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Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку передбачає 

вивчення факторів, що впливають на ставлення покупців до підприємства 

та його продукції і як результат – зміна частки продукції підприємства на 

ринку. Усі фактори конкурентоспроможності умовно розділити на 

контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства [1, с. 17] 

 

Фактори конкурентоспроможності підприємства 

ЗОВНІШНІ 

- політична ситуація в державі; 

- економічні зв’язки; 

- розміщення виробничих сил; 

- наявність сировинних ресурсів; 

- рівень техніки та технологій; 

- система управління виробництвом; 

- концентрація виробництва; 

- законодавча база. 

ВНУТРІШНІ 

- система та методи управління 

підприємством; 

- рівень організації процесу виробництва 

на підприємстві; 

- прогнозування та планування; 

- орієнтація на маркетингову концепція; 

- інноваційні технології виробництва; 

- ступінь задоволення потреб споживача; 

- якість виробленої продукції з точки зору 

оптимальності якісних і технічних 

параметрів товару. 
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Неконтрольовані (зовнішні) фактори – це сукупність суб’єктів 

господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних 

і міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і 

чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або 

можуть вплинути на функціонування підприємства [2]. Систематичний 

аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємства дає час для прогнозування 

можливостей, розробити план дій на випадок непередбачених обставин, 

розробити заходи, які дозволять перетворити загрози на будь-які вигідні 

можливості [3]. 

Контрольовані (внутрішні) фактори – це контрольовані чинники 

діяльності підприємства. До них відносяться: 1) Діяльність керівництва та 

апарату управління підприємства; 2) Система технологічного оснащення; 

3) Сировина, матеріали і напівфабрикати; 4) Збут продукції, його об’єм та 

витрати на реалізацію. Вплив цього фактора є суттєвим на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  

Під час оцінювання, прогнозування та управління 

конкурентоспроможністю підприємства необхідно враховувати усю 

сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, що вплинули чи потенційно 

можуть вплинути на її формування. 
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