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У статті розглянуто і систематизовано етапи розробки структури концептуальної моделі комп'ютеризованої системи адаптивного управління
конкурентоспроможністю підприємства. З урахуванням стратегічного позиціонування підприємства на освоєному сегменті ринку введено інтегральний показник ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства (ЕУКП), який, на думку автора, об'єктивно відображає власне
процес управління. Показник ЕУКП показує в комплексі не тільки величину інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства, але
й стратегічне позиціонування підприємства на сегменті ринку. При цьому
велика частина розрахунків цього показника базується на даних щомісячної бухгалтерської документації підприємства, а не на експертних даних.
Розроблено структуру комп'ютеризованої концептуальної моделі системи
адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства і сформульовано загальні вимоги, що дозволяють у реальному часі відстежувати зміни на виробництві та споживчому ринку.
Для організації адаптивного управління конкурентоспроможністю
підприємства в складі концептуальної моделі системи потрібно мати:
модуль управління конкурентоспроможністю підприємства;
модуль оцінки поточної конкурентоспроможності підприємства;
модуль розрахунку тренда конкурентоспроможності підприємства;
модуль корекції параметрів конкурентоспроможності підприємства.
Розроблено алгоритм функціонування адаптивної системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
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