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Анотація. У статті досліджено еволюцію наукових 

поглядів щодо розуміння поняття «конкуренція». 
Наведено дефініції конкурентоспроможності, які 
запропоновані українськими та закордонними вченими-
економістами. Систематизовано підходи до визначення 
сутності категорії «конкурентоспроможність 
підприємства», конкретизовано і доповнено її зміст. 
Обґрунтовано, що під конкурентоспроможністю 
підприємства слід розуміти відображення міри реалізації 
потенційних можливостей підприємства домінувати над 
конкурентами на ринку у короткостроковій та 
довгостроковій перспективі. Ідентифіковано сукупність 
чинників, що забезпечують конкурентні переваги 
підприємства. Встановлено, що специфічне поєднання 
факторів є об’єктивною передумовою створення стійких 
конкурентних позицій підприємства на ринку. 
Виокремлено перспективи подальших поглиблених 
досліджень, що базуватимуться на вивченні методики 
оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: конкуренція, 
конкурентоспроможність, конкурентоспроможність 
підприємства, чинники, оцінка. 
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1. Постановка проблеми. 
 

У сучасних умовах господарювання конкурентоспроможність підприємства є 
підґрунтям ефективності його діяльності і водночас можливістю подальшого розвитку. 
Для того, щоб краще зрозуміти, як конкурентоспроможність підприємства впливає на 
ефективність, у першу чергу, необхідно визначити її змістові характеристики. Тому 
виникає необхідність у глибокому вивченні сучасних теоретичних підходів до 
визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» як економічної 
категорії. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Дослідженням проблематики та визначенням сутності конкурентоспроможності 
підприємства займалися такі провідні науковці і практики усього світу, як 
Г. Азоєв [1, 2, 3], А. Градов [6], С. Макаренко [10, 12, 18], І. Піддубний [13], С. Співак [17], 
Р. Фатхутдінов [19], М. Шарко [21] тощо. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми 
 

Попри ґрунтовні наукові доробки в окресленому колі питань і нині відсутнє 
загальноприйняте термінологічне тлумачення поняття «конкурентоспроможність 
підприємства», що актуалізує необхідність подальшого вивчення та аналізування цієї 
проблеми. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Мета роботи полягає у проведенні досліджень та удосконаленні теоретичного 
підходу до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як 
визначальної характеристики ефективності його функціонування. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Конкурентоспроможність як найважливіша ланка всієї системи ринкового 
господарювання розвивалася у часі і має складну та тривалу історію становлення. 

Уперше цілісні теоретичні положення щодо чинників конкурентної боротьби 
сформовано лише у середині XVIII сторіччя представниками класичної політичної 
економії. Вихідною тезою класичної теорії був принцип абсолютних переваг А. Сміта, 
який довів, що конкуренція, урівнюючи норми прибутку, приводить до оптимального 
розподілу праці і капіталу. У праці «Добробут націй. Дослідження про природу та 
причини добробуту націй» (1776 р.) він визначив поняття конкуренції як суперництво і 
ототожнив її з «невидимою рукою», яка смикає за ниточки підприємців, змушуючи їх 
діяти відповідно до якогось ідеального плану розвитку економіки [16]. 

Модель досконалої конкуренції повністю унеможливлювала будь-який свідомий 
контроль над ринковими процесами. Координуючим складником цих теоретичних 
положень постала цінова система в абсолютно децентралізованій економіці. 
Подальший розвиток теорії абсолютної переваги здійснив Давид Рікардо, створивши 
теорію відносної переваги [14]. 

Варто відзначити неокласичні концепції А. Маршалла, який, розвиваючи основні 
положення класиків, обґрунтував механізм автоматичного встановлення рівноваги на 
ринку за допомогою досконалої (чистої) конкуренції і дії законів граничної корисності 
та граничної продуктивності [11]. 

Розробка теорії аналізу часткової і довгострокової стійкої рівноваги на ринку, а 
також урахування розвитку технології і споживчих переваг для визначення відносних 
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цін заклали теоретичні основи нової моделі конкуренції – монополістичної. Вагомий 
внесок у розроблення теоретичних моделей недосконалої конкуренції належить 
Ф. Еджуорту (математичний опис), А. П. Лернеру (монопольна влада та її оцінка), 
К. Вікселю (конкуренція і цінова дискримінація). 

Із розвитком суспільства та появи нових шкіл економічної думки розуміння 
змісту ринкових відносин поглиблювалося, а разом з ним ускладнювалося трактування 
конкуренції. Складність і багатоаспектність феномена конкуренції напряму впливає на 
неоднозначність трактування вченими-економістами поняття 
«конкурентоспроможність» взагалі (табл.1) та «конкурентоспроможність 
підприємства» зокрема. 

 
Таблиця 1. Дефініція категорії «конкурентоспроможність» 

Автор Зміст визначення 

Піддубний І. О., 
Піддубна А. І. [13] 

потенційна або реалізована здатність економічного суб’єкта до 
функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка 
ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його 
позицію відносно конкурентів 

Фатхутдінов Р. А. [19] 
здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з 
аналогічними об’єктами на даному ринку 

Єрмолов М. О. [7] 

відносна характеристика, яка відображає відмінності у процесі 
розвитку певного виробника від виробника-конкурента як за 
ступенем задоволення власними товарами, так й за 
ефективністю виробничої діяльності 

Хруцький В. Є., 
Корнєєва І. В. [20] 

стабільна можливість задовольняти певні потреби покупців 
краще, ніж конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати 
продукцію з прийнятними фінансовими результатами для 
виробника 

 
Конкурентоспроможність вченими трактується по-різному, оскільки до уваги 

беруть зміст, який розкривається залежно від об’єкта. Конкурентоспроможність 
ідентифікує у конкурентному середовищі цілі, які ставляться у процесі дослідження. Це 
свідчить про поліморфний характер та ієрархічність зазначеної категорії. 

Беручи до уваги той факт, що підприємство є головною ланкою ринкової 
економіки, а високий рівень конкурентоспроможності підприємства дозволяє 
сформувати відповідну економіку регіону, галузі та країни в цілому, зосередимо увагу 
на категорії «конкурентоспроможність підприємства» як на найнижчому рівні ієрархії. 

У сучасній науковій літературі існує безліч визначень поняття 
«конкурентоспроможність підприємства» (табл. 2). 

Розглянуті авторські підходи до трактування категорії 
«конкурентоспроможність підприємства» різняться рівнем деталізації та конкретизації 
поняття, метою та завданням, які ставить перед собою дослідник, що дає змогу 
стверджувати про відсутність загальноприйнятої дефініції у сучасній науковій 
літературі. Більшість визначень та розроблених методичних підходів до оцінки рівня 
конкурентоспроможності продукції та підприємства мають загальний характер та не 
враховують специфіку функціонування суб’єкта господарювання й особливості 
розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці [5]. 

Важливою передумовою формування конкурентоспроможності підприємства є 
визначення сукупності чинників, що підвищують або знижують рівень 
конкурентоспроможності підприємства. Аналіз цих чинників допомагає виявити сильні 
й слабкі сторони діяльності не тільки підприємства, а і його конкурентів, та розробити 
заходи щодо покращення у цілому рівня досліджуваного показника. 
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Таблиця 2. Систематизація підходів до визначення сутності поняття 
«конкурентоспроможність підприємства» 

Автор Визначення поняття 
Конкурентоспроможність підприємства як здатність 

Азоєв Г. Л. [2] 

здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими 
ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво і 
реалізація конкурентоздатних товарів – обов’язкова умова 
конкурентоспроможності фірми. Це результат її конкурентних 
переваг за всім спектром проблем управління компанією. 

Зав’ялов П. С., 
Лозовський Л. Ш., 

Поршнєв А. Г., 
Райзберг Б. А. [3] 

здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з 
виробниками й продавцями аналогічних товарів за допомогою 
забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення 
зручних умов для покупців, споживачів 

Хруцьким В. Є., 
Корнєєва І. В. [20] 

здатність успішно оперувати на конкретному ринку у даний 
період часу шляхом випуску й реалізації конкурентоздатних 
виробів і послуг 

Кіперман Г. Я. [8] 

здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і 
постачальникам аналогічної продукції (конкурентам) як за 
рівнем задоволення своїми товарами або послугами 
конкретної суспільної потреби, так за ефективністю 
виробничої діяльності 

Фатхутдінов Р. А. [19] 
здатність фірми випускати конкурентоздатну продукцію, її 
перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині 
країни й за її межами 

Конкурентоспроможність підприємства як конкурентна перевага  

Градов А. П. [6] 
порівняльна перевага підприємства по відношенню до інших 
фірм даної галузі всередині країни та за її межами  

Конкурентоспроможність підприємства як система  

Круглов М. І. [9] 
система економічних категорій, елементами якої є 
конкурентоспроможність продукції і фінансова 
конкурентоспроможність 

Конкурентоспроможність підприємства як стан системи  

Бондаренко А. Л. [4] 

такий стан системи економічного розвитку підприємства, за 
якого забезпечуються його домінуючі переваги перед 
конкурентами на даному ринку протягом певного періоду 
часу та в довгостроковій перспективі 

Конкурентоспроможність підприємства як можливість  

Азоєв Г. Л., 
Челенков А. П. [1] 

можливість фірми ефективно розпоряджатись власними й 
залученими ресурсами в умовах конкурентного ринку. 
Виробництво та реалізація конкурентоспроможних товарів −  
обов'язкова умова конкурентоспроможності фірми  

Конкурентоспроможність підприємства як відносна характеристика  

Скударь Г. М. [15] 

відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності 
процесу розвитку даного виробника від виробника-
конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами чи 
послугами конкретної суспільної потреби, так і за 
ефективністю виробничої діяльності 

 
У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі широко представлені 

чинники, що забезпечують конкурентні переваги підприємства. Автори, залежно від 
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своїх наукових поглядів і царини маркетингових досліджень, обґрунтовують різний 
набір умов, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. 
Загальноприйнятою вважають вузьку класифікацію чинників формування 
конкурентоспроможності підприємства, які поділяють на зовнішні та 
внутрішні (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система чинників впливу на конкурентоспроможність підприємства 
 
Зовнішні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства не 

належать до сфери впливу менеджменту підприємства і формуються у ринковому 
середовищі. Наявність внутрішніх чинників впливу на конкурентоспроможність 
підприємства залежить лише від системи управління на підприємстві та ставлення до 
цього бізнесу його власників. При такому розмежуванні враховують не лише процеси, 
що протікають на підприємстві, не лише перетворення, що відбуваються на ньому, не 
лише результативність діяльності підприємства, але й динаміку змін, пов’язану із 
зовнішнім середовищем, оскільки вміння раціонально використовувати позитивні 
аспекти та своєчасно реагувати на негативні тенденції розвитку останнього є 
важливими для ефективного функціонування підприємства. 

Таким чином, певне комбінування чинників впливу на конкурентоспроможність 
підприємства дає змогу схарактеризувати досягнутий рівень та особливий характер 
формування конкурентоспроможності конкретного підприємства. До того ж, 

Зовнішні чинники 

Чинники прямого впливу Чинники опосередкованого 

впливу 

− державне регулювання 

− ринкові механізми 

(постачальники, споживачі) 

− конкурентне середовище 

 − економічні  

 − технологічні 

 − соціальні 

 − політичні  

 − міжнародні 

Конкурентоспроможність підприємства 

Внутрішні чинники 

Потенціал 

виробництва 

Організаційно-технічні 

Фінансово-економічні 

Маркетинг 

Інвестиційний 

потенціал 

Розмір внутрішніх 

джерел фінансування 

Можливість залучення 

фінансових ресурсів 
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специфічне поєднання факторів є об’єктивною передумовою створення стійких 
конкурентних позицій підприємства на ринку. 

В умовах динамічних змін зовнішнього середовища підприємства не зможуть 
домогтися сталого розвитку, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою 
діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків і 
положення на них конкурентів, так і про власні можливості [12]. 

Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, 
зростання вимогливості споживачів призводить до того, що у найближчі десятиліття 
сподіватися на процвітання може лише те підприємство, яке володітиме 
конкурентними перевагами в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат, 
покращення якості, упровадження інновацій, розвитку знань та економії часу [10]. У 
сучасних умовах функціонування бізнесу однією з найголовніших складових 
підвищення конкурентоспроможності підприємства стає не лише оптимізація 
виробничих витрат без погіршення рівня якості при виробництві продукції, а й 
визначення оптимальних логістичних маршрутів транспортування від пункту 
виробництва до місця споживання продукції з урахуванням ємності ринку, купівельної 
спроможності потенціальних споживачів й обсягів витрат на транспортування та 
проходження обов’язкових митних процедур (у разі експорту) [18]. 

 

6. Висновки та пропозиції. 
 

Аналіз наведених вище підходів щодо тлумачення категорії 
«конкурентоспроможність підприємства» дає змогу сформувати власне визначення 
цього поняття: конкурентоспроможність підприємства – це відображення міри 
реалізації потенційних можливостей підприємства домінувати над конкурентами на 
ринку у короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

До загальноприйнятої класифікації факторів формування 
конкурентоспроможності підприємства відносять зовнішні та внутрішні. Виокремлено 
чинники, які можуть впливати на підвищення або зниження загального рівня 
конкурентоспроможності підприємства.  

Перспективним напрямом досліджень надалі вбачаємо вивчення методики 
оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що ґрунтується на використанні 
різних методів, накопичених світовою практикою. 
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эффективности его функционирования.  
В статье исследована эволюция научных взглядов к пониманию понятия 

«конкуренция». Приведены дефиниции конкурентоспособности, предложенные 
украинскими и зарубежными учеными-экономистами. Систематизированы подходы к 
определению сущности категории «конкурентоспособность предприятия», 
конкретизировано и дополнено её содержание. Обосновано, что под 
конкурентоспособностью предприятия следует понимать отражение меры 
реализации потенциальных возможностей предприятия доминировать над 
конкурентами на рынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Идентифицировано совокупность факторов, обеспечивающих конкурентные 
преимущества предприятия. Установлено, что специфическое сочетание факторов 
является объективной предпосылкой создания устойчивых конкурентных позиций 
предприятия на рынке. Выделены перспективы дальнейших углубленных исследований, 
которые будут базироваться на изучении методики оценки конкурентоспособности 
предприятия. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность 
предприятия, факторы, оценка. 
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Abstract. The purpose of the paper is to research and improve the theoretical approach 
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that enterprise competitiveness should be understood as reflecting the degree of realization of 
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The set of factors providing the competitive advantages of the enterprise is identified. It has been 
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researches based on the study of the methodology for assessing the competitiveness of the 
enterprise are outlined. 
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