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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ
Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує
можливість та ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. У зв’язку з цим
обґрунтування підходів до її дослідження з метою подальшої розробки системи управління
конкурентоспроможністю підприємств є актуальним. Ключове положення в економіці України займають промислові
підприємства. Це обумовлено тим значенням, яке має промисловість у структурі національної економіки. Тому
проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на внутрішньому і на міжнародних
ринках є важливими як у сучасних умовах, так і в майбутньому.
Різні вчені-економісти мають різні погляди щодо визначення категорії «конкурентоспроможність підприємства».
Більшість із них вважає, що конкурентоспроможність – це економічна складова, яка виражає результат взаємодії всіх
елементів системи внутрішніх (виробничих, економічних, науково-технічних та ін.) і зовнішніх (життєутворюючих,
адаптивних) чинників що виникають між підприємницькими структурами з приводу можливості реалізації окремого
виду продукції чи надання певних послуг на конкретному ринку чи його сегменті.
Водночас, сутність конкурентоспроможності підприємства також можна зрозуміти через певні функції
конкуренції (табл. 1).
Таблиця 1
Функції
конкуренції
Регулювання

Стимулювання
Ціноутворення
Розподілу

Моніторингу

Аналізування

Контролювання

Інноваційна

Характеристика функцій
Переважно реалізується тоді, коли потрібно внести
відповідні зміни до розподілу грошових ресурсів щодо
факторів виробництва і впливу ціни. Іноді вона набуває
характеру коригування розподілу доходів.
Характеризується процесом спонукання господарюючих
суб’єктів до діяльності для досягнення поставленої мети.
Характеризується впливом ціни на пропозицію та
споживання відповідних товарів (робіт, послуг).
Характеризується розподілом доходів серед структурних
підрозділів підприємства відповідно до їх ефективного
внеску, що відповідає головному принципу конкурентної
боротьби – винагороди за досягнення.
Характеризується забезпеченістю надійного функціонування
підприємства на ринку конкуренції за рахунок своєчасного
виявлення відхилень від його рівноважного стану і формування
інформації для визначення конкурентних переваг щодо
регулювання його діяльності.
Характеризується процесом формування вихідної бази для
визначення місії і цілей підприємства, а також для
вироблення стратегії його розвитку та підвищення
конкурентоздатності.
Характеризується досягненням підприємством своїх цілей.
Складається в безперервному спостереженні за процесом
реалізації стратегічних планів. Контроль покликаний
завчасно визначати майбутні небезпеки, виявляти помилки і
відхилення від прийнятих стратегій і політики підприємства.
Характеризується можливістю отримання додаткового
доходу, не збільшуючи при цьому ціну продукції (робіт,
послуг), постійним удосконаленням технологічної бази,
впровадження новітніх технологій.

Отже, з вищенаведеного можна зазначити, що усі функції конкурентоспроможності підприємства є дуже
важливими. А також зазначити, що основним завданням і головною функцією в конкурентній боротьбі є –
завоювання ринку, в боротьбі за споживача; перемога над своїми конкурентами; забезпечення прибутковості та
ліквідності; отримання сталого прибутку.

