
Постановка проблеми

Актуальним на даному етапі

розвитку економіки є завоюван�

ня й утримання конкурентних

переваг. Саме це є ключовим

фактором успіху підприємства в

конкурентній боротьбі. Вироб�

ники постійно повинні відслідко�

вувати зміну попиту, вартості

сировинних ресурсів, вони по�

винні використовувати новітні

підходи у сфері стратегічного

маркетингу для підвищення

рентабельності активів.

Аналіз попередніх 

досліджень

Проблемі конкурентоспро�

можності присвячено багато на�

укових робіт і книг [1–5], в яких

закладено основи конкурентос�

проможності та розкрито її суть і

роль в розвитку суспільства.

Але сучасні технології розвива�

ються так стрімко, що це понят�

тя потребує постійного онов�

лення і наповнення більш акту�

альним змістом.

Мета роботи

Метою роботи є розкриття

сучасних підходів до підвищен�

ня конкурентоспроможності під�

приємства на основі його по�

тенційних можливостей.

Результати проведених 

досліджень

Як стверджував  англійський

економіст Ф. Хайєк, «суспіль�

ства, які покладаються на кон�

куренцію, успішніше за інших

досягають своєї мети». Термін

«конкуренція» походить від 

латинського слова concurrere,

що означає «зіштовхуюсь». Кон�

курентоспроможність підпри�

ємства — здатність підпри�

ємства створювати, вироб�

ляти і продавати товари та по�

слуги, цінові й нецінові якості

яких привабливіші, ніж в ана�
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логічної продукції конкурен�

тів. 

Конкурентоспроможність фір�

ми може бути визначена як її

порівняльна перевага відносно

інших фірм цієї ж галузі усере�

дині національної економіки і за

її межами. Це означає, що кон�

курентоспроможність фірми

може бути виявлена (оцінена)

лише в рамках групи фірм, які

належать до однієї галузі, або

фірм, що випускають товари�

субститути. Конкурентоспро�

можність підприємства відіграє

важливу роль для країни, адже

підвищення конкурентоспро�

можності продукції на зовніш�

ньому ринку дозволяє збільши�

ти експорт, та врівноважити

платіжний баланс [1, C. 384].

Як видно з табл. 1, в процесі

оцінки конкурентоспроможності

підприємства можуть викорис�

товуватися як кількісні, так і

якісні показники.

Якісні показники використо�

вуються в процесі оцінки у виг�

ляді опису (образу) або у вигляді

бальної оцінки якості, отриманої

на основі експертного співстав�

лення фактичного стану з найк�

ращим.

Оцінка конкурентоспромож�

ності підприємства може прово�

дитися різними методами. Ос�

новними з них є:

I. Метод різниць. Його суть по�

лягає у визначенні переваг та не�

доліків підприємства за окреми�

ми показниками, що порівнюють�

ся (об’єктами оцінки). При засто�

суванні даного методу підпри�

ємство, що оцінюється, порів�

нюється тільки з одним підпри�

ємством�конкурентом [2, С. 120].

II. Метод рангів. Він визначає

загальні положення, сильні та

слабкі сторони підприємства,

що оцінюється, в боротьбі з кон�

курентами.

Застосування даного методу

ґрунтується на визначенні місця

підприємств конкурентів за кож�

ним об’єктом оцінки шляхом

ранжування досягнених значень

показників. Підсумовування

місць (рангів) окремих підпри�

ємств за всіма показниками

оцінки дозволяє виявити най�

більш конкурентоспроможне

підприємство за критерієм на�

браних рангів. Обраний прин�

цип оцінювання повинен дотри�

муватися стосовно всіх показ�

ників оцінки.

Перевагою даного методу є

його простота, можливість за�

стосування для оцінок як кіль�

кісних, так і якісних показників. В

той же час даний метод дає

тільки посередній результат, не

дозволяє оцінити ступінь відста�

вання підприємства від його ос�

новного конкурента [2, С. 121].

III. Метод балів. Його засто�

сування дозволяє визначити

узагальнюючу кількісну оцінку

становища підприємства в кон�

курентній боротьбі при наяв�

ності кількох конкурентів.

Застосування даного методу

передбачає: 1. Складання мат�

риці оціночних показників для

порівняння підприємства з його

конкурентами.

2. Виділення найкращого

значення окремого оціночного

показника з даної сукупності

підприємств та присвоєння йо�

му визначеної бального значен�

ня (за самостійно встановленою

шкалою оцінюванню).

3. Розрахунок балів, отрима�

них іншими підприємствами за

даним оціночним показником
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шляхом порівняння їх фактичних

значень найкращими в даній су�

купності.

4. Встановлення значущості

(вкладу) конкретного показника

оцінки в загальну оцінку конку�

рентоспроможності підприєм�

ства.

Рівень значущості окремих

оціночних показників задається

експертно з урахуванням уяв�

лення про роль даного показни�

ка в формуванні загального вис�

новку про ступінь конкурентос�

проможності підприємства.

5. Отримання узагальненої

бальної оцінки конкурентоспро�

можності. Застосування цього

методу дозволяє не тільки виз�

начити основних конкурентів та

місце в конкурентній боротьбі

підприємства, яке оцінюється

(за критерієм максимуму на�

браних балів), а й оцінити

ступінь його наближення до

найбільш конкурентоспромож�

ного підприємства.

IV. Метод «еталону» (гра�

фічний метод). Цей метод вико�

ристовується для наочного
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Таблиця 1

Критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності



відображення зон конкурентних

переваг та недоліків підприєм�

ства.

Для застосування методу не�

обхідно:

1. Визначити напрямки (зо�

ни) оцінки конкурентоспромож�

ності (5–6 зон).

2. Встановити максимальну

(еталонну) кількість балів оціню�

вання, однакова за кожним на�

прямком.

3. Визначити кількість балів,

набраних підприємством, що

оцінюється, в порівнянні з ета�

лонним значенням.

4. Здійснити побудову гра�

фічної ілюстрації стану конку�

рентоспроможності підприєм�

ства.

Радіус еталонного кола та

масштабування всього еталон�

ного багатокутника визначаєть�

ся встановленим максимальним

балом оцінювання. В управлінні

конкурентоспроможністю під�

приємства виділяють такі фак�

тори її підвищення:

1. За сферами впливу факто�

ри поділяються на дві групи:

внутрішні та зовнішні. 

2. За змістом та способами

впливу на конкурентоспро�

можність, виділяють також на�

ступні фактори: ринкові, марке�

тингові, технологічні, фінансо�

во�економічні, організаційно�

економічні, соціальні тощо.

Оскільки головною причиною

не конкурентоспроможності ба�

гатьох підприємств різних галу�

зей є недостатній науково�

технічний рівень промислових

підприємств, то саме в цьому

напрямку перш за все потрібно

працювати. 

Здійснення стратегії інно�

ваційного розвитку можливе ли�

ше через створення сприятли�

вих умов для формування, вико�

ристання та розвитку інтелекту�

ального потенціалу як на рівні

окремої людини, так і — під�

приємства, регіону, суспільства

в цілому. Основою такої стра�

тегії має бути створення право�

вих, організаційних та еко�

номічних умов для підвищення

рівня використання та розвитку

інтелектуального та інно�

ваційного потенціалу [4,

С. 310].

Основні напрямки розвитку

інтелектуального потенціалу та

інноваційної діяльності для

підвищення конкурентоспро�

можності: підвищення держав�

ного фінансування галузевої,

вузівської та заводської науки;

підтримання розвитку малих

форм інвестиційної діяльності;

створення сприятливих умов

для вітчизняного та іноземного

інвестування в пріоритетні на�

укоємні галузі; державні замов�

лення; пільгове кредитування;

пільгова митна політика; цільове

фінансування досліджень; дер�

жавні гарантії щодо захисту ав�

торських прав; сприяння ство�

ренню організацій для сприяння

винахідництву, стимулювання

інтелектуальної творчості на

зразок міжкорпораційних коо�

перативних науково�технічних

інститутів (США); стимулювання

створення нової інноваційної

інфраструктури: бізнес�інкуба�

торів, технополісів, технопарків;

консорціумів промислових ком�

паній, освітніх установ і науко�

вих лабораторій; спеціалізова�

них інформаційно�консульта�

тивних центрів з питань науки і

техніки, наукових парків та інно�

ваційних центрів; доповнення
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форми стимулювання інно�

ваційної діяльності такими захо�

дами як безоплатні патентні по�

слуги, звільнення від сплати ми�

та, зниження державного мита

для індивідуальних винаходів,

створення фондів упроваджен�

ня інновацій з урахуванням мож�

ливого ризику [5, С. 496].

Оскільки конкурентоспро�

можні товари — це результат

функціонування конкурентос�

проможного підприємства, то

підвищення конкурентоздат�

ності продукції теж є дуже важ�

ливим для підприємства.

Підвищення конкурентос�

проможності продукції можна

досягти наступними шляхами:

зміною складу, асортименту,

структурою застосовуваних ма�

теріалів, що комплектують виріб

або конструкції продукції;

зміною порядку проектування

продукції; технології виготов�

лення продукції, методів випро�

бувань, системи контролю

якості виготовлення, збережен�

ня, упакування, транспортуван�

ня, монтажу; зміною цін на про�

дукцію, цін на послуги, по обслу�

говуванню і ремонту, цін на за�

пасні частини; порядку ре�

алізації продукції на ринку;

зміною структури і розміру інве�

стицій у розробку, виробництво

і збут продукції; зміною структу�

ри й обсягів коопераційних по�

стачань при виробництві про�

дукції і цін на комплектуючі ви�

роби і складу обраних поста�

чальників; зміною системи сти�

мулювання постачальників;

зміною структури імпорту і видів

імпортованої продукції [3,

С. 23–24].

Висновки

Таким чином, високий ди�

намізм розвитку зовнішнього

середовища, зокрема спожив�

чих вподобань, технологій, на�

уки та техніки, інформаційного

середовища переносить акцен�

ти управління конкурентоспро�

можності на здатність забезпе�

чувати її і майбутньому. Єдиним

механізмом, за рахунок якого це

можливо здійснити — є інфор�

маційно�інноваційний. Якою б

потужною не була інноваційна

система підприємства, вона не

буде значимим чинником конку�

рентоспроможності підприєм�

ства у майбутніх періодах без

відповідного інформаційного

забезпечення. Лише поєднання

і єдиний неперервний цикл

інформаційних потоків та інно�

ваційних процесів дозволить

підприємству впевнено почува�

тися у конкурентній боротьбі не

лише у поточному періоді, а й у

майбутньому. 

Отже, для підвищення конку�

рентоспроможності, як про�

дукції, так і підприємства зага�

лом необхідно, перш за все,

створити в державі сприятливі

умови для ведення бізнесу та

здійснювати інноваційну діяль�

ність.
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