social, psychological,
legal and commercial) are shown. The main result of such mechanism functioning is considered as level of
effectiveness of entrepreneurial structure resources, primarily labor usage. It is shown that mechanism should
execute some functions – organizational, prognostic, prevention, compensative, coordinative, stimulative, con-
trol, informational. The innovative-investment process is recognized as a motive force of mechanism of provid-
ing the competitiveness of entrepreneurial activity. It is shown the advisability of such mechanism formation
based on subordinated and interdependent program-target blocks that form the aggregate together and  in con-
junction provide the enterprise competitiveness. The content of program-target blocks that are systems that
cover variable system-building components is shown. Such system-building components are presented as pre-
cise organizational, economical, technical and technological activities in their interrelation and interdependence
that promote the competitiveness of entrepreneurial structure. The scientific approaches that should be used
while creating the mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity are shown (system,
situational, complex and process).

Keywords: mechanism, entrepreneurship, competitiveness, program-target complex block, appoint-
ment, function, motive force.

Постановка проблеми. Конкуренція є найхарактернішою рисою системи
ринкового господарства. Саме вона визначає взаємовідносини між суб’єктами
ринку стосовно встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку, відносин
між товаровиробниками з приводу одержання прибутків на основі розумного ри-
зику та підприємливості, генерує дійові стимули для того, щоб господарюючий
суб’єкт не заспокоювався на досягнутому. Конкуренція є цивілізованою, легаль-
ною формою боротьби на ринку і дійовим механізмом відбору і регулювання в
ринковій економіці, основною рушійною силою ринку, який розвивається на зако-
нах попиту і пропозиції.

Покращання макроекономічної ситуації в Україні та підвищення конкуренто-
спроможності її економіки можливе лише за умови ефективного функціонування
суб’єктів господарювання. Основою такого функціонування, його збалансованості
та стратегічної спрямованості лежить складний економічний механізм функціону-
вання суб’єктів господарювання, однією з базових складових якого є механізм
забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності. Незважаючи
на наявність численних розробок із забезпечення конкурентоспроможності та від-
повідних механізмів, створення механізму забезпечення конкурентоспроможності
підприємницької діяльності потребує свого дослідження. Зокрема, потребують
ретельного розгляду принципові підходи (сукупність прийомів та способів) до
створення такого механізму.

Аналіз результатів попередніх досліджень. Поняттю "механізм" нале-
жить важливе місце в економічній теорії. Це поняття уведено до наукового обігу у
другій половині 60-х років ХХ століття. В економічній літературі трактування тер-
міна "механізм" двояке: послідовність станів, процесів, що визначають яку-небудь
дію, явище; система, устрій, які визначають порядок якого-небудь виду діяльності
[1]. Зміст поняття "механізм" розкривається у двох аспектах: механізм як внутрі-
шній пристрій економічної системи, який є її рушійною силою і механізм як сукуп-
ність станів і процесів, які формують у сукупності вид управління підприємством.
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Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльнос-
ті належить до так званих економічних механізмів. Сучасні економічні досліджен-
ня рясніють такими поняттями як "фінансовий механізм", "механізм управління",
"господарський механізм", "механізм соціально-економічного розвитку" та ін. [6].
Але огляд наукової літератури свідчить, що вченими поки ще мало уваги приділя-
ється визначенню його змісту. Так, в одних випадках під механізмом розуміють
сукупність станів системи, (наприклад, "фінансовий механізм" – сукупність станів
фінансової системи, "механізм соціально-економічного розвитку" – сукупність со-
ціально-економічних станів господарської системи, в інших – головний рушій роз-
витку (головний елемент структури системи, особливості його взаємодії з іншими
елементами тощо) [7], комплекс заходів, скерованих на дослідження певних ці-
лей, сукупність інституціональних та організаційних структур, комплексів форм та
методів, що ними використовуються [8]. Значною мірою від поданих тлумачень
відрізняється поняття "економічний механізм", що надано О.Ю. Чаленком: меха-
нізм в економіці – це сукупність ресурсів економічного процесу і способів їх з'єд-
нання. Відмітною особливістю пропонованого поняття є наявність процесу і не-
розривний зв'язок і сопідлеглість механізму процесу. У цьому понятті зроблено
відмежування механізму від управління, тобто механізм представлений як керо-
ваний ресурс процесу.

Відсутнє єдине тлумачення сутності поняття "економічний механізм" і в ен-
циклопедичних економічних виданнях. Можливо, це тому що саме поняття "еко-
номічний механізм" розкриває сутність найрізноманітніших відносин і процесів
функціонування і розвитку економічних об’єктів: від найскладніших економічних
систем країни – до конкретних підприємств [9].

Узагальнюючи наявні підходи до трактування поняття "економічний меха-
нізм", можна зробити висновок, що найчастіше це поняття визначається як систе-
ма заходів, форм, методів, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Метою статті є розгляд підходів до створення механізму забезпечення кон-
курентоспроможності підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу. Визначення змісту поняття "механізм забез-
печення конкурентоспроможності підприємницької діяльності" має виходити зі зміс-
ту понять "механізм", "конкурентоспроможність" та "підприємницька діяльність".

Поняття "підприємницька діяльність" є похідним від поняття "підприємницт-
во". Підприємництво є надзвичайно містким поняттям, в ньому переплітається
сукупність економічних, юридичних, політичних, історичних і психологічних відно-
син. Зміст цього поняття формувався протягом значного історичного періоду, змі-
нювався під впливом базисних і надбудовчих інституцій, психології людей [2, с.
28]. У вітчизняній науковій економічній думці підприємництво розглядається як
економічна категорія, як метод господарювання, як тип економічного мислення.
Як економічна категорія підприємництво відображає взаємини між його суб'єкта-
ми з приводу виробництва, розподілу і привласнення благ та послуг. Як тип еко-
номічного мислення суть підприємництва зводиться до ініціативної, новаторської,
самостійної діяльності, а як метод господарювання – до найповнішого та найефе-
ктивнішого використання факторів виробництва і прагнення реалізувати свої тво-
рчі здібності [3, с. 224].

Зміст підприємництва можна розглядати в декількох аспектах, зокрема як:
форму економічної активності – свобода вибору напрямів і методів діяльно-

сті, самостійність у прийнятті рішень, орієнтація на досягнення успіху, отримання
прибутку, відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки та пов’язаний із ними
ризик;

відповідний стиль і тип поведінки підприємця – ініціатива, пошук нетради-
ційних рішень, масштабність та ризик, ділова хватка;
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особливу економічну функцію – вдосконалення державного механізму, по-
стійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери.

Підприємницька діяльність відбувається в умовах конкурентної боротьби.
Сутність конкуренції, за М. Портером, розкривається в її функціях: розширення
підприємствами масштабу виробництва, підвищення продуктивності праці і за
рахунок цього зменшення витрат виробництва на одиницю продукції, а отже, і ці-
ни; економія ресурсів (природних, матеріальних, трудових, фінансових та ін.);
упровадження досягнень науки і техніки у виробництво, що зумовлює зростання
продуктивності праці; поліпшення якості продукції та обслуговування (в тому числі
післяпродажного) споживачів; перерозподіл капіталу між галузями, вирівнювання
норми прибутковості у різних сферах і галузях економіки; створення умов для ба-
нкрутства підприємств, зростання на цій основі безробіття; виникнення економіч-
них криз; посилення процесу диференціації товаровиробників, тобто збагачення
одних і збідніння інших; монополізація економіки [5, с. 115].

Конкурентоспроможність як порівняльна характеристика визначає можли-
вість розробляти та виготовляти товари й послуги або вищої якості, або ж за ці-
нами, значно нижчими за ціни конкурентів. У широкому сенсі конкурентоспромож-
ність підприємницької структури сприймається як її здатність забезпечувати зба-
лансованість своїх пропорцій та уникати тих обмежень, що зумовлені зовнішнім
середовищем, самовідтворювати поліпшення своїх якостей та властивостей. Кон-
курентоспроможність є результатом використання конкурентних переваг підпри-
ємницької структури - характеристик, властивостей товару або марки, які ство-
рюють для неї перевагу порівняно з іншими виробниками. Конкурентоспромож-
ність підприємницьких структур визначається наявністю в країні здорового ринку,
чинників виробництва та характеристик, які формують їхній потенціал для досяг-
нення стабільного економічного зростання. Здорова економіка має бути підкріп-
лена зростанням ділової активності та керована законом.

Узагальнюючи наведені трактування, поняття "механізм забезпечення кон-
курентоспроможності підприємницької діяльності" можна визначити як сукупність
методів та засобів, завдяки яким здійснюється ув’язка та узгоджуються стан рин-
кового середовища з конкурентними перевагами та інтересами підприємства, від-
бувається адаптація внутрішнього середовища підприємства (фінансової, вироб-
ничої, організаційної, управлінської сфер), та комплекс дій щодо застосування
конкурентних переваг, які забезпечують його стабільну ринкову позицію. Такий
механізм характеризується комбінованою низкою взаємопов'язаних в певній лан-
цюговій послідовності конкурентних переваг підприємства, в кожній із яких акуму-
льовано реальні та потенційні можливості підприємства, які, відповідно, в імпуль-
сному режимі спрямовуються на формування, підтримку або посилення ринкової
позиції підприємства.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльнос-
ті виступає складовою системи управління підприємства. Формування механізму,
систематизація методів та показників визначення конкурентоспроможності під-
приємства надає можливість опанувати ринкову ситуацію та її зміни, визначити
пріоритети конкурентів, провести аналіз можливостей розширення ринку збуту та
виступає в практичній діяльності підприємства основою для розроблення заходів
щодо забезпечення його конкурентоспроможності. Найочевиднішою причиною,
яка виступає перешкодою для досягнення конкурентоспроможності є висока інер-
ційність наявних моделей управління, що виявляється в ігноруванні змін зовніш-
нього оточення. Крім того, є ще такі негативні особливості системи управління
вітчизняними підприємствами як відсутність довгострокової стратегії, неузгодже-
ність внутрішніх управлінських структур, невідповідність усіх підсистем, стилю і
методів управління напрямам діяльності.
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Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності
має декілька аспектів: технічний, організаційний, економічний, соціальний, психоло-
гічний, правовий, комерційний. І хоча всі вони становлять єдину систему, є певна
черговість у вирішенні питань кожного з аспектів з огляду на їхню вагомість.

Відповідно до цих аспектів механізм забезпечення конкурентоспроможності
підприємницької діяльності складається з субординованих і взаємозалежних про-
грамно-цільових комплексних блоків, сукупність яких створює певну цілісність, а
спільна дія забезпечує конкурентоспроможність. Програмно-цільові комплексні
блоки як елементи організаційно-економічного механізму, науково-методичні ре-
комендації та практичні рішення щодо вибору і реалізації конкретних організацій-
них, економічних та техніко-технологічних заходів для кожного з них вперше по-
дано у [4].

Програмно-цільові комплексні блоки є системами, що охоплюють різномані-
тні системоутворювальні компоненти, – конкретні організаційні, економічні, техні-
ко-технологічні заходи в їхньому взаємозв'язку і взаємозалежності, реалізація
яких сприяє забезпеченню конкурентоспроможності підприємницької структури. Ці
заходи у сукупності створюють реальні передумови забезпечення конкурентних
переваг підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища і динаміч-
них змін кон'юнктури ринку. До найважливіших заходів належать вибір стратегіч-
них напрямів, досягнення синергії корпоративного менеджменту, комплексний
підхід до управління персоналом, системний підхід до підвищення ефективності
планування та диверсифікації виробництва, вдосконалення внутрішньої системи
обліку та аналізу, фінансового менеджменту. Всі програмно-цільові комплексні
блоки механізму об'єднані єдиним принципом – кожний з них забезпечує стійкий
розвиток внаслідок створення і підтримання конкурентних переваг, конкурентні
можливості підприємства, зміцнення його позицій на ринку.

При формуванні механізму забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємницької діяльності необхідно врахувати чинники саморегуляції ринку і особли-
вості державного регулювання ринкових відносин.

Головним результатом функціонування механізму забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємницької діяльності є рівень ефективності використання
ресурсів підприємницької структури і насамперед праці. Для цього механізм має
виконувати декілька функцій: організаційну, прогнозуючу, попереджувальну, ком-
пенсаційну, координаційну, стимулюючу, контрольну, інформаційну.

Рушійною силою механізму забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємницької діяльності є інноваційно-інвестиційний процес. Механізм не буде пра-
цювати без мобілізації внутрішніх чинників розвитку інноваційної системи підпри-
ємницької структури. Розвиток інноваційної системи є закономірною реакцією на
вимоги ринку і виклики глобалізації. Аналіз теоретичних розробок і емпіричних
досліджень взаємозв’язку конкурентоспроможності підприємницької структури та
інноваційних процесів дав змогу виявити суперечності інноваційного забезпечен-
ня конкурентоспроможності: безсистемність процесів інноваційної активності і
відсутність стійкої тенденції до її розвитку на фоні глобальної експансії нововве-
день; відсутність взаємозв’язку між традиційними (ціновими) конкурентними пере-
вагами вітчизняних підприємств і інноваційною базою їхнього формування; низь-
кий міжнародний конкурентний рівень вітчизняних розробок, які ідентифікуються
як інновації; нерозвиненість інноваційної інфраструктури; недосконалість системи
отримання, використання і захисту прав інтелектуальної власності.

В основу формування механізму забезпечення конкурентоспроможності
підприємницької діяльності мають бути покладені наукові підходи:

системний, який забезпечує цілісність механізму як системи з певною стру-
ктурою;
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ситуаційний, який забезпечує безперервні дослідження зовнішнього сере-
довища, до яких має пристосовуватись підприємство використовуючи специфічні
засоби;

комплексний, який забезпечує інтеграцію економічних інтересів підприємст-
ва та його контрагентів, механізм узгодження їхніх інтересів та визначає рівень
допустимих протиріч;

процесний, який забезпечує безперервність застосування комплексу захо-
дів на підприємствах.

Використання одного підходу не виключає застосування іншого, а навпаки,
передбачає комплексне взаємоузгоджене використання зазначених підходів,
оскільки кожен з них висвітлює окремий аспект забезпечення конкурентоспромо-
жності підприємницької діяльності.

Висновки. Багатогранність конкурентоспроможності підприємства як цілісно-
го економічного явища, різноманітність наявних підходів до її забезпечення потре-
бує створення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької
діяльності із застосуванням методології системного аналізу, з урахуванням склад-
них, взаємопов’язаних, взаємообумовлених проблем конкурентоспроможності під-
приємницьких структур, внутрішніх та зовнішніх їхніх зв’язків. Тривалість функціо-
нування підприємства на ринку, вияв спроможності до розвитку залежить від за-
безпечення його конкурентоспроможності, на що і скерована дія розглянутого ме-
ханізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності.
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ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРОБНИЦТВА

Вспуп: Побудова системи чинниікв впливу на довкілля, яка дозволяє провести їх оцінку та
удосконалити облік екологічної діяльності підприємства. Обґрунтування необхідності комплексного
підходу до виробництва, в умовах вуглевидобувного підприємства для мінімізації негативних впливів
суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище. Метою статті є удосконалення облі-
ку екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства. Методи: Методологічну основу роботи
складають загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи статистичного аналізу та логіч-
ного узагальнення, методи теоретичного узагальнення, діалектики, логіки, системного та історико-
економічного аналізу, індукції та дедукції, а також інституціонального аналізу. Результати:. Проаналі-
зовано фактори впливу на екологічну діяльність, з урахуванням галузевих особливостей вуглевидобу-
вного підприємства. Визначено вплив комплексного використання сировини на облік екологічної дія-
льності вугільних шахт. Висновки: Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до виробництва,
в умовах вуглевидобувних підприємств для мінімізації негативних впливів суб’єктів господарювання на
навколишнє природне середовище. Побудована система чинників впливу на довкілля, яка дозволяє
провести їх оцінку та розробити конкретні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку еко-
логічної діяльності. Проаналізовано облікові напрями формування екологічної діяльності.

Ключові слова: фінансовий результат, витрати, доходи, екологічна діяльність, комплексне ви-
користання, економічний ефект.
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