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У статті розглянуто питання вдоскона-
лення управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Наведено основні визначення 
конкурентоспроможності. Проаналізовано 
внутрішні та зовнішні чинники впливу на кон-
курентоспроможність підприємства. Зов- 
нішні чинники поділяються на чинники 
макрорівня та мезорівня. Внутрішні, або 
чинники мікрорівня, відносяться до про-
дукції і послуг та до системи господарю-
вання підприємства. В умовах глобалізації 
та широкого розповсюдження інформацій-
них технологій забезпечувати конкурен-
тоспроможність підприємству дає змогу 
вміння ефективно використовувати свої 
нематеріальні конкурентні переваги. Ваго-
мого значення набувають ті види ресурсів, які 
не мають матеріальної форми, проте вирі-
шальною мірою впливають на формування 
результатів діяльності підприємства. Конку-
рентоспроможність формується на етапах 
життєвого циклу товарів під дією внутрішніх 
та зовнішніх умов. Для цього необхідно здій-
снити впровадження інновацій. Запропоно-
вано заходи з удосконалення управління кон-
курентоспроможністю підприємства. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
управління, чинник, інновація, підприємство.

В статье рассмотрены вопросы совершен-
ствования управления конкурентоспособ-

ностью предприятия. Приведены основ-
ные определения конкурентоспособности. 
Проанализированы внутренние и внешние 
факторы влияния на конкурентоспособ-
ность предприятия. Внешние факторы 
делятся на факторы макроуровня и мезо-
уровня. Внутренние, или факторы микро-
уровня, относятся к продукции и услугам 
и к системе хозяйствования предприятия. 
В условиях глобализации и широкого рас-
пространения информационных техноло-
гий обеспечивать конкурентоспособность 
предприятию позволяет умение эффек-
тивно использовать свои нематериальные 
конкурентные преимущества. Большое 
значение приобретают виды ресурсов, 
которые не имеют материальной формы, 
однако в решающей степени влияют на 
формирование результатов деятельнос- 
ти предприятия. Конкурентоспособность 
формируется на этапах жизненного цикла 
товаров под действием внутренних и 
внешних условий. Для этого необходимо 
осуществить внедрение инноваций. Пред-
ложены меры по совершенствованию уп- 
равления конкурентоспособностью пред- 
приятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
управление, фактор, инновация, предпри-
ятие.

The article considers the issues of improving the management of enterprise competitiveness. The definitions of the enterprise's competitiveness are ana-
lyzed, the interpretations of domestic and foreign economists are given. It was noted that the competitiveness of the enterprise characterizes possibility and 
effectiveness of adaptation of the enterprise to the conditions of the external competitive environment, the ability to compete in this market and win in it. 
The competitiveness of the enterprise is influenced by internal and external factors. External factors are divided into macro-level factors, which include eco-
nomic, political, social, demographic, cultural, technological, geographical, environmental, scientific and technical, epidemiological, as well as meso-level 
factors that manifest themselves as industry barriers. These are suppliers, consumers, competitors, intermediaries, government agencies, local communi-
ties and others. Internal factors of influence, or mіcro-level factors are divided into factors that relate to products and services, and factors that relate to the 
management system of the enterprise. In the context of globalization and the widespread use of information technology to ensure the competitiveness of 
the enterprise allows the ability to effectively use their intangible competitive advantages. Important are those types of resources that do not have a material 
form, but have a decisive influence on the formation of the results of the enterprise. The value of material resources gradually decreases, while intangible 
assets, such as the reputation of the firm, corporate and organizational culture, etc., are constantly growing. Competitiveness is formed at the stages of the 
life cycle of goods under the influence of internal and external conditions. But for this it is necessary to implement innovations. Therefore, it can be argued 
that the introduction of innovations is a method of creating the competitiveness of the enterprise. Measures have been proposed to stimulate the competi-
tiveness of the enterprise in order to improve its economic performance in the long run. 
Key words: competitiveness, management, factor, innovation, enterprise.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
IMPROVING THE COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Інтеграція економіки 
України у світове господарство висунула жорсткі 
вимоги до підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції та їх виробників на внутріш-
ньому та світовому ринках. На глобалізованому 
насиченому ринку підприємства України мають 
бути конкурентоспроможними, що забезпечить 
зміцнення їхніх конкурентних позицій та вплине на 
ринкову ситуацію шляхом пропозиції якісної про-
дукції чи послуг, більш повного задоволення вимог 
споживачів і забезпечення високої ефективності 
функціонування. Ринкова конкуренція ставить 
перед підприємствами завдання пристосування 
до вимог мінливого конкурентного середовища 
функціонування, зокрема завдяки вдосконаленню 
управління їхньою конкурентоспроможністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Завдяки активному інтересу до проблем підви-
щення конкурентоспроможності суб'єктів господа-
рювання, що виник унаслідок розвитку ринкових 
відносин, з'явилася велика кількість розробок, 
спрямованих на вирішення цієї проблеми. У науко-
вій літературі вивченню конкурентоспроможності 
присвячено велику кількість робіт українських 
та зарубіжних учених. Зокрема, дослідженням 
даної теми займалися: Г. Азоєв, Л. Балабанова, 
Н. Валінкевич, А. Касич, С. Клименко, Ж.-Ж. Лам- 
бен, М. Портер, І. Сіваченко, Г. Скудар, Р. Фат-
хутдінов, Й.  Шумпетер та ін. Основні положення 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
та організацій представлено в працях [1–12]. 
Це свідчить про стабільний інтерес до проблем 
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конкурентоспроможності у зарубіжній та вітчизня-
ній науці, що пов'язано з практичною цінністю та 
перспективністю даних досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз трактування конкурентоспроможності на 
основі існуючої науково-економічної літератури, 
визначення чинників впливу не неї та розроблення 
рекомендацій щодо вдосконалення управління 
конкурентоспроможністю підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Єдиного підходу до визначення категорії конкурен-
тоспроможності у вітчизняній та зарубіжній науці не 
існує. Аналіз економічної літератури щодо встанов-
лення змісту поняття конкурентоспроможності свід-
чить про наявність багатоаспектного трактування 
цього терміна. За рівнем економічних об’єктів, що 
конкурують, розглядають конкурентоспроможність 
країни, галузі, регіону, підприємства, товару.

Конкурентоспроможність підприємства є 
однією з найважливіших категорій ринкової еко-
номіки і характеризує можливість й ефективність 
адаптації підприємства до умов зовнішнього кон-
курентного середовища, здатність вступати у 
конкуренцію на даному ринку та перемагати в 
ній. Визначення конкурентоспроможності підпри-
ємства наведено в табл. 1. Як бачимо, усі автори 
додержуються думки, що конкурентоспроможність 
підприємства – це спроможність забезпечувати 
конкурентоспроможність своєї продукції та послуг, 
перемагати у боротьбі за ринки збуту. Деякі автори 
наголошують, що конкурентоспроможність озна-
чає також здатність підприємства до ефективної 
господарської діяльності.

На конкурентоспроможність підприємства 
впливають внутрішні та зовнішні чинники, які 

наведено на рис. 1. Чинник – рушійна сила, при-
чина будь-якого процесу, що визначає його харак-
тер або одну з основних рис. 

Зовнішні чинники поділяються на чинники 
макрорівня, до яких відносяться економічні, полі-
тичні, соціальні, демографічні, культурні, техно-
логічні, географічні, екологічні, науково-технічні, 
епідеміологічні, а також чинники мезорівня, які 
проявляються як галузеві бар’єри. Це постачаль-
ники, споживачі, конкуренти, посередники, дер-
жані органи, місцеві громади та ін.

Внутрішні чинники впливу, або чинники мікро-
рівня, своєю чергою, поділяються на чинники, 
які відносяться до продукції і послуг, та чинники, 
які належать до системи господарювання під-
приємства.

В умовах глобалізації та широкого розповсю-
дження інформаційних технологій забезпечувати 
конкурентоспроможність підприємству дає змогу 
вміння ефективно використовувати свої нема-
теріальні конкурентні переваги. Вагомого зна-
чення набувають ті види ресурсів, які не мають 
матеріальної форми, проте вирішальною мірою 
впливають на формування результатів діяльності 
підприємства. Значення матеріальних ресурсів 
поступово зменшується, тоді як нематеріаль-
них активів, таких як репутація фірми, імідж під-
приємства, корпоративна культура, постійно  
зростає.

Конкурентоспроможність проявляється лише 
в умовах конкуренції і через конкуренцію [8]. 
На думку Й. Шумпетеpа [12], конкуренція – це 
боротьба старого з новим: нових товарів, нових 
технологій, нових джерел постачання, нових орга-
нізаційних форм та ін. 

Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Автор Визначення
С.М. Клименко,  
Т.В. Омельяненко,  
Д.О. Барабась,  
О.С. Дуброва,  
А.В. Вакуленко [8]

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. У 
країнах із ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом 
переплетіння чинників, породжених об`єктивним розвитком продуктивних сил, які відобра-
жають результати політики великих монополій у боротьбі за якість, ринки збуту й отримання 
прибутку. 

Р.А. Фатхутдінов [10]

Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реаль-
ного або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними 
об’єктами. Конкурентоспроможність визначає здатність  витримувати конкуренцію порів-
няно з аналогічними об'єктами на даному ринку.

І.Ю. Сіваченко [9]
Кожне підприємство, яке виходить на ринок із власною продукцією, намагається досягти 
переваги над іншими підприємствами. Можливості підприємства в досягненні такої пере-
ваги визначаються таким поняттям, як «конкурентоспроможність».

С.Ф. Покропивний [5]

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до ефективної господар-
ської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку. Конкуренто-
спроможність підприємства – це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкуренто-
спроможної продукції. 

З.Є. Шершньова,  
С.В. Оборська [11]

Конкурентоспроможність підприємства – рівень його компетенції відносно інших підпри-
ємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спря-
мованості, а також його окремих складників: технології, ресурсів, менеджменту (особливо 
стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вира-
ження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність 
тощо.
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Конкурентоспроможність формується на ета-
пах життєвого циклу товарів під дією внутрішніх та 
зовнішніх умов. Але для цього необхідно здійснити 
впровадження інновацій на відповідному етапі, 
застосувати щось нове, чого немає у конкурен-
тів. Тому можна стверджувати, що впровадження 
інновацій – це метод створення конкурентоспро-
можності підприємства. Висока динаміка еконо-
мічних процесів, науково-технічного прогресу, 
інтенсивність конкуренції вимагають від усіх учас-
ників ринку активізації інноваційної діяльності. 
Розрізняють кілька видів інновацій, які здійснюють 
підприємства:

‒ товарна – проєктування та виробництво 
нових видів продукції;

‒ технологічна – упровадження нових техноло-
гій у виробництво;

‒ технічна – розроблення та впровадження 
нових технічних засобів;

‒ маркетингова – використання нових марке-
тингових засобів та інструментів;

‒ управлінська – реорганізація організаційної 
структури управління підприємством;

‒ соціальна – розроблення заходів, спрямова-
них на підвищення якості життя людей;

‒ екологічна – упровадження заходів з охо-
рони навколишнього природнього середовища.

Через важливість конкурентоспроможності для 
ефективного функціонування вітчизняних підпри- 

ємств необхідно керувати її рівнем. Управлін- 
ня конкурентоспроможністю є необхідною умовою 
розвитку підприємства. Для вдосконалення управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств, на 
нашу думку, необхідне впровадження таких заходів:

‒ визначення мети та основних пріоритетів 
розвитку підприємства;

‒ проведення аналізу внутрішнього та зовніш-
нього середовища підприємства, виявлення силь-
них та слабких сторін, загроз та можливостей;

‒ оцінка досягнутого рівня конкурентоспро-
можності продукції та підприємства;

‒ розроблення та впровадження ефективних 
стратегії конкуренції та стратегій розвитку;

‒ упровадження інформаційних технологій та 
широке використання можливостей Інтернету;

‒ постійний контакт зі споживачами та замов-
никами продукції або послуг, виявлення їхніх 
вимог та визначення рівня задоволеності;

‒ диверсифікація виробництва продукції або 
послуг, що допоможе знизити ризики;

‒ упровадження новацій;
‒ поліпшення діяльності та процесів підприєм-

ства шляхом радикальної перебудови (реінжині-
ринг) або невеликих постійних поліпшень (кайдзен);

‒ вчасне виявлення та усунення невідповід-
ностей у продукції або послугах;

‒ пошук більш вигідних постачальників ресурсів;
‒ проведення внутрішніх аудитів на підприємстві;

Рис. 1. Чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства
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- матеріальні ресурси;
- прогресивні технології;
- фінансові ресурси;
- інформаційні можливості;
- корпоративна культура;
- репутація підприємства;
- стратегія підприємства

Зовнішні чинники впливу 

Чинники макрорівня 
- економічні;
- політичні;
- соціальні;
- демографічні;
- культурні;
- технологічні;
- географічні;
- екологічні;
- науково-технічні;
- епідеміологічні

Чинники мезорівня 
- постачальники;
- споживачі;
- конкуренти;
-посередники.
- державні органи;
- місцеві громади

Конкурентоспром
ожність підприєм

ства 
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‒ розроблення й упровадження ефективної сис-
теми управління якістю та інших систем управління;

‒ охорона довкілля та ін.
Запропоновані заходи з удосконалення управ-

ління конкурентоспроможністю стимулюватимуть 
зміцнення конкурентних переваг підприємства на 
ринку, а отже, забезпечать перемогу у конкурент-
ній боротьбі, виживання та процвітання на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Управління конкурентоспроможністю сьогодні є 
одним із центральних питань у функціонуванні під-
приємства. Конкурентоспроможність підприємства 
характеризує здатність і ефективність адаптації 
підприємства до умов зовнішнього конкурентного 
середовища, здатність вступати у конкуренцію 
на ринку та перемагати в ній. На конкурентоспро-
можність підприємства впливають внутрішні та 
зовнішні чинники, вона формується на етапах жит-
тєвого циклу товарів під дією внутрішніх та зовніш-
ніх умов. Для цього необхідно здійснити впрова-
дження інновацій, які можуть бути товарними, 
технологічними, технічними, маркетинговими, уп- 
равлінськими, соціальними, екологічними та ін. 
Запропоновані заходи з удосконалення управління 
конкурентоспроможністю підприємства забезпечу-
ватимуть його конкурентні переваги. 
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