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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація. Конкурентоздатність – це складне, комплексне поняття, тому для інтерпретації концепції необхід-
но встановити її категорії як дефініції базисних понять. Оцінка рівня конкурентоздатності будь-яких об'єктів 
може переслідувати найрізноманітніші цілі: від вивчення становища конкретного товару на ринку до ви-
вчення інвестиційної привабливості цілих галузей або країн. Тому дане багатогранне поняття може бути ви-
значено в чому залежить від вирішуваних завдань. Можна виділити три найбільш укрупнених групи об'єктів 
оцінки конкурентоздатності: мікрорівень (конкретні види продукції); мезорівень (виробництва, підприємства, 
корпоративні об'єднання підприємств і фірм); макрорівень (галузі, народногосподарські комплекси, регіони, 
країни, об'єднання країн). З огляду на виявлений зв`язок між рівнями конкурентоздатності, вважаємо, що 
при переході від мікро- до мезо- і макрорівня показники оцінки конкурентоздатності суб'єктів повинні вра-
ховувати показники конкурентоздатності попереднього рівня, що означає їх комплексність та інтегрованість.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоздатність, рівні конкурентоздатності, підприємство, промисловий 
ринок, маркетинг-менеджмент.
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MANAGEMENT COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE  
AN METHODS OF EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS

Summary. Competitiveness is a complex, complex concept, so to interpret the concept it is necessary to establish 
its categories as definitions of basic concepts. Assessing the level of competitiveness of any objects can pursue 
a variety of goals: from studying the position of a particular product in the market to studying the investment 
attractiveness of entire industries or countries. Therefore, this multifaceted concept can be defined depending on 
the tasks. There are three most large groups of objects of competitiveness assessment: micro level (specific types 
of products); mesolevel (production, enterprises, corporate associations of enterprises and firms); macro level 
(industries, economic complexes, regions, countries, associations of countries). Accordingly, competitive charac-
teristics and the factors that determine them are divided into micro-levels (reflecting the actual quality and prices 
of products); mesolevel (provide a steady improvement in the efficiency of use of available production resources, 
enterprises) and macro-level (reflecting the general state of industries, economic systems, their balance, invest-
ment climate, tax regime, tariff and customs policy). Given the identified relationship between levels of compet-
itiveness, we believe that in the transition from micro to meso- and macro-level indicators of competitiveness of 
entities should take into account the indicators of competitiveness of the previous level, which means their com-
plexity and integration. Part of the overall assessment of competitiveness should be represented by indicators of 
marketing management, because the extent to which managers were able to determine the future vision of the 
enterprise, its strategy and organize the process of production and marketing will depend on the competitive-
ness of goods and enterprise as a whole. High competitiveness of enterprises creates preconditions for attracting 
investments to the region, contributes to solving economic and social problems of its development. Based on the 
above, we can conclude that the competitiveness of subjects and objects of the economy is determined primarily by 
the level of marketing management; his willingness and ability to effectively use the potential, to be responsible 
for the results of the strategy, to make non-standard decisions in conditions of limited information.
Keywords: competition, competitiveness, levels of competitiveness, enterprise, industrial market, marketing 
management.

Постановка проблеми полягає у відсут-
ності узагальненої класифікації та постій-

но змінному наборі складових інтегрального по-
казника конкурентоздатності, що унеможливлює 
формування загальних принципів її розрахунку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В рамках наукового аналізу конкурентоспромож-
ності промислового підприємства з позицій марке-
тингу і методів її оцінки широко використані праці 
таких авторів, як: Бондаренка В., Гелея А., Дайа-
на А., Джакота Д., Захарова А., Котлера Ф., Кучи-
на Є., Мазаракі А., Мескона М., Миронова М.., По-
ліщук І., Портера М., Рахманінова В., Рубіна Ю., 
Селезньова А., Танасійчук А., Урсі Г., Фатхутдіно-
ва Р., Хасбі Д., Шамільнова А., Яшина Н. та ін.

Мета статті полягає у дослідженні категорі-
ального апарату та аналізі складових елементів 
взаємозв’язку та впливу компонент на форму-
вання інтегрального показника визначення рів-
ня конкурентоздатності. 

Виклад основного матеріалу. Конкурен-
тоздатність – це складне, комплексне поняття, 
тому для інтерпретації концепції необхідно вста-
новити її категорії як дефініції базисних понять.

Конкурентоздатність підприємства залежить 
від конкурентоздатності його товарів і послуг, систе-
ми управління, яка формує передумови для розви-
тку ексклюзивних переваг організації, ефективної 
регіональної та галузевої політики, яка визначає 
переваги конкурентного становища суб'єктів дано-
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го рівня, державної політики та конкурентоздат-
ності держави як умови успішної конкуренції ві-
тчизняних виробників на світових ринках. У свою 
чергу конкурентоздатність суб'єктів регіону, краї-
ни впливає на макроконкурентоздатність.

Оцінка рівня конкурентоздатності будь-яких 
об'єктів може переслідувати найрізноманітніші 
цілі: від вивчення становища конкретного това-
ру на ринку до вивчення інвестиційної прива-
бливості цілих галузей або країн. Тому дане ба-
гатогранне поняття може бути визначено в чому 
залежить від вирішуваних завдань.

Можна виділити три найбільш укрупнених 
групи об'єктів оцінки конкурентоздатності: мі-
крорівень (конкретні види продукції); мезорі-
вень (виробництва, підприємства, корпоративні 
об'єднання підприємств і фірм); макрорівень (га-
лузі, народногосподарські комплекси, регіони, 
країни, об'єднання країн). Відповідно конкурент-
ні характеристики і фактори, що їх визначають, 
поділяються на мікрорівневі (що відображають 
власне якість і ціни продукції); мезорівневі (забез-
печують стійке поліпшення показників ефектив-
ності використання наявних виробничих ресур-
сів, підприємств) і макрорівневі (що відображають 
загальний стан галузей, господарських систем, їх 
збалансованість, інвестиційний клімат, податко-
вий режим, тарифно-митну політику).

Безсумнівно, що конкурентоздатність об'єктів 
всіх описаних рівнів знаходиться в тісному 
взаємозв'язку один з одним і безпосередньо 
впливає на величину кожного з них. Не потріб-
но справді розраховувати на обгрунтовано висо-
ку конкурентоздатність галузі чи підприємства, 
якщо в країні не відрегульовані основні баланси 
політичного, соціального і економічного характе-
ру. Рівні конкурентоздатності та методи їх оцін-
ки представлені на рисунку 1.

З огляду на виявлений зв`язок між рівнями 
конкурентоздатності, вважаємо, що при переході 
від мікро- до мезо- і макрорівня показники оцінки 
конкурентоздатності суб'єктів повинні враховувати 
показники конкурентоздатності попереднього рів-
ня, що означає їх комплексність та інтегрованість. 

Частина загальної оцінки конкурентоздатності 
повинна бути представлена показниками ефек-

тивності маркетин-менеджменту, тому що від того, 
наскільки керівники змогли визначити майбутнє 
бачення підприємства, його стратегію і організува-
ти процес виробництва і збуту продукції, буде зале-
жати конкурентоздатність товарів і підприємства 
в цілому. Висока конкурентоздатність підприємств 
створює передумови для залучення інвестицій на 
територію регіону, сприяє вирішенню економічних 
і соціальних завдань його розвитку. Додатковим 
стимулом для розвитку підприємств та підвищен-
ня їх конкурентоздатності виступає політика регі-
ональних органів, влади як фактор формування 
сприятливого конкурентного середовища і рівень 
реалізації їхніх власних функцій управління. 

Система управління конкурентоздатністю під-
приємства може бути визнана як ефективна, якщо:

– організація досягає стратегічних цілей, ви-
користовуючи свої конкурентні переваги;

– створюються умови для безперервного вдо-
сконалення процесів;

– результати діяльності підприємства мають 
тенденцію до поліпшення;

– колектив діє як єдина команда на основі спіль-
них цінностей, довіри, корпоративної культури;

– споживачі високо цінують і віддають пере-
вагу продукції підприємства.

Висновки. Отже, конкурентоздатність в най-
ширшому розумінні означає здатність виперед-
жати інших у досягненні поставлених цілей 
в ході боротьби за зміцнення позицій на вну-
трішньому і зовнішньому ринках. Існує безліч 
визначень і способів вимірювання конкурентоз-
датності. При цьому розрізняють конкуренто-
спроможність товарів, фірм, країн і цілих регіо-
нів. Визначено та запропоновано класифікацію 
конкурентоздатності в залежності від рівня, що 
дозволяє систематизувати та деталізувати кожну 
складову окремо та в цілому.

Виходячи з вищезазначеного, можна зроби-
ти висновок, що конкурентоздатність суб'єктів 
і об'єктів економіки, визначається, перш за все, 
рівнем маркетинг-менеджменту; його готовністю 
і здатністю ефективно використовувати потенці-
ал, нести відповідальність за результати реалі-
зації стратегії, приймати нестандартні рішення 
в умовах обмеженості інформації. 

Тактичний рівеньОперативний рівень Стратегічний рівень

Рівні забезпечення конкурентоздатності підприємства

Конкурентоздатність 
продукції

Методи оцінки:
- експертний метод
- кваліметрічний 
метод 
- комплексний
(інтегральний) метод 

Загальний стан 
підприємства

Методи оцінки:
методики 
комплексних 
оцінок фінансово-
господарської 
діяльності 
підприємства 

Інвестиційна 
привабливість

Методи оцінки:
- порівняльний
- витратний
- прибутковий
- опційний 

Рис. 1. Складові конкурентоздатності підприємства
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