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Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

У науковій статті наведено ключові аспекти діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства. Розкрито сутність таких економічних 
категорій, як «конкурентоспроможність продукції підприємства» та «діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства». Визначено, 
що конкурентоспроможність продукції підприємства – це одна із ключових властивостей продукції, яка характеризується можливістю та здатніс-
тю досягнення потреб ринку краще, ніж конкуренти, та за менший, ніж у конкурентів, проміжок часу. З’ясовано, що діагностика конкурентоспро-
можності продукції підприємства передбачає оцінювання стану та властивостей продукції, становища на ринку, попиту та ціни, а  також подаль-
ших перспектив її перебування на ринку з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень для забезпечення безперебійного функціонування 
і розвитку підприємства. Встановлено, що ключовими індикаторами діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства є: а) показник 
ціни споживання продукції; b) частка продукції на ринку; с) показник якості продукції, який включає рівень безпечності продукції для споживача, рівень 
надійності продукції для споживача, рівень стандартизації та уніфікації продукції для споживача, рівень екологічності продукції для навколишнього 
середовища, рівень економного використання продукції для споживача. При проведенні діагностики конкурентоспроможності продукції підприєм-
ства рекомендується використовувати метод експертних оцінок.
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УДК 65.01    
Скрыньковский Р. Н. Диагностика конкурентоспособности  

продукции предприятия
В научной статье представлены ключевые аспекты диагностики 
конкурентоспособности продукции предприятия. Раскрыта сущ-
ность таких экономических категорий как «конкурентоспособность 
продукции предприятия» и «диагностика конкурентоспособности 
продукции предприятия». Определено, что конкурентоспособность 
продукции предприятия – это одно из ключевых свойств продукции, 
которое характеризуется возможностью и способностью достиже-
ния потребностей рынка лучше, чем конкуренты, и за меньший, чем 
у конкурентов, промежуток времени. Установлено, что диагностика 
конкурентоспособности продукции предприятия предусматривает 
оценку состояния и свойств продукции, положения на рынке, спро-
са и цены, а также дальнейших перспектив ее пребывания на рынке 
с целью принятия обоснованных управленческих решений для обеспе-
чения бесперебойного функционирования и развития предприятия. 
Установлено, что ключевыми индикаторами диагностики конкурен-
тоспособности продукции предприятия являются: а) показатель 
цены потребления продукции; b) доля продукции на рынке; с) показа-
тель качества продукции, включая уровень безопасности продукции 
для потребителя, уровень надежности продукции для потребителя, 
уровень стандартизации и унификации продукции для потребителя, 
уровень экологичности продукции для окружающей среды, уровень 
экономного использования продукции для потребителя. При прове-
дении диагностики конкурентоспособности продукции предприятия 
рекомендуется использовать метод экспертных оценок.
Ключевые слова: предприятие, конкурентоспособность продукции, 
диагностика, бизнес-индикаторы, метод экспертных оценок
Рис.: 1. Формул: 4. Библ.: 20. 
Скрыньковский Руслан Николаевич – кандидат экономических наук, 
доцент, кафедра экономики предприятий и информационных техно-
логий, Львовский университет бизнеса и права (ул. Кульпарковская, 99, 
Львов, 79021, Украина)
Email: uan_lviv@ukr.net

UDC 65.01
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Production Competitiveness
In the scientific paper the key aspects of the enterprise competitiveness di-
agnostics are presented. The essence of such economic categories as «the 
enterprise product competitiveness» and «diagnostics of the enterprise 
product competitiveness» has been revealed. It has been determined that 
the enterprise product competitiveness is one of the key properties of the 
product, which is characterized by possibility and ability to achieve the re-
quirements of the market better than its competitors, and in a shorter time 
period than they do. It has been found that the diagnostics of the enterprise 
product competitiveness allows for evaluating the state and properties of 
the product, its position in the market, demand and prices, as well as the 
future prospects of its stay in the market with the purpose of making sound 
management decisions to ensure the smooth functioning and development 
of the enterprise. It has been determined that the key indicators for diag-
nostics of the enterprise product competitiveness are: a) the price index of 
the product consumption; b) the product share in the market; c) the product 
quality index, including the level of the product safety for consumer, level of 
the product reliability for the consumer, level of products standardization 
and unification for the consumer, level of the product ecological properties, 
level of economical use of the product for the consumer. When carrying out 
the diagnostics of the enterprise product competitiveness it is recommended 
to use the method of expert evaluations.
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування 
та розвиток підприємства (незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання) ґрунтується на такій 
його ключовій характеристиці, як конкурентоспромож-
ність. Поряд із тим, як свідчать результати досліджень 
у теорії та на практиці, однією із ключових складових 
діагностики конкурентоспроможності підприємства (як 
комплексної діагностичної цілі) є така складова – конку-
рентоспроможність продукції підприємства (часткова діа-
гностична ціль).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у формування теоретико-методологічних засад 
конкурентоспроможності продукції зробили такі науков-
ці, як І. О. Александров, І. Г Брітченко., Б. В. Буркинський,  
Г. П. Бурук, В. Д. Войтюк, П. П. Гончаров, Т. А. Городня,  
В. І. Гринь, В. М. Гриньова, О. І. Драган, М. В. Заходим,  
Г. М. Кулешова, І. С. Ладунка, А. В. Ларка, П. Г. Перерва, 
О. А. Письменний, Т. О. Савчук-Поліщук, Ж. В. Семчук, 
Т. В. Романчук, А. М. Ткаченко, А. В. Троян, О. О. Циганок, 
Л. А. Янковська, О. М. Ярим-Агаєв та ін. [1–20].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. На даний час недостатньо уваги приділено діа-
гностиці конкурентоспроможності продукції підприємства.

Постановка завдання. Метою наукової роботи є 
розроблення системи діагностики конкурентоспромож-
ності продукції підприємства.

Для досягнення визначеної мети у роботі були по-
ставлені такі завдання: 1) уточнити та розкрити економічну 
сутність таких понять (економічних категорій), як «конку-
рентоспроможність продукції підприємства» та «діагнос-
тика конкурентоспроможності продукції підприємства»;  
2) розкрити процедуру проведення діагностики конкурен-
тоспроможності продукції підприємства; 3) запропонувати 
ключові бізнес-індикатори та представити метод діагнос-
тики конкурентоспроможності продукції підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. При 
розробленні системи діагностики конкурентоспроможнос-
ті продукції особливу увагу необхідно звернути на тракту-
вання сутності цього поняття.

Дослідження праць вітчизняних науковців дозволи-
ло встановити, що в економічній літературі запропоновано 
безліч концептуальних підходів до трактування сутності 
поняття «конкурентоспроможність продукції».

Так, на думку академіка НАН України Б. В. Буркин-
ського [1], під поняттям «конкурентоспроможність про-
дукції» слід розуміти таку властивість продукції, яка здат-
на задовольняти вимоги ринку у порівнянні із продукцією-
аналогом конкурентів на певний момент часу, а рівень 
конкурентоспроможності в цьому випадку виступає по-
казником цієї властивості [1, с. 62].

У науковій праці [2] конкурентоспроможність про-
дукції трактується як можливість задоволення потреб 
споживачів та інтересів підприємства на засадах обміну за 
рахунок збільшення ринкової частки, конкурентних пере-
ваг та вартості підприємства. Згідно з дослідженням [3] 
конкурентоспроможність продукції – це цілісна сукупність 
особливостей продукції, зокрема технічних, економічних 
та маркетингових її характеристик, що здатні задовольня-
ти потреби і вимоги споживачів певного сегмента ринку 
у певний момент часу [3].

У контексті цього можна зробити висновок: 1) кон-
курентоспроможність продукції підприємства – це одна із 
ключових властивостей продукції, яка характеризується 
можливістю та здатністю досягнення потреб ринку краще, 
ніж конкуренти, та за менший, ніж конкуренти, проміжок 
часу; 2) діагностика конкурентоспроможності продукції 
підприємства передбачає оцінювання стану та властивос-
тей продукції, становища на ринку, попиту та ціни, а також 
подальших перспектив її перебування на ринку з метою 
прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських 
рішень для забезпечення безперебійного функціонування 
і розвитку підприємства.

На основі узагальнення зарубіжного та вітчизняно-
го досвіду стосовно дефініції «конкурентоспроможність 
продукції» професор І. О. Александров [4] виокремив (ви-
ділив) такі підходи до класифікації конкурентних переваг 
продукції [4, с. 95–97]:

ресурсний або факторний (передбачає ефективне  
використання ресурсів як важливого конкурент-
ного фактора виробництва продукції);
витратний (відображає зниження ціни на продук- 
цію за рахунок скорочення витрат на її виробни-
цтво);
якісний (визначає підвищення рівня якості про- 
дукції);
споживчої вартості (містить поєднання якісного  
і витратного підходів та відображає сукупність 
якісних характеристик продукції, здатних задо-
вольняти потреби будь-якого характеру);
граничної корисності (визначає конкурентною  
перевагою продукції граничну корисність, а цін-
ністю продукції – рівновагу граничних витрат на 
виробництво продукції та граничної корисності);
диференціації (відображає диференціацію про- 
дукції, тобто створення різнорідних одиничних 
товарів, що забезпечить надання додаткових кон-
курентних переваг);
макроекономічних категорій «попит» і «пропози- 
ція» (характеризує відношення попиту і пропози-
ції та встановлення обсягу споживання продукції 
і ціни на неї в умовах необмеженої конкуренції);
інформаційний (передбачає використання інфор- 
мації як ключового фактора забезпечення конку-
рентних переваг продукції);
інноваційний (відображає використання інно- 
вацій для виробництва нової продукції, впрова-
дження нових технологій та ресурсів, удоскона-
лення умов виробництва продукції);
адаптивний (визначає пристосування підприєм- 
ства до зміни умов конкурентного середовища 
і наявність можливостей реагування на ці зміни 
з метою виробництва конкурентоспроможної 
продукції згідно із вимогами ринку);
ключових компетенцій (визначає наявність у під- 
приємства навичок та технологій як ключових 
факторів виробництва конкурентоспроможної 
продукції);
маркетингових категорій (визначає уподобання  
споживачів за допомогою вивчення їх поведінки 
на ринку за рахунок комплексу маркетингу);
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екологічний (передбачає визначення рівня еколо- 
гічності продукції).

Встановлено, що на рівень конкурентоспроможності 
продукції підприємства впливають такі фактори [2]: a) рі-
вень якості продукції; б) рівень ціни на продукцію; в) спо-
живчі фактори; г) інституційні фактори. Натомість у праці 
[5] ключовими чинниками забезпечення конкурентоспро-
можності продукції підприємства є [5, с. 61–62]: власти-
вості продукції; ціна; збутові канали; реалізація; кадровий 
потенціал.

Авторами наукової праці [6] за результатами узагаль-
нення встановлено, що основними методичними підхода-
ми до проведення діагностики конкурентоспроможності 
продукції підприємства є [6, с. 15]:

методики, що базуються на аналітичному підході,  
згідно з яким цінність продукції визначається як 
сума його окремих характеристик;
методики, за якими сумарна цінність продукції  
виступає мультиплікатором його окремих харак-
теристик, тобто приріст оцінки однієї характерис-
тики впливає на приріст оцінки іншої;
методики, що ґрунтуються на порівняльному під- 
ході, згідно з яким споживач обирає кращу продук-
цію за результатами її порівняння із аналогами.

У монографії О. І. Драган [7] охарактеризовано такі 
методи проведення діагностики конкурентоспроможнос-
ті продукції підприємства [7, с. 39–46]: a) диференціаль-
ний метод (оцінювання проводиться на базі одиничних 
параметрів продукції за результатами їх співставлення 
та порівняння); б) комплексний метод (оцінювання здій-
снюється за рахунок комплексних показників або за ре-
зультатами співставлення корисних ефектів оцінювальної 
продукції); в) графічний метод (конкурентоспроможність 
продукції оцінюється на основі аналізу продукції та її ана-
логів у контексті побудованого багатокутника, кожна з 
вершин якого відповідає значенню певного оцінного па-
раметра).

Водночас науковець А. В. Троян [8] серед методів 
проведення діагностики конкурентоспроможності про-
дукції підприємства виділяє такі ключові методи [8, с. 101– 
103]: a) матричний метод (загальний показник конку-
рентоспроможності продукції розраховується на основі 
індивідуальних показників); б) метод експертних оцінок 
(використовується в результати неповної інформаційної 
бази, де оцінка проводиться експертами за результатами 
аналізу ключових елементів діяльності підприємства); 
в) метод набору конкурентоспроможних елементів (здій-
снюється поетапне дослідження конкурентоспроможно-
сті продукції).

Виходячи із вищезазначеного у науковій праці [9] на-
ведено процедуру оцінки конкурентоспроможності продук-
ції підприємства, яка проходить у 3-и етапи [9, с. 75–77]:

оцінювання конкурентоспроможності продукції  
підприємства за відповідними параметрами, зо-
крема: a) економічними (собівартості продукції; 
ціна виробу; ціна споживання; умови платежу; 
умови постачання; умови надання гарантії; стро-
ки надання гарантії); б) технічними (технологіч-
ні якості продукції); c) нормативними (рівень 

відповідності продукції стандартам, правилам, 
нормам; рівень надійності продукції; рівень дов-
говічності продукції; рівень ремонтоздатності 
продукції).
оцінка факторів, що мають вплив на рівень конку- 
рентоспроможності продукції підприємства;
розроблення заходів для підвищення рівня конку- 
рентоспроможності продукції підприємства.

У контексті окресленого оцінку конкурентоспро-
можності продукції доцільно також проводити подвійно-
суміжним методом, який полягає у [10]:

сегментуванні ринку оцінюваної продукції і вибо- 
рі цільового сегмента;
встановленні сукупності параметрів продукції, що  
характеризують її з боку процесу «споживання» 
її споживачем і з боку процесу «виробництва» – 
конкурентами;
встановленні сукупності випадкових параметрів, що  
характеризують кожен із вищевказаних процесів;
оцінюванні значень регулярних параметрів і ха- 
рактеристиці розподілення випадкових;
оцінюванні конкурентоспроможності продукції  
з боку споживача;
оцінюванні попиту на продукцію конкурентів; 
оцінюванні конкурентоспроможності продукції  
з боку виробника;
інтегральному оцінюванні конкурентоспромож- 
ності продукції, включаючи інтереси споживача 
та виробників.

Академік АЕН України А. М. Ткаченко [11] вважає, 
що оцінювати конкурентоспроможність продукції слід за 
рахунок співставлення ключових параметрів цієї продукції 
із параметрами бази порівняння. На основі зазначеного, 
проф. А. М. Ткаченко поділяє параметри на економічні та 
технічні, а саму оцінку пропонує здійснювати двома мето-
дами: 1) диференційованим (на основі одиничних показни-
ків, за яким констатується рівень конкурентоспроможнос-
ті аналізованої продукції та визначаються недоліки у порів-
нянні із продукцію-аналогом конкурентів); 2) комплексним 
(із застосуванням комплексних показників, за рахунок 
яких співставляється отриманий ефект від використання 
продукції у порівнянні з ефектом продукції-аналога) [11, 
с. 159–160].

На думку проф. П. Г. Перерви [12], для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень стосовно підви-
щення конкурентоспроможності продукції підприємства 
недостатнім буде лише проведення оцінки рівня конку-
рентоспроможності цієї продукції у ринковому середови-
щі. У контексті цього потрібно також проводити оцінку 
внутрішньої конкурентоспроможності продукції підпри-
ємства, за рахунок чого можна ефективно вдосконалити її 
виробництво [12, с. 234].

Так, показник внутрішньої конкурентоспроможності 
продукції доцільно розраховувати за такими етапами [12, 
с. 231–232]: 1) постановка мети оцінки конкурентоспро-
можності продукції; 2) представлення переліку проектів 
продукції підприємства; 3) встановлення певних груп по-
казників для проведення оцінки внутрішньої конкуренто-
спроможності продукції підприємства, виходячи із мети 
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оцінки; 4) обчислення показників внутрішньої конкурен-
тоспроможності продукції певного виду; 5) надання об-
ґрунтованих висновків стосовно рівня внутрішньої конку-
рентоспроможності продукції і розробка заходів стосовно 
його підвищення.

Рівень конкурентоспроможності продукції підпри-
ємства можна також визначати за результатами порівнян-
ня продукції із продукцією-аналогом конкурента за рівнем 
задоволення потреби [5, с. 64].

Доцільно відзначити, що проф. В. М. Гриньова [13] 
проводить оцінку конкурентоспроможності продукції на 
основі комерційної оцінки її якості. Так, показник конку-
рентоспроможності продукції виражається як співвідно-
шення показника якості продукції до показника витрат 
споживача, понесених на її придбання та використання. 
В результаті цього показник витрат містить у собі ціну про-
дукції та витрати на її використання. У свою чергу, ціна на 
продукцію встановлюється за рахунок сформованого рин-
кового попиту [13, с. 152].

Водночас, як вважає науковець І. Г. Брітченко [14], 
конкурентоспроможність продукції оцінюється також 
у ключі дослідження потреб покупців і вимог ринку. 
Ключовими параметрами конкурентоспроможності про-
дукції повинні бути [14, с. 217]: a) технічні (властивість 
продукції, сфери її використання та призначення); б) ер-
гономічні (рівень відповідності продукції будові та функ-
ціям людського організму); в) естетичні (вигляд продук-
ції ззовні); г) нормативні (відповідність продукції певним 
нормам і стандартам); д) економічні (відповідність ціни 
на продукцію платоспроможності споживачу); е) органі-
заційні (умови постачання продукції, сервісне обслугову-
вання).

Дещо інший поділ параметрів конкуренто спромож-
ності продукції подано у працях [3; 8]. Так, у науковому 
дослідженні [3] параметрами оцінювання конкуренто-
спроможності продукції є: технічні, економічні та мар-
кетингові [3]. Натомість у праці [8] вони поділяються на 
технічні та економічні. У свою чергу, до технічних пара-
метрів продукції відносять параметри призначення про-
дукції, ергономічні, естетичні та нормативні параметри. 
Натомість, серед економічних параметрів слід виділити 
витрати споживача на придбання і споживання продукції 
(ціна продукції), умови придбання та використання про-
дукції [8, с. 99].

Окрім того, конкурентоспроможність є прямо про-
порційна до технічних та маркетингових параметрів і обер-
нено пропорційна – до економічних [3].

Для проведення оцінки конкурентоспроможності 
продукції підприємства необхідно, перш за все, для по-
рівняння вибрати базовий продукт. Вибирати його по-
трібно із усієї сукупності аналогічних продуктів згідно із 
призначенням та умовами використання. Виходячи із за-
значеного, конкурентоспроможність продукту має пере-
бувати на певному рівні, а значення показників повинні 
забезпечувати найбільший економічний ефект і можли-
вість підвищення рівня конкурентоспроможності у май-
бутньому [3].

Що стосується показників оцінювання конкуренто-
спроможності продукції підприємства, то до них слід від-
нести [8, с. 100–101]: показник якості та стабільності про-

дукції; показник соціальної адресності продукції; показник 
достовірності продукції; показник безпечності продукції; 
показник споживчої новизни продукції; показник іміджу 
продукції; показник інформативності продукції; показник 
ціни споживання продукції.

У науковій праці [15] наведено такі три групи по-
казників, за якими проводиться діагностика конкуренто-
спроможності продукції [15, с. 89]: 1) показники корис-
ності (показник якості, показник отриманого ефекту від 
використання); 2) витрати споживача на продукцію, яка 
задовольнить його потреби (витрати на виробниче спо-
живання, витрати на технічне обслуговування, витрати на 
ремонт, витрати на утилізацію); 3) показники конкуренто-
спроможності пропозиції (рівень просування продукції на 
ринок, рівень умов поставки та розрахунку, рівень збуту, 
рівень сервісного обслуговування).

Як вважає науковець Г. М. Кулешова [16], конкурен-
тоспроможність продукції тісно залежить від її якості. 
Окрім того, оцінювати її потрібно з точки зору вірогідності 
для споживача, оскільки споживач купить ту продукцію, у 
якої відношення отриманого корисного ефекту до затрат 
на її придбання та використання буде найбільшим порівня-
но із продукцією-аналогами конкурентів [16, с. 176].

Якість продукції підприємства визначається на осно-
ві кількісного аналізу її основних властивостей [17, с. 54–55; 
18]: призначення, рівня надійності, рівня технологічності, 
рівня стандартизації та уніфікації, рівня безпечності, рівня 
екологічності, а також за екологічними, естетичними, ерго-
номічними, патентно-правовими та транспортабельними 
показниками.

Окрім того, автором [5] встановлено, що ключовим 
показником діагностики конкурентоспроможності про-
дукції виступає показник частки продукції на ринку, який 
у прямому сенсі впливає на результати діяльності підпри-
ємства [5, с. 19].

Аналіз наукових праць [1–19] засвідчує, що проце-
дура проведення діагностики конкурентоспроможності 
продукції підприємства включатиме ключові аспекти, які 
наведено на рис. 1.

Як показало дослідження у наукових працях [1–20], 
ключовими параметрами діагностики конкурентоспро-
можності продукції підприємства є (!): економічні (Е), рин-
кові (Р) та технічні (Т).

Виходячи із зазначеного, інтегральний індикатор кон- 
курентоспроможності продукції підприємства (ІКСП) розра-
ховується за формулою (1):

  (1)

Діагностику конкурентоспроможності продукції під-
приємства із розрахунком інтегрального індикатора (ІКСП) 
слід проводити методом експертних оцінок, який перед-
бачає здійснення групою експертів оцінки ключових пара-
метрів конкурентоспроможності продукції підприємства, 
а саме економічних, ринкових та технічних.

Якщо за результатами проведеного експертами ана-
лізу значення ІКСП є меншим за 0,4, то це свідчить про низь-
кий рівень конкурентоспроможності продукції підпри-
ємства. Коли значення ІКСП знаходиться в межах 0,4–0,8, 
то рівень конкурентоспроможності продукції є середнім, 
а якщо у межах 0,9–1 – високим.
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З огляду на це, ключовим бізнес-індикатором діа-
гностики за економічними параметрами (Е) є показник 
ціни споживання продукції. Так, показник ціни споживан-
ня продукції (ПЦС) визначається за формулою (2):

  (2)
де      ВПР – витрати споживача на придбання продукції; 

ВЕКСП – витрати споживача на експлуатацію (викорис-
тання) продукції.

Ключовим бізнес-індикатором, що належить до рин-
кових параметрів діагностики конкурентоспроможності 
продукції підприємства (Р), слід назвати частку продук-
ції на ринку (ЧП), розрахунок якої проводиться за форму-
лою (3):
  (3)

де       ОЗПП – обсяг реалізації продукції підприємства; 
МПРЗ – загальна місткість ринку продукцією.

Водночас ключовим бізнес-індикатором, що нале-
жить до технічних параметрів діагностики конкуренто-
спроможності продукції підприємства (Т), є показник якос-
ті продукції (ПЯ), який обчислюється за формулою (4):
  (4)

де       Х1 – рівень безпечності продукції для споживача;
Х2 – рівень надійності продукції для споживача; 

Х3 – рівень стандартизації та уніфікації продукції для 
споживача; 

Х4 – рівень екологічності продукції для навколиш-
нього середовища; 

Х5 – рівень економного використання продукції для 
споживача. 

Значення Х1; Х2; Х3; Х4 та Х5 перебувають у межах від 0 
до 10 та визначаються експертами у процесі аналізу.

Висновки. За результатами аналізу наукових праць 
[1–20] та діючої практики вітчизняних підприємств вста-
новлено, що ключовими індикаторами діагностики кон-
курентоспроможності продукції підприємства є показник 
ціни споживання продукції, частка продукції на ринку та 
показник якості продукції (рівень безпечності продукції 
для споживача; рівень надійності продукції для споживача; 
рівень стандартизації та уніфікації продукції для спожива-
ча; рівень екологічності продукції для навколишнього се-
редовища; рівень економного використання продукції для 
споживача). Серед існуючих методів проведення діагности-
ки конкурентоспроможності продукції підприємства реко-
мендується використовувати метод експертних оцінок.

Перспективи подальших досліджень у заданому на-
прямі полягають у формуванні системи цілей діагности-
ки діяльності (функціонування) підприємства (суб’єкта 
господарювання) з урахуванням часткової діагностичної 
цілі – діагностики конкурентоспроможності продукції під-
приємства.

Етап 1. Постановка мети проведення діагностики конкурентоспроможності продукції 
підприємства та визначення основних завдань 

Етап 3. Діагностика рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

Етап 2. Збір, обробка та аналіз даних про ринок, споживачів та конкурентів продукції підприємства 

1. Встановлення методу проведення діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства

2. Визначення ключових параметрів та індикаторів проведення діагностики конкурентоспроможності 
продукції підприємства 

Ринкові (зокрема частка 
продукції на ринку)

3. Визначення факторів та чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 
продукції підприємства

4. Розроблення пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

Технічні (зокрема показник 
якості продукції)

Економічні (зокрема показник 
ціни споживання продукції)

Властивості 
продукції

Збут і реалізація 
продукції

Споживчі 
фактори

Ціна на 
продукцію

Трудовий 
потенціал

Інституційні 
фактори

Рис. 1. Процедура проведення діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства
Джерело: побудовано на основі [1–19]
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