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У статі визначено, досліджено та проаналізовано інституціональну сутність конкурент-
ного потенціалу корпорацій як суб’єкта економічних відносин, визначено теоретико-
методологічні підходи конкурентного потенціалу корпорацій. Розглянуто наукові підходи до
поняття “інституціональне середовище”.
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І. Вступ
Сучасна ринкова економіка вимагає нових

підходів щодо формування та використання
потенційних можливостей підприємств, кор-
порацій, галузей.1

У ринкових умовах категорія “конкурент-
ний потенціал” здобуває особливої актуаль-
ності як одна з основних характеристик ста-
більності корпорацій і, головне, можливо-
стей його подальшого розвитку.

В умовах зростаючого рівня конкурентної
боротьби питанням розвитку конкурентного
потенціалу приділяється все більше уваги.

Актуальність визначення інституціональної
сутності конкурентного потенціалу корпорацій
замовлена необхідністю формування інститу-
ціонального середовища розвитку корпорацій,
а також тим, що в умовах підвищення значу-
щості інституціональних чинників аналіз стану і
динаміки інституціонального середовища стає
невід’ємною складовою процесу формування
конкурентного потенціалу.

Одним із основних завдань визначення
інституціональної сутності конкурентного
потенціалу корпорацій є вимога знайти нові
підходи щодо розробки наукового апарату,
що відображає оцінку рівня формування,
стану та потенційних можливостей розвитку
корпорацій.

З цією метою слід розглянути різні аспек-
ти поняття “потенціал”, у більшості з яких
відзначалася важливість вивчення проблем
його оцінки та вказувалося на існування
значних розбіжностей у визначенні самого
поняття потенціалу, його сутності, складу і
співвідношення з іншими категоріями.

В Україні ефективне використання конку-
рентного потенціалу, що є основою еко-
номіки, стає однією з необхідних передумов
досягнення стійкості та якості економічного
зростання.

Механізми конкурентної економіки мо-
жуть працювати ефективно лише за наяв-
ності певного набору інститутів, тому процес
формування конкурентного потенціалу має
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проходити паралельно з формуванням від-
повідного інституційного середовища [2].

Потенціал, у загальному розумінні, роз-
глядається як джерела, можливості, засоби,
запаси, які можуть бути приведені в дію, ви-
користані для досягнення певної мети.

Проте потенціал є чимось більшим, ніж
просто заданим набором певних можливо-
стей системи для ефективного функціо-
нування при різних цілях.

Потенціал є базовим елементом під-
приємства, об’єднуючим у собі цілі, рушійні
сили і джерела його розвитку [11].

Його вміст визначають такі характери-
стики:
– потенціал є динамічною характеристикою

і виявляється лише в процесі його вико-
ристання;

– використання потенціалу має супровод-
жуватися його зростанням;

– процес використання і нарощування по-
тенціалу є безперервним і доповнює
один одного [11].
На сьогодні серед науковців відсутня

єдність думок щодо визначення самого по-
няття “потенціал”, його сутності, складу та
співвідношення з іншими категоріями.

Конкурентний потенціал підприємств ви-
вчали такі науковці як: Д. Галушко [5],
Л. Головкова [6; 7], В. Горшков, С. Девіс [4],
Д. Єрохін [5], Р. Качалов, Г.Б. Клейнер,
В. Ковалев, Н. Краснокутська [10], К. Рахлин
[12], Л. Сосненко, В. Шкарбун та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – визначити інституціональну

сутність конкурентного потенціалу корпорації
та визначити теоретико-методологічні підходи
до конкурентного потенціалу корпорацій.

ІІІ. Результати
В умовах підвищення значущості конку-

рентного потенціалу аналіз стану і динаміки
інституціонального середовища стає не-
від’ємною складовою процесу формування
конкурентного потенціалу корпорації.

Проте єдиного трактування поняття
“інституціональне середовище” не існує,
його визначення і тлумачення мають безліч
трактувань (див. табл.).
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Таблиця
Наукові підходи до поняття “інституціональне середовище”

№ Автор Зміст поняття “інституціональне середовище”
1 А.Н. Олейник Характеристики зовнішнього середовища, що мають значення для економічної

діяльності, сукупність цінностей, формальних і неформальних норм, які впли-
вають на співвідношення стимулів у діяльності і зумовлюють досягнення міні-
мальної згоди між людьми

2 Дж. Окслі Набір політичних, економічних, соціальних і юридичних (законних) угод, що
встановлюють основу для виробництва й обміну

3 Р.І. Капелюшников
[8]

Сукупність основоположних соціальних і юридичних норм, яка утворює базис
для виробництва, обміну та вживання

4 Д. Норт [11] Це рамки укладання інституційних угод (договорів між окремими індивідами,
спрямованими на зниження трансакційних витрат)

5 В.Д. Голіков Інституційна система подається як середовище, у якому здійснюється
діяльність організацій

6 Е.Р. Фуруботн,
Р. Ріхтер [14]

Правила загального характеру, основне призначення яких полягає в зниженні
трансакційних витрат

7 С.А. Кузнецова,
Н.А. Кравченко, В.Д. Маркова,
А.Т. Юсупова [9]

Комплекс інститутів правового, фінансового і соціального характеру, що за-
безпечують інноваційні процеси і мають національне коріння, традиції, полі-
тичні й культурні особливості

Інституціональне середовище накладає
певні обмеження на діяльність господарюю-
чих суб’єктів і одночасно стимулює їх до тих
чи інших дій. Основною функцією інститу-
ціонального середовища (як сукупності груп
інститутів) є скорочення трансакційних вит-
рат, а їх величина визначає рівень ефек-
тивності інститутів і підсумкову конкурентос-
проможність [4, с. 122].

Інституційна система сучасної економіки
поки що не відповідає новим обставинам,
пов’язаним із становленням економіки транс-
формаційного типу. Вирішення цієї проблеми
вимагає реформування діючих інститутів і
формування нових, тобто створення ефек-
тивного інституціонального середовища, ос-
новою розвитку конкурентної моделі еко-
номіки, яка існує [7, с. 16].

Аналіз інституціонального середовища,
що склалося в результаті реформ економіки,
проблеми і сам характер поведінки суб’єктів
господарської діяльності показують, що зба-
лансованість взаємодії інститутів та інтересів
суб’єктів істотно впливають на результа-
тивність економічної системи [12, с. 65].

Науковий інтерес до проблеми визна-
чення сутності конкурентного потенціалу
корпорацій змушує звернутися до аналізу
накопиченого теоретичного матеріалу.

Потенціал підприємства є величиною змін-
ною, що швидко реагує на зміни зовнішнього
середовища, змінюється й адаптується. Не-
зважаючи на різноманітність інтерпретацій по-
няття “конкурентний потенціал”, можна
відзначити ряд моментів, властивих більшості
підходів до визначення цього поняття [6, с. 37]:
1. Наявність традиційної ресурсної скла-

дової, наявної в розпорядженні підпри-
ємства (трудові, інформаційні, фінансові
та виробничо-технічні ресурси), її досту-
пність.

2. Наявність блоку управління, у якому, як
правило, розрізняють три підсистеми:
планування, реалізації, контролю. На
нашу думку, прийнятна і позиція поділу

функції управління на п’ять складових:
планування, організація, контроль, мо-
тивація та координація. Обидва підходи
повністю охоплюють систему управлін-
ня. У цьому випадку ми стикаємося з
однаковими за змістом поняттями, але
представленими в різних інтерпрета-
ціях, що в цілому не змінює суті.

3. Наявність ресурсу досвіду організації:
стійка конкурентна позиція, доступ до
системи товароруху, галузевої системи
постачання та інші фактори, зумовлені
досвідом діяльності в галузі.

4. Наявність ресурсу капіталу: джерела
для покриття нестачі виробничих ре-
сурсів (акціонери, інвестори та кредитні
установи).

5. Наявність політичного ресурсу: здатність
керівництва корпорації впливати на фак-
тори ринкового середовища, що визна-
чаються політикою і законодавством
держави (зокрема, у податковій сфері).
У ринкових умовах конкурентний по-

тенціал корпорацій набуває особливої акту-
альності як одна з основних характеристик
стабільності і, головне, можливостей по-
дальшого розвитку [5, с. 17].

Поняття “конкурентний потенціал під-
приємства” належить до найбільш складних
економічних категорій. Найчастіше під цим
терміном розуміють сукупність існуючих та
невикористаних можливостей підприємства,
корпорації, галузі [7, с. 23].

Конкурентний потенціал включає в себе
не тільки організаційний потенціал, а й до-
сить велику сукупність складових (стра-
тегічний ресурс, потенціал підприємства
та ін.), які дають можливість корпорації роз-
виватися в стратегічному аспекті [1, с. 145].

Конкурентний потенціал компанії може
бути визначений нами як частина загально-
го потенціалу, що забезпечує досягнення
конкурентних переваг корпорації в умовах
трансформацій і впливу зовнішніх ринкових
сил.
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На нашу думку, конкурентний потенціал
визначається сукупністю параметрів, що ви-
значають можливість і здатність корпорації
(системи) ефективно функціонувати на ринку
у перспективі (мати високий рівень рента-
бельності, утримувати або збільшувати част-
ку на ринку) та має сукупність конкурентних
переваг серед інших учасників ринку.

Таким чином, конкурентний потенціал
показує можливість зберігати або збіль-
шувати свою конкурентоспроможність у дов-
гостроковому періоді.

Отже, визначення конкурентного по-
тенціалу корпорації дає змогу охопити всі
основні внутрішні процеси, що проходять у
різних функціональних сферах його вну-
трішнього середовища в зіставленні з ос-
новними конкурентами [7, с. 27].

У результаті забезпечується системний
погляд на корпорацію, який дає змогу вия-
вити всі сильні і слабкі сторони, а також
розробити на цій основі комплексну методи-
ку оцінювання можливостей довгостроково-
го перспективного розвитку підприємства
[13, с. 132].

Отже, конкурентний потенціал являє со-
бою сукупність наявних природних, мате-
ріальних, трудових, фінансових і нема-
теріальних ресурсів та можливостей об’єктів
і (або) суб’єктів господарювання, що дають
їм змогу отримувати конкурентні переваги
порівняно з іншими учасниками ринку.

Конкурентний потенціал корпорацій вклю-
чає в себе:
– технічні ресурси (виробниче устаткуван-

ня, матеріали);
– енергетичні ресурси;
– технологічні ресурси (динамічність ме-

тодів технології, наявність конкурентос-
проможних ідей, наукові відділи);

– кадрові ресурси (кваліфікаційний, демо-
графічний склад, їх здатність адаптува-
тися до зміни цілей потенціалу підприєм-
ства, підприємницька здатність, наукові
знання, рівень освіти та ін.);

– просторові ресурси (характер виробни-
чих приміщень, територій підприємства,
комунікацій, можливості розширення
та ін.);

– ресурси організаційної структури системи
управління (характер і гнучкість керуючої
системи, швидкість проходження керів-
них впливів);

– інформативні ресурси;
– фінансові ресурси (стан активів, ліквідність,

наявність кредитних ліній та ін.) [1, с. 149].
Кожний із зазначених видів ресурсів яв-

ляє собою сукупність можливостей досяг-
нення цілей потенціалу корпорації.

Із закономірності цілісності систем вип-
ливає, що в результаті взаємодії всіх скла-
дових системи ресурсів потенціалу дося-
гається ефект цілісності, тобто виникають

нові властивості, якими кожен окремий ре-
сурс не володіє [14, с. 48].

Однак слід зауважити, що комбінація
різних видів ресурсів, якими володіє корпо-
рація, має бути збалансована. Тобто для
одних корпорацій ключовими можуть бути
матеріальні ресурси, тоді як для інших
найбільш важливими для перемоги в конку-
рентній боротьбі стають нематеріальні ре-
сурси.

Таким чином, ми говоримо про основні
елементи, що формують конкурентний по-
тенціал, і допоміжні. Вибір пріоритетних
елементів буде залежати від специфіки
діяльності корпорації і від особливостей
розвитку ринку. Але це не означає, що ос-
новна увага має бути сконцентрована на
накопиченні ключового ресурсу.

Відсутність інших компонентів може при-
звести до неможливості формування конку-
рентних переваг на базі ключового ресурсу.

Отже, всі ресурси, які формують конку-
рентний потенціал, мають бути збалансо-
вані з урахуванням домінуючих і допоміжних
ресурсів. Цей аспект особливо важливий
при оцінюванні конкурентного потенціалу,
тому вимагає введення вагових коефі-
цієнтів, а не просте підсумовування значень
структурних компонентів, які і являють со-
бою різні види ресурсів компанії.

ІV. Висновки
Проаналізувавши все вище сказане, можна

зробити висновки про те, що під конкурентним
потенціалом розуміється сукупність наявних
видів економічних ресурсів, технічних, енерге-
тичних, кадрових, просторових ресурсів, ре-
сурсів організаційної структури системи управ-
ління, інформативних ресурсів, сполучених між
собою, використання яких дає змогу досягти
економічного ефекту і які будуть мати перевагу
серед інших об’єктів господарювання.

Слід зазначити, що відсутність серед
дослідників єдиного підходу до визначення
змісту поняття конкурентного потенціалу
знайшла відображення в множинності під-
ходів до структури цієї категорії, її основних
елементів.

У результаті взаємодії всіх складових сис-
тем ресурсів потенціалу досягається ефект
цілісності, тобто виникають нові властивості,
якими кожен окремий ресурс не володіє.

Залежно від поєднання цих властивостей
ми можемо говорити про конкурентну пере-
вагу серед конкуруючих структур.

Конкурентний потенціал є основою госпо-
дарської діяльності корпорацій, підприємств,
галузей. На успішне ведення господарської
діяльності корпорації впливає ступінь вико-
ристання економічного потенціалу.

Водночас конкурентний потенціал пере-
дбачає і реалізацію потенційних можливо-
стей, виражених у досягненні економічного
ефекту.
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Ґрунтуючись на цьому твердженні, ми
пропонуємо таке визначення конкурентного
потенціалу: конкурентний потенціал корпо-
рацій – це інтегральна оцінка потенційних
можливостей, укладених у ресурсному по-
тенціалі, та реалізація їх для досягнення
економічного ефекту з метою мати переваги
серед конкуруючих структур.

Отже, конкурентний потенціал організації
характеризується не тільки наявністю ре-
сурсів, але й ефективністю їх використання,
оскільки деякі організації, що мають одна-
кові потенційні можливості, відрізняються
ефективністю їх використання, у результаті
чого конкурентний потенціал вищим є у тій
організації, яка ефективніше використовує
свої можливості.
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Омельчак Г.В. Институциональная среда и сущность конкурентного потенциала кор-
пораций

В статье определена, исследована и проанализирована институциональная сущность
конкурентного потенциала компаний как субъекта экономических отношений, определены
теоретико-методологические подходы конкурентного потенциала компаний. Рассмотре-
ны научные подходы к понятию “институциональная среда”.

Ключевые слова: потенциал, конкурентный потенциал, институциональная среда, ре-
сурсы.

Omel’chac G. Institutional environment and essence of competition potential of
corporations

Currently, the competition has become a universal characteristic of the market, its organic prop-
erties and integral feature.

The intensity and the concentration of its manifestations is most felt in the current period of eco-
nomic situation as a destructive force during the global financial crisis have failed many market ac-
tors that have both sufficient economic and financial stability, and a high level of competitiveness in
general.

Remained in the market only the fittest, survival of the problem at this stage is the most severe,
because they need to solve problems not only for its further development, but also a decent gain
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competitive position, which could be achieved in the presence of unique, sustainable, strategic com-
petitive advantage

Competitive advantages are factors external or internal environment in which organizations out-
perform their competitors.

Expand the possibilities of their formation and development, as the experience of the market
economy, it may be a systematic study of the so-called capacity building competitive advantage by
which the author means a series of external and internal indicators entity, creating favorable condi-
tions for the establishment and development of competitive advantages.

The article identified, researched and analyzed the competitive nature of the institutional capacity
of corporations as an economic relationship, defined theoretical and methodological approaches
competitive potential corporations. Considered scientific approaches to the concept of institutional
environment.

Determine the relevance of the institutional nature of the competitive potential of corporations ne-
cessity of forming ordered institutional environment of corporations.

Key words: potential, competitive potential, institutional environment, resources.




