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Внутрішня атмосфера організації містить в собі не лише налагоджену 
спільну роботу співробітників, а й конкуренцію. В будь-якому робочому 
колективі присутня конкуренція. Більше того, вона присутня в різних видах 
взаємовідносин. Вона не несе в собі негативних рис, адже цей аспект може 
вплинути на розвиток саме колективу. Проте, необхідно, щоб вона була 
коректною. Звісно, важливим є те, чи несе конкуренція позитивний вплив на 
розвиток співробітників. Це може бути і бажання розвиватися та добувати 
нових знань, застосовуючи  це на практиці, прагнення допомагати розвиватися 
колегам. Характер конкуренції розглядає менеджер та впливає на неї. Керувати 
людьми, які постійно змагаються, не завжди просто, та набагато складніше 
підтримувати здорову атмосферу в такому колективі [1,2].  

Звичайно, конкуренція в робочому колективі має ряд переваг. По-перше, 
у керівника відпадає необхідність постійно вигадувати нові способи мотивації 
своїх колег. Вони повністю мотивовані своїм бажанням бути першими, зробити 
більше роботи, отримати за це свою винагороду. По-друге, конкуруючий 
колектив постійно перебуває в розвитку, поповненні своїх знань і умінь новими 
знаннями, вивчає щось нове. По-третє, нові ідеї розвиваються з великою 
ефективність і швидкістю. В умовах конкуренції думається і робиться швидше. 
Зростання продуктивності праці в такому колективі дуже висока. Можна 
заощадити свій бюджет і час на оцінці персоналу, адже в умовах конкуренції ці 
процеси протікають самі по собі [3,4]. 

Якщо говорити про конкуренцію в операційному менеджменті, то 
необхідно розглянути таке поняття, як конкурентоспроможність персоналу. Ми 
вважаємо, що це реальні та потенційні здатності, професійна та ділова 
компетентність, ініціативність, винахідливість, також почуття відповідальності, 
які є індивідуальними, відмінними від інших працівників і дозволяють 
витримувати конкуренцію в операційній системі. На конкурентоспроможність 
персоналу впливають не тільки психофізіологічні, соціальні та моральні 
аспекти, а й певний елемент задоволеності робітника своєю працею. 
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