
 
ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 
 

 244

УДК 339.13 
Шевчук І.– ст. гр. БКмп-52 
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рожко Н.Я. 
 
Розвиток економіки України, пов’язаний з вирішенням важливої стратегічної 

задачі з підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств – основним 
суб'єктом, який формує конкурентоспроможність економіки України. Зі становленням і 
розвитком ринкових відносин конкуренція на вітчизняних ринках набуває все більш 
жорсткого характеру. Важливий фактор вирішення даної задачі – вивчення 
організаційно-економічних основ підвищення конкурентоспроможності підприємств, 
створення ефективної системи управління нею, яка б забезпечувала їм стійкі 
конкурентні переваги на ринку. Вирішення цього завдання все гостро постає перед 
підприємствами України у зв’язку із членством у СОТ, концентруванням її зусиль на 
якнайшвидше досягнення рівня розвитку економіки європейських країн та входження 
до ЄС. 

Зі вступом України у СОТ становлення нових економічних відносин  передбачає 
необхідність здійснення докорінних змін у зовнішньоекономічній сфері, 
диверсифікацію традиційних і розвиток нових форм співробітництва із зарубіжними 
країнами. 

Одним із важливих елементів нового підходу розбудови державності є перехід 
до економіки відкритого типу й визнання того факту, що використання можливостей 
міжнародного поділу праці переходить в неодмінну умову господарського прогресу і 
соціального розвитку України. Зближення економіки України з повнокровними 
економіками інших держав потребує наявності у неї саме такого господарства, яке є в 
інших розвинутих країнах. Отже, без структурної зміни в економічному потенціалі 
України неможливо увійти у світовий поділ праці. Саме проблема підвищення 
конкурентоспроможності підприємств  промисловості України має пріоритетне 
загальнодержавне значення. Актуальним є всебічне вивчення організаційно-
економічних основ підвищення конкурентоспроможності її підприємств з метою 
розробки оптимальної стратегії розвитку та удосконалення системи управління їх 
конкурентоспроможністю. 

Вагомий внесок у дослідження теорії конкуренції та вивчення конкурентних 
переваг, конкурентоспроможності підприємства та факторів, що визначають її стан, 
зробили вчені: Г. Азоєв, І. Ансофф, Л. Балабанові, І. Должанський, М. Енрайт, Т. 
Загорна, А. Заїнчковський, М. Портер, Ю. Іванов, Р. Фатхутдінов, О. Юданов та інші. 

Проведений аналіз джерел показав, що недостатньо вивченими є особливості 
формування та розвитку організаційно-економічних основ підвищення 
конкурентоспроможності підприємств  світлотехнічної галузі України. А від так варто 
зазначити що здійснення управління конкурентоспроможністю неможливе без 
застосування в процесі управління певних принципів діяльності підприємств.  Основні 
з них: системності, єдності, цілісності, структурності, прогнозованості, ефективності. 


