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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність є комплексною категорією, що формується під впливом цілої низки факторів, вплив 

яких, на думку Н.П. Тарнавської, може підвищувати та зменшувати її загальний рівень, виявляти сильні й слабкі 

сторони діяльності як самого підприємства, так і його конкурентів [1, с. 77]. При цьому кожен фактор може мати 

позитивний або негативний вплив на конкурентоспроможність підприємства, кожен з них може діяти мінливо і з 

різним ступенем впливу в різні моменти часу. Тому для одержання повної картини складових 

конкурентоспроможності підприємства необхідно чітко визначити і класифікувати всю сукупність факторів, що 

впливають на досліджувану категорію. 

Перш ніж розглядати фактори конкурентоспроможності підприємства, визначимо, що означає термін 

«фактор»  взагалі. Фактор (від лат. factor – той, що робить, виробляє) – рушійна сила, причина якогось процесу 

або явища; істотна обставина в якомусь процесі або явищі [2, с. 33]. Інакше кажучи, фактор – це причина, яка 

впливає на певний результат (наслідок).  Отже, можна зазначити, що факторами конкурентоспроможності є ті чи 

інші причини та обставини, що частково впливають на рівень та характер конкурентоспроможності 

підприємства, або ж повністю визначають його. 

В процесі аналізу економічної літератури нами виявлено множину різних підходів щодо визначення переліку 

факторів, які мають вплив на конкурентоспроможність підприємства, а також на досягнення ним конкурентних 

переваг.  Якщо раніше конкурентоспроможність значною мірою залежала від наявності у підприємства трьох 

основних факторів виробництва – природних ресурсів, трудових ресурсів та капіталу – а сам: розвиток 

виробництва, технічний прогрес і сучасні процеси глобалізації зумовили появу нових факторів 

конкурентоспроможності.  

Різні автори залежно від свої наукових поглядів і області маркетингових досліджень обґрунтовують різний 

набір факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств. Так І.З. Должанський [3, с. 47], Н.С. 

Яшин [4, с. 36] поділяють усю сукупність факторів на фактори зовнішнього та фактори внутрішнього 

середовища. Варто зазначити, що такий поділ факторів конкурентоспроможності підприємства є 

загальноприйнятним як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі.  Е.Л. Смольянова та В.Б. Малицька [5] 

поділяють фактори конкурентоспроможності на фактори  мегарівня, макрорівня та мікрорівня;  О.Є. Россіхіна – 

на  техніко-економічні, комерційні та нормативно-правові [6, с. 185]. О.Г. Янковий пропонує звести всю 

сукупність факторів до таких груп: техніко-технологічні, організаційно-управлінські, фінансово-економічні, 

соціально-психологічні, природно-географічні і транспортні, екологічні, галузеві та ринкові [7, с. 38 – 39]. 

Отже, аналіз наукових праць, в яких висвітлено класифікацію факторів конкурентоспроможності 

підприємства, показав, що немає єдиної думки вчених з приводу того, які саме фактори є оптимальними для 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

З погляду системного підходу найбільшої уваги заслуговує класифікація факторів за джерелами їх 

походження, тобто їх поділ на внутрішні та зовнішні, які діють у взаємозв’язку і взаємозалежності. В процесі 

дослідження внутрішні фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємств, нами було поділено на 

8 груп, які наведено в таблиці.  

 Таблиця 

Внутрішні фактори, які впливають на 

 конкурентоспроможність підприємства 
№ з/п Групові фактори  Складові факторів 

1.  Виробничий 

потенціал  

 

Виробничий потенціал 

• Рівень автоматизованого регулювання 

виробничих процесів 

• Система менеджменту якості та ефективність 

її функціонування 

• Структура основних виробничих засобів, 

ступінь їх зносу 

• Наявність власних переробних виробництв 

2.  • Ресурсний 

потенціал 

 

• Витрати ресурсів на одиницю готової 

продукції 

• Рівень та динаміка цін на необхідні ресурси 

для виготовлення готової продукції 

• Наявність власних ресурсів та відсутність 

потреби замовлення у постачальників 

3.  • Технологічний 

потенціал 

• Рівень технологічного оснащення 

виробництва 

• Рівень впровадження досягнень НТП 

4.  • Кадровий 

• потенціал 

• Прогресивність оплати праці 

• Структура та професійно-кваліфікаційний 



 кадровий склад 

• Рівень розвитку мотиваційної функції 

менеджменту 

• Підвищення кваліфікації кадрів 

5.  • Інноваційний 

• потенціал 

 

• Ефективна конкурентна стратегія 

підприємства 

• Наявність стратегічних конкурентних переваг 

• Рівень інноваційної привабливості 

• Своєчасне проведення реструктуризаційних 

чи реформаційних перетворень 

6.  • Інвестиційний 

• потенціал 

 

• Наявність власних фінансових ресурсів 

• Можливість вигідного залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів 

• Рівень довіри потенційних інвесторів 

7.  Маркетинговий 

потенціал 

• Наявність маркетингової служби 

• Імідж підприємства 

• Наявність розгалуженої системи збуту 

• Якість продукції 

8.  Ефективність 

виробничо-

господарської 

діяльності 

підприємства 

Показники ефективності використання ресурсів 

Джерело: Систематизовано та складено автороми на основі [7, с. 105 ], [8, с. 46], [9], [10, с. 93], [11, с. 35]. 
 

Якщо внутрішні фактори впливають на конкурентоспроможність безпосередньо, то вплив зовнішніх факторів 

не завжди є помітним відразу. Під зовнішніми факторами або під факторами зовнішнього середовища розуміють 

сукупність активних господарюючих суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і 

міждержавних інституційних структур, зовнішніх умов і чинників, що діють в оточенні підприємства [12, с. 19]. 

Зазначимо, що інтенсивність прояву зовнішніх факторів не залежить від діяльності підприємства і зумовлюється 

станом зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього середовища є неоднорідними за джерелами походження, 

оскільки виступають проявом систем різного рівня.  

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства залежить від низки зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Якщо зовнішні фактори лише створюють передумови для виходу підприємства на ринок, то сукупність 

внутрішніх факторів визначають його здатність до довгострокового успішного функціонування. Аналіз 

внутрішніх та зовнішніх факторів допомагає виявити сильні й слабкі сторони в діяльності підприємства та в 

роботі його конкурентів, розробити заходи й засоби, за рахунок яких підприємство змогло б підвищити 

конкурентоспроможність і забезпечити свій успіх, збільшити свою частку в продажах на конкретному товарному 

ринку. 
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