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Не зважаючи на те, що сьогодні поняття конкурентоспроможності підприємства 

досить широко вживається, в літературі не існує його загальноприйнятого визначення й 

не сформовано загальний підхід щодо дослідження конкурентоспроможності різних 

об'єктів. Наявність різних підходів до розуміння конкурентоспроможності зумовлена 

перш за все тим, що категорію і показники рівня конкурентоспроможності вивчають 

різні економічні науки, і кожна з них пропонує свої визначення терміну, методи оцінки 

і шляхи підвищення. 

Конкурентоздатність підприємства важлива у конкурентній боротьбі за 

споживачів та їх купівельні фонди, цільові ринкові сегменти, фінансове, матеріально-

технічне та інтелектуально-кадрове забезпечення, інвестиційно-інноваційний потенціал 

розвитку, обсяги співробітництва з виробничим та логістично-постачальницьким 

секторами, масштаби соціальної відповідальності на споживчому ринку.  

Отже, за об’єктами конкурентної боротьби можна виділити такі види: 

  маркетингову, показники якої характеризують ринкову частку підприємства, 

обсяги та динаміку товарообороту, його структуру, ефективність функціонування та 

позиціонування в межах цільового ринкового сегмента, чисельність лояльних покупців; 

 фінансово-інвестиційну із наданням характеристики здатності підприємства 

залучати фінансові та інвестиційні ресурси, ефективно їх використовувати, а також 

формувати раціональну структуру капіталу; 

 матеріально-технічну з відображенням можливостей суб’єкта господарювання 

щодо залучення та ефективного використання необоротних та оборотних активів; 

 інтелектуально-кадрову з показниками, які характеризують здатність 

підприємства формувати власне кадрове забезпечення, інтелектуальні ресурси та 

ефективно їх використовувати; 

 інноваційну, що відображає можливості торговельного підприємства до 

розробки (залучення), впровадження та ефективного використання товарних, 

організаційних, економічних, юридичних та технічних нововведень; 

 логістичну, параметри якої характеризують зручність місця розташування 

об’єкта торгівлі, обсяги та ефективність налагоджених відносин з виробничим та 

логістично-постачальницьким секторами; 

 соціальну щодо можливостей, обсягів та ефективності заходів внутрішньої і 

зовнішньої соціальної відповідальності. 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це його потенційні 

можливості з відповідними ресурсними обґрунтуваннями, наявністю засобів, що 

забезпечують високі якісні характеристики продукції, робіт та послуг, які відповідають 

найвищим вимогам і стандартам та досягаються виваженими і досконалими 

управлінськими рішеннями, злагодженою взаємодією з функціональними підрозділами 

та керівництвом. 

 


