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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Ткачова Н.П. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

Конкурентоспроможність є найбільш важливим показником ринкового 

положення як підприємства, так і його продукції. Для більш чіткого визначення 

цього терміну, на наш погляд, слід сформувати основоположні принципи, на 

засадах яких і формуються показники конкурентоспроможності.  

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства, на нашу думку, слід вважати наступні: 

- комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності 

підприємства повинні сполучати і оцінку ефективності процесу його адаптації 

до змінних умов функціонування, і ступінь реалізації стратегічного потенціалу, 

і конкурентні позиції підприємства відносно одного або декількох конкурентів, 

що розглядаються як база порівняння; 

- системність – основою для оцінки рівня конкурентоспроможності і розробки 

відповідних рекомендацій можуть виступати лише результати системного 

аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства з урахуванням між факторних взаємозв’язків та обумовленого 

ними синергічного ефекту; 

- об’єктивність – результати дослідження та оцінки конкурентоспроможності 

підприємства повинні базуватися на повній та достовірній інформації про 

зовнішні та внутрішні умови його функціонування і відображати реальні 

конкурентні позиції суб’єкта господарювання; 

- динамічність – основним завданням дослідження конкурентоспроможності є 

не статична оцінка фактичних конкурентних позицій підприємства на 

конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та розробка на цій основі 

ефективних управлінських рішень; 

- безперервність – процес дослідження та оцінки конкурентоспроможності та 

змін її рівня має носити безперервний характер (шляхом створення системи 

моніторингу ринку, чинників конкурентоспроможності, конкурентних позицій 

підприємства), оскільки дискретні оцінки не завжди дають можливість 

своєчасно зафіксувати стрибкоподібні зміни чинників 

конкурентоспроможності, оцінити можливі тенденції динаміки конкурентних 

позицій підприємства та своєчасно прийняти та реалізувати відповідні 

управлінські рішення; 

- оптимальність – у відповідності з цим принципом об’єктом дослідження є не 

лише сам рівень конкурентоспроможності, але і ступінь ефективності його 

досягнення, тому конче необхідною є комплексна оцінка шляхів досягнення 

певних конкурентних позицій з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з 

реалізацією заходів по регулюванню конкретного чинника, так і потенційних 

витрат на розвиток та підтримку конкурентної переваги в майбутньому.  
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