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L. Mamatova, A. Pozhidaeva. Theoretical aspects of enterprise competitiveness.
The article deals with the theoretical aspects of competition and competitiveness of the enterprise. The
economic essence of the concept is revealed, the criteria and indicators of competitiveness assurance are determined,
the factors of influence are identified. It is determined that the effective restructuring of the Ukrainian economy should
be focused on the perfect use of existing intellectual potential or attraction of highly qualified, and the corresponding
development of high-tech production and innovation potentials. It is proposed to define the term "enterprise
competitiveness" as a comprehensive comparative characteristic of a possible level of a set of key success factors with
an appropriate assessment of the enterprise's capabilities in a particular segment of the market and for a certain
period of time in accordance with a similar set of indicators of a competing enterprise. It is generalized that it is the
competitiveness of the enterprise that forms its own positioning in the competition, the position on the market and is
possible only by the achievement and development of relevant competitive advantages in the economic, technical and
organizational directions of activity of the entity.
Маматова Л. Ш., Пожидаєва А. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності
підприємства.
У статті розглянуто теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності підприємства.
Розкрито економічну сутність поняття, визначено критерії та показники забезпечення
конкурентоспроможності, виявлено чинники впливу. Визначено, що ефективна перебудова економіки України
повинна бути орієнтована на досконале використання існуючого інтелектуального потенціалу або
залучення висококваліфікованого, та відповідний розвиток високотехнологічного виробничого та
інноваційного потенціалів. Запропоновано визначення терміну «конкурентоспроможність підприємства», як
комплексної порівняльної характеристики можливого рівня сукупності ключових факторів успіху з
відповідною оцінкою можливостей підприємства на певному сегменті ринку та за певний проміжок часу у
відповідності до аналогічного набору показників підприємств-конкурентів. Узагальнено, що саме
конкурентоспроможність підприємства формує власне позиціонування в конкурентній боротьбі, положення
на ринку та можливе лише досягненням і розвитком відповідних конкурентних переваг в економічному,
технічному, організаційному напрямках діяльності суб’єкта господарювання.
Маматова Л. Ш., Пожидаева А. А. Теоретические аспекты конкурентоспособности
предприятия.
В статье рассмотрены теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности
предприятия. Раскрыта экономическая сущность понятия, определены критерии и показатели обеспечения
конкурентоспособности, выявлены факторы влияния. Определено, что эффективная перестройка
экономики Украины должна быть ориентирована на совершенное использование существующего
интеллектуального потенциала или привлечение высококвалифицированного, и соответствующее развитие
высокотехнологичного производственного и инновационного потенциалов. Предложено определение
термина «конкурентоспособность предприятия» как комплексной сравнительной характеристики
возможного уровня совокупности ключевых факторов успеха с соответствующей оценкой возможностей
предприятия на определенном сегменте рынка и за определенный промежуток времени в соответствии с
аналогичным
набором
показателей
предприятий-конкурентов.
Определено,
что
именно
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конкурентоспособность предприятия формирует собственное место позиционирования в конкурентной
борьбе, положение на рынке, что возможно лишь с достижением и развитием соответствующих
конкурентных преимуществ в экономическом, техническом, организационном направлениях деятельности
предприятия.

Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах проблема підвищення
конкурентоспроможності є актуальною для підприємств усіх галузей світового
господарства. На сьогоднішній момент для досягнення ефективних результатів своєї
роботи підприємствам необхідно пристосовуватися до постійно мінливих умов, які, в свою
чергу, вимагають розробки інноваційних концепцій розвитку підприємства та підвищення
його конкурентоспроможності. Для розробки даних концепцій необхідне ретельне
вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її особливостей і ознак.
Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забезпечення
конкурентоспроможності товарів і послуг все частіше призводить до серйозних
прорахунків при ціноутворенні, що призведе до істотних збитків, а й іноді до банкрутства
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням конкурентоспроможності
підприємства займалися такі вчені, як: М. Портер, Н. К. Амеліна, А. Келічавий, Р. А.
Фатхутдінов, А. І. Щетинін, А. М. Гельвановський, Г. Я. Кіперман, Дж. Робінсона, Е.
Чемберліна та ін., в роботах яких визначено сутність понять «конкуренція»,
«конкурентоспроможність», визначено чинники впливи та показники оцінки.
Мета статті полягає в узагальненні визначення наукових поглядів поняття
«конкурентоспроможність», дослідження критеріїв та показників конкурентоспроможності
підприємства.
Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки країни постають
проблеми суперництва, боротьби та досягнення найбільших вигідних та високих позицій
функціонування підприємств в конкурентному середовищі відповідно до різних сфер
підприємницької діяльності. Метою кожного підприємця стає отримання прибутку від
діяльності підприємства відповідно до зважених раціонально-управлінських рішень,
ефективності віддачі господарства та здатності підприємства утримувати лідируючі позиції
у конкурентній боротьбі. Відповідно до цього, виникають потреба в вивченні понять
«конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Більш детальне визначення
поняття «конкуренція», представлено з різних наукових позицій в табл.1.
Таблиця 1
Визначення поняття «конкуренція» з різних наукових позицій
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Розвиток національної економіки України відбувається в умовах глобалізації, що
приводить до необхідності підвищення її конкурентоспроможності. В сучасних умовах,
формування конкурентоспроможності економіки України є одним з пріоритетних завдань,
яке визначено Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020». Реформа захисту економічної
конкуренції визначена як вектор розвитку, якою зокрема, встановлюється необхідність
гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України
щодо захисту економічної конкуренції. [8].
Виникнення суперечливих поглядів та різноманітність наукових підходів до
визначення терміну «конкуренції», зумовлюють в економічній науці існування великої
кількості трактувань поняття «конкурентоспроможність». Найбільш поширені визначення
поняття «конкурентоспроможність» представлено в таблиці 2.
Таблиця 2
Підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність»

Також існує досить велика кількість чинників впливу на конкурентоспроможність.
Так М. Портер [1] пропонує розгядати наступні чинники:
1)
Зовнішні чинники, які залежать від рівнів конкурентоспроможності країни,
галузі, регіону, організації, що випускає товар, та можливої сили конкуренції на виході.
2)
Внутрішні чинники, які залежать від патентоспроможності товару,
раціональності системи організаційних та виробничих структур, конкурентоспроможності
персоналу.
Таким
чином,
можливо
виокремити
загальні
чинники
підвищення
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання відповідно до сучасних умов:

123

REPORTER OF THE PRIAZOVSKYI STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Section: Economic sciences

2019, Issue 37

1) Вдосконалення існуючої інноваційної політики підприємства, або впровадження
нової, яка дозволить визначити можливості підприємства у конкурентній зовнішній та
внутрішній боротьбі.
2) Відповідність кваліфікованих трудових ресурсів вимогам міжнародного ринку
праці.
3) Наявність системи управління якістю на підприємстві.
4) Можливість безперервного вдосконалення реалізованої на внутрішньому ринку
продукції національних виробників та розширення діяльності на міжнародному ринку. [17].
Відповідно до різних підходів до визначення понять «конкуренція» та
«конкурентоспроможність», існує багато різних методик оцінки конкурентоспроможності
підприємства,
відповідно
до
цього
виокремимо
критерії
та
показники
конкурентоспроможності, представлені в таблиці 3
Таблиця 3
Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства

Оцінка конкурентоспроможності підприємства має враховувати реальний аналіз
сильних та слабких сторін, та при здійсненні маркетингових досліджень визначають
потенційні можливості.
Тому оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна містити наступні
показники [17]:
1) потребу у фактичних та перспективних капіталовкладеннях за окремими видами
продукції та ринками;
2)
продуктову
диференціацію
–
асортимент,
обсяги
та
вартість
конкурентоспроможної продукції;
3) ринкову диференціацію – набір ринків або їх сегментів для кожного продукту;
4) потребу у засобах формування попиту та стимулювання збуту;
5) систему забезпечення ринкових переваг підприємства;
6) створення системи заохочування у споживачів у виготовленні та постійному
оновленні високоякісної продукції, використання власних інноваційних технологій,
формування патентної системи забезпечення, виконання зобов’язань подальшого
обслуговування.
Таким чином, визначення сутності конкурентоспроможності підприємства в силу
складності та диалектичности, триває й досі, тому що не існує чітких форм та обмежень у
відповідності до кожного конкретного випадку формування ключових факторів успіху та
стратегій розвитку. Це свідчить про те, що саме підприємство формує «конструкцію:
переваги-можливості-стратегії», критерієм цього стає відповідне завдання – «Яка
ефективність та еквівалентність досягнення поставленої мети підприємства?». Формування
стратегій розвитку конкурентоспроможності відіграє значну роль у забезпеченні
ефективного розвитку підприємства в цілому та забезпечує наявність швидкої реалізації
нових перспективних можливостей, які виникають в процесі динамічних змін факторів
зовнішнього інвестиційного середовища, створює можливість обліку заздалегідь
прогнозованих варіацій розвитку непідконтрольних підприємству чинників цього
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середовища та зводить до мінімальної межі негативні наслідки їх виникнення. Сукупність
зазначених чинників є передумовою загальних змін організаційної структури управління
суб’єкта господарювання. [18]
Відповідно до існуючого досвіду зарубіжних країн, ефективна перебудова економіки
України має бути орієнтована на досконале використання існуючого інтелектуального
потенціалу, або залучення висококваліфікованого та відповідний розвиток
високотехнологічного виробничого та інноваційного потенціалів.
Дослідивши трактування понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність»,
можливо запропонувати визначення терміну «конкурентоспроможність підприємства», як
комплексну порівняльну характеристику можливого рівня сукупності ключових факторів
успіху з відповідною оцінкою можливостей підприємства на певному сегменті ринку та за
певний проміжок часу у відповідності до аналогічного набору показників підприємствконкурентів. Саме конкурентоспроможність підприємства формує власне позиціонування
в конкурентній боротьбі, положення на ринку та можливе лише досягненням і розвитком
відповідних конкурентних переваг в економічному, технічному, організаційному
напрямках діяльності суб’єкта господарювання.
Для повноцінної відповідної оцінки конкурентоспроможності підприємства в
конкретному середовищі необхідно провести ретельний аналіз складових факторів успіху
та можливостей. Оцінка конкурентних можливостей підприємства можлива лише з
використанням маркетингового інструментарію, завдяки чому ефективне використання
розроблених маркетингових рішень буде відповідати стратегічним цілям підприємства у
відповідності до довгострокових конкурентних переваг.
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