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Головним завданням стратегічного менеджменту компанії є забезпечення 
стабільної роботи компанії у довгостроковому періоді, що вимагає постійної 
оцінки конкурентоспроможності підприємства. Цей показник завжди є 
відносною характеристикою, яка визначається шляхом порівняння з іншими 
підприємствами галузі [1] або з середньогалузевими показниками. У процесі 
порівняння менеджмент визначає, чи може підприємство виробляти та 
постачати на ринок продукцію, яка по одній або декільком характеристикам 
буде переважати продукцію конкурентів.  

Своєчасне виявлення зниження конкурентоспроможності підприємства 
дозволить внести певні коригування у стратегію підприємства та не допустити 
настання кризи. У випадку диверсифікованої компанії окремо повинні 
оцінюватися усі стратегічні зони господарювання компанії [2], оскільки галузі 
можуть суттєво відрізнятися одна від одної, а значить буде відрізнятися і набір 
певних характеристик конкурентоспроможності. 

Якщо треба оцінити вплив певного фактору на конкурентоспроможність 
підприємства, то необхідно використовувати не статичну, а динамічну оцінку, 
тобто вимірювати не значення певних показників, а зміну цих значень у часі 
[3], та порівнювати з певними змінами середньогалузевих значень. 

Після визначення конкурентоспроможності усього підприємства можливо 
визначити внески, які роблять різні бізнес-процеси компанії [4]. Результати 
такого дослідження будуть становити інформаційну базу у процесі прийняття 
управлінських рішень щодо передачі певних процесів до аутсорсингу без 
нанесення шкоди конкурентоспроможності підприємства. 
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