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У тезах розглянуто конкурентоспроможність як пріоритетний економічний чинник 

функціонування промислових підприємств в мінливому зовнішньому середовищі. 

Проаналізовано фактори зниження та сприяння конкурентостійкості підприємства, 

врахування яких забезпечує конкурентні переваги організації. Досліджено процес управління 

конкурентоспроможністю та етапи реалізації функцій управлінської діяльності на усіх рівнях 

керуючої системи організації, що є необхідною умовою реалізації стратегії розвитку 

підприємства [1, 2, 3]. 

Конкурентоспроможність підприємства, як економічна категорія, має певні особливості, 

зокрема:  

1) конкурентоспроможність є атрибутом кожного підприємства, яке засноване на поділі 

праці та товарному обміні і бере участь у світовому поділі праці. Конкурентоспроможність 

національної економіки виявляється у процесі економічних відносин. Прагнення досягти 

високого рівня конкурентоспроможності є виразом як національних економічних інтересів, 

так і інтересів окремих підприємств, що беруть участь в економічних відносинах. А тому 

процеси нарощування конкурентоспроможності притаманні кожній економіці, в якій діють 

закони товарного виробництва. 

2) конкурентоспроможність підприємства як характеристика стану господарської системи 

має внутрішні витоки: вона народжується і розвивається у внутрішньому середовищі країни 

у процесі конкурентного змагання між суб’єктами економічних відносин;  

3) конкурентоспроможність підприємства потребує постійного розширення джерел для 

самодостатнього розвитку суб’єктів господарювання, проте водночас ґрунтується на 

принципах конкурентних взаємовідносин між ними, які призводять до втрати частини 

прибутку, що міг би бути джерелом розвитку. 

З року в рік Україна опускається у світових рейтингах конкурентоспроможності, 

відстаючи від своїх найближчих сусідів. Що призводить до умов загострення глобальної 

конкуренції за ресурси і на тлі системних зрушень світового політичного і економічного, 

суспільного і гуманітарного порядку, пов‘язаних зі стрімким формуванням глобальної 

економіки і суспільства знань, Україна ризикує потрапити до категорії так званих держав, які 

себе не реалізували. На сьогодні майбутнє української держави залежить від зовнішніх 

чинників значно більшою мірою, ніж 27 років тому [4].  
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