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Анотація. Досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність» та викладені основні шляхи 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведена систематизація 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства.  
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Abstract. The essence of the concept of "competitiveness" is investigated and the main ways of increasing the 

competitiveness of the enterprise in the modern market conditions are outlined. The systematization of external and 

internal factors of influence on the competitiveness of the enterprise is carried out. 
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Конкуренція на ринку стає все жорсткіша, йде суперництво між товаровиробниками за вигідніші 

умови виробництва та реалізації продукції, за одержання найвищого прибутку та інших переваг, ця 

конкуренція здійснюється різними методами та може виступати в різних формах. Тому виникає 

необхідність у постійному пошуку нових шляхів для підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Значний теоретичний доробок є наявним в галузі моделювання процесів управління 

конкурентоспроможністю державних підприємств [1-12]. 

Конкурентоспроможність визначають як напрям менеджменту, спрямований на формування, 

розвиток і реалізацію конкурентних переваг і забезпечення життєдіяльності цього суб’єкта 

економічної діяльності. 

Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, умовно можна 

розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів відносять: політичну обстановку в 

державі, законодавчу базу, економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 

наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, систему управління 

промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми факторами є: система та методи 

управління фірмою, рівень технологій процесу виробництва, рівень організації процесу 

виробництва, система довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 

інноваційний характер виробництва. 

До організаційних заходів, що підвищують рівень конкурентоспроможності підприємства, 

відносять:  

-зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку вимог споживача та його 

конкретних запитів;  

-виявлення переваг товару порівняно із замінниками;  

-виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти;  

-вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів;  

-виявлення й використання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції;  

-нові пріоритетні сфери використання продукції; 

У сфері технологій вагомі резерви підвищення конкурентоспроможності охоплюють: 

виключення дублювання в дослідженнях з метою уникнення зайвих витрат, усталене фінансування 

державного замовлення на дослідження та реалізацію національних цільових програм, спільні 

роботи з зарубіжними інвесторами. Впровадження інновацій сприяє досягненню ринкових 

конкурентних переваг завдяки випередженню конкурентів у часі. 



В економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні конкурентоспроможності 

підприємства:  

перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на споживача не зважають;  

другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства повністю відповідала 

стандартам, встановленим конкурентами;  

третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі потроху стають 

«законодавцями моди» у галузі;  

четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує насамперед не виробництво, а 

управління і підприємство повністю стає «законодавцем моди» на певному ринку 

Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкуренції, підприємству необхідно мати 

всі види знань, тобто мати достовірну інформацію, вміти нею користуватися і найвигідніше її 

використовувати. Вирішальне значення для конкурентоспроможності є вміння та таланти людей і 

обов’язково їхня «інформованість». 

Висновки: Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в 

умовах господарювання, і проводити різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та 

реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: подати на ринок новий вид продукції; 

знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу представити привабливіший вид товару; 

продавати товар через більшу кількість торгових представників і та ін. 
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