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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНІХ І СВІТОВИХ РИНКАХ
В сучасних умовах домінувати в конкурентній боротьбі можуть лише
сильні підприємства, які приділяють значну увагу всім сферам діяльності. На
підприємствах потрібно постійно проводити аналіз діяльності та
конкурентоспроможності для того, щоб визначати ті сфери діяльності, які
потребують покрашення.
Більшість науковців основними чинниками конкурентоспроможності
підприємства вважають ціну і якість продукції, збутову політику і рекламу.
Деякі вчені додають до даного переліку й інші чинники, які чинять значний
вплив на конкурентоспроможність.
Так, Н.М. Вишневська вважає, що не останнє місце серед вище вказаних
чинників конкурентоспроможності займає торгова марка. На сьогоднішній день
торгова марка є «уособленням знаку якості і вираженням певної марочної ідеї»
[1]. Основним завданням торгової марки є підтримання високого іміджу
виробника і підтвердження високої якості продукції підприємства. Споживачі з
більш прихильні до товарів відомих торгових марок, що і підвищує їх рівень
конкурентоспроможності за рахунок брендового статусу.
Проблема підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств є
найбільш
гострою
і
актуальною
в
сучасних
умовах.
Н.Є. Голомша [2, с. 68] вважає, що сільське господарство є однією з провідних
галузей України і тому розвиток конкурентоспроможного аграрного
товаровиробника дасть змогу покращити конкурентний статус України на
міжнародному ринку. Виробництво інноваційної, екологічно чистої і якісної
сільськогосподарської продукції дозволить повернути не лише вітчизняних
споживачів, але й експортувати дану продукцію на міжнародні ринки,
створивши бренд української продукції аграрного виробництва.
Досліджуючи проблему підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств Н.О.Петрова [4, с. 165] у своїй праці зазначає, що
конкурентоспроможність підприємств напряму залежить від рівня
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Науковець вважає,
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що підвищенню конкурентоспроможності продукції буде сприяти введення на
сільськогосподарських підприємствах нових систем контролю якості, а саме
НАССР – Система аналізу небезпечних факторів та визначення критичних
точок контролю. Дана система управління якістю ефективно використовується
на українських підприємствах. Оскільки за системою НАССР підприємства
повинні вдосконалити виробництво своєї продукції, забезпечити виробництво
екологічно чистих і безпечних продуктів харчування.
Необхідно зазначити, що державна політика України мало спрямована на
розвиток
вітчизняного
товаровиробника,
який
зможе
бути
конкурентоспроможним на внутрішніх і світових ринках, що негативно впливає
на економіку держави. Українські споживачі створюють попит на імпортні
товари, маючи при цьому набагато якісніші товари-аналоги вітчизняного
виробництва. Але звертаючи увагу на престиж, купують імпортні брендові
товари. Держава повинна спрямовувати свою діяльність на просування власних
товарів, створення фінансової і законодавчої підтримки для національних
підприємств, частковим обмеженням імпорту неякісних товарів з-за кордону
для підвищення частки вітчизняних товарів на ринках.
Зазначимо, що якість є основним чинником, який безпосередньо впливає
на конкурентоспроможність продукції підприємства.
На основі аналізу чинників впливу на конкурентоспроможність
підприємства наведемо найбільш важливі, на нашу думку:
1. Якість продукції;
2. Виробничий процес;
3. Місткість ринку;
4. Нововведення у галузі;
5. Рекламна політика;
6. Персонал підприємства та керівництво.
Виходячи з вище зазначених і інших чинників конкурентоспроможності
варто сказати, що їх необхідно враховувати в діяльності підприємства, щоб
забезпечувати високий рівень конкурентоспроможності на внутрішніх і
зовнішніх ринках.
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