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Метою статті є аналіз тлумачення поняття «конкурентоспроможність» і визначення важливості привертання уваги підприємств до цієї 
теми. Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств визначається не тільки потребами внутрішнього розвитку 
та життєзабезпечення країни, а й тими глибокими змінами, які відбуваються в сучасній системі міжнародних економічних відносин і спрямовані 
на формування нового міжнародного поділу праці та нового механізму розподілу світового доходу. Ніколи раніше в історії міжнародних відно-
син феномен конкурентоспроможності не набував такого актуального значення, як тепер. Перед Україною постає питання сталого розвитку 
економіки, що характеризується підвищенням адаптивності до змін навколишнього середовища, а також наявністю сприятливих умов для 
функціонування та постійним збільшенням конкурентних переваг. Межа між конкурентоспроможністю фірм, галузей і конкурентоспроможніс-
тю країни є вкрай умовною. Одним із найбільш глобалізованих ринків на сьогодні є ринок продукції машинобудування, який часто визначає між-
народну конкурентоспроможність країни та її роль на світовій арені. У цьому аспекті особливої актуальності набувають питання формування 
конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародних ринках як основи їх довгострокової присутності на цих ринках. Здійснивши аналіз 
теоретичних засад поняття міжнародної конкурентоспроможності, було визначено, що наразі немає загальноприйнятого визначення змісту 
та розуміння даної категорії. Підприємства мають розуміти, що поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність» не є взаємозамінними. 
Компаніям необхідно проводити оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності для того, аби розуміти стан речей і вжити адекватні за-
ходи, якщо рівень міжнародної конкурентоспроможності є незадовільним. Таким чином, пошук точок зростання рівня міжнародної конкуренто-
спроможності та вплив на них є критично необхідною умовою ефективної діяльності підприємства в сучасному світі.
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Shtal T. V., Shulha D. A., Torkut D. A. A Theoretical and Methodological Analysis of the Scholars’ Views on Defining the Concept of «Competitiveness»
The article is aimed at analyzing the interpretation of the concept of «competitiveness» and defining the importance of attracting the attention of enterprises 
to this topic. The relevance of the problem of increasing the competitiveness of enterprises is determined not only by the needs of domestic development and 
life support of the country, but also by those profound changes that are taking place in the modern system of international economic relations, directed towards 
forming a new international division of labor and a new mechanism for the distribution of the global incomes. Never before in the history of international 
relations has the phenomenon of competitiveness acquired such actual importance as it does nowadays. Ukraine faces the issue of sustainable economic de-
velopment, characterized by increased adaptability to environmental changes, as well as the availability of favorable conditions for functioning with a constant 
increase of competitive advantages. The line between the competitiveness of firms, industries and the competitiveness of the country is extremely conditional. 
One of the most globalized markets today is the market of machine-building products, which often determines the international competitiveness of the country 
and its role on the world stage. In this aspect, the issues of formation of competitive advantages of domestic enterprises on international markets as the basis of 
their long-term presence in these markets become particularly relevant. Having analyzed the theoretical principles of the concept of international competitive-
ness, it was determined that there is currently no generally accepted definition of the content and understanding of this category. Enterprises should understand 
that the concepts of «competition» and «competitiveness» are not interchangeable. Companies need to assess the level of international competitiveness in or-
der to understand the state of affairs and take adequate measures if the level of international competitiveness is unsatisfactory. Thus, finding points of growth of 
the level of international competitiveness and influencing them is a critically necessary condition for the effective activity of an enterprise in the modern world.
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Актуальність проблеми підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств визначається 
не тільки потребами внутрішнього розвитку 

та життєзабезпечення країни, а й тими глибокими 
змінами, які відбуваються в сучасній системі міжна-
родних економічних відносин і спрямовані на фор-
мування нового міжнародного поділу праці та нового 
механізму розподілу світового доходу. Ніколи раніше 
в історії міжнародних відносин феномен конкурен-
тоспроможності не набував такого актуального зна-
чення, як тепер.

На сьогоднішній день діяльність будь-якого 
підприємства нерозривно пов’язана з конкуренцією, 
адже в умовах сьогодення постає гостра необхідність 
завоювання нових ринків та укріплення власних по-
зицій у конкурентному середовищі. В умовах глоба-
лізаційних та інтернаціоналізаційних процесів по-
силюється конкуренція не тільки на міжнародних,  
а й на регіональних ринках. Для вітчизняних суб’єктів 
господарювання все більшої актуальності набуває 
питання підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності, що дозволить покращити ринкові позиції 
та отримати економічний ефект.

Теоретичні та практичні аспекти формування 
конкурентних стратегій широко висвітлені в працях 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, серед 
яких: М. Портер [14], І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна 
[12], Т. В. Шталь [13], Г. Л. Азоєв [2], О. М. Захаров,  
А. А. Зокін [3], П. С. Зав’ялов [4], авторський колектив 
[5], Д. С. Воронов [6], В.Д. Нємцов [7], А. Ю. Юданов 
[8], З. Є. Шершньова [9], Ю. Б. Іванов [10], І. М. Кир- 
чата, Г. В. Поясник [11]. Проте відсутність узгодженої 
думки щодо визначення таких категорій, як «конкурен-
тоспроможність підприємства» та «конкурентна пере-
вага», актуалізують подальші пошуки в цьому напрямі. 

Поняття «конкурентоспроможність» і «конку-
рентна перевага» мають тісний взаємозв’язок, оскіль-
ки рівень конкурентоспроможності підприємства 
визначається результатом створення, ефективного 
використання та утримання конкурентних переваг 
підприємства.

Процеси в суспільстві є окремим випадком 
природних процесів, які відбуваються ще 
з моменту зародження цивілізації. Причи-

ни виникнення конкуренції є об’єктивними, оскіль-
ки, відповідно до законів природничих наук, коли 
з’являється декілька аналогічних живих систем (ор-
ганізмів), які існують в одному середовищі та мають 
спільну мету, між ними одразу виникає суперництво 
за ресурси. Саме конкуренція є головною причиною 
еволюції та, якщо вести мову про економічні відно-
сини, економічного прогресу. В загальному розумінні 
термін «конкуренція» передбачає суперництво та бо-
ротьбу двох або більше суб’єктів і проявляється в усіх 
сферах життєдіяльності людини.

Конкуренція є невід’ємним компонентом рин-
кової економіки та її механізму функціонування рин-
кового господарства, бо базовою умовою конкурен-
ції є наявність декількох суб’єктів зі спільною метою.  
З точки зору суб’єкта підприємницької діяльності го-
ловною метою є максимізація прибутку, перш за все, 
за допомогою здобуття споживчих переваг. 

Загалом конкуренція сприяє досягненню най-
вищих результатів, бо перешкоджає концентруванню 
економічної влади в руках одного суб’єкта госпо-
дарювання. Через наявність економічного стимулу 
до виникнення альтернативи на ринку конкуренція 
сприяє максимізації ефективності використання на-
явного та незвіданого потенціалу суспільства. 

Оскільки конкуренція певною мірою є проце-
сом, вона передбачає наявність суб’єкта та об’єкта 
конкуренції. У міжнародному аспекті суб’єктами 
світового ринку виступають: держави, регіони (регіо - 
нальні угруповання), галузі, підприємства, транснаціо - 
наль ні корпорації [1, с. 124].

Головною особливістю конкурентних відносин 
суб’єктів конкуренції на міжнародній арені є їх транс-
граничний характер. 

Об’єктом конкуренції є клієнт, споживач, за 
увагу якого борються діючі на ринку суб’єкти конку-
ренції.

Предметом конкуренції виступають економічні 
блага у вигляді товарів та послуг з їхніми ключови-
ми характеристиками, за допомогою яких суперники 
прагнуть завоювати споживача. У більш широкому 
сенсі мається на увазі задоволення споживчої потреби.

Основним поняттям, що виражає сутність 
ринкових відносин, є поняття конкуренції. 
Конкуренція – це рушійна сила еволюції вза-

ємовідносин суб’єктів, що функціонують у даному 
середовищі. Найбільш успішними учасниками таких 
змагань є ті, хто здатні витримати конкурентну бо-
ротьбу на вітчизняному та іноземному ринках. Тер-
мін «конкуренція» походить від латинського слова 
«соncurro», що означає «зіштовхуюсь». У сучасній 
економічній науці конкуренцію тлумачать по-різному, 
що пов’язане зі значним зацікавленням цією пробле-
мою з боку науковців та економістів.

Сутність конкуренції пов’язана з найважливі-
шою сучасною характеристикою будь-якого підпри-
ємства – конкурентоспроможністю, яка є критерієм 
адаптації підприємства до несприятливих ринкових 
умов і можливістю встояти перед конкурентами як 
на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Конкурентні переваги є найбільш значущими 
й основними визначальними факторами конкурен-
тоспроможності. Тому розкриття сутності, детальне 
дослідження особливостей, систематизація відомих 
і пошук нових механізмів формування та реалізації 
конкурентних переваг має фундаментальне значення 
в забезпеченні конкурентоспроможності як еконо-
мічних суб’єктів, так і суб’єктів господарювання.
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Першим до поняття «конкурентна перевага» 
звернувся відомий американський економіст 
Майкл Портер. Він пише: «Відомо чимало 

спроб пояснити промисловий успіх через міжнарод-
ну торгівлю. Класичний підхід являє собою ідею по-
рівняльних переваг. Конкурентна перевага має для 
економістів особливий сенс, оскільки термін «порів-
няльне перевага» вживається нині в набагато ширшо-
му значенні»[15, c. 51].

У своїх роботах Майкл Портер дає докладний 
структурний аналіз поняття «конкурентні переваги». 
Згідно з його теорією конкурентні переваги, якими 
підприємство володіє порівняно зі своїми суперни-
ками, обумовлені можливістю:
 фірми, компанії, організації виробляти та 

продавати товар із сумарними меншими ви-
тратами, ніж конкуренти;

 забезпечити споживача більшою цінністю 
споживчих властивостей.

На сьогоднішній день конкурентні переваги – 
це унікальні відчутні та невловимі ресурси, якими 
володіє підприємство, а також стратегічно важливі 
для даного бізнесу, що дозволяють перемагати в кон-
курентній боротьбі.

Конкурентна перевага знаходиться в постій-
ному русі та дає можливість розширювати сферу 
конкуренції. Отже, фірма повинна його відтворюва-
ти та підтримувати, інакше вона втрачає перевагу і 
пов’язаний з нею успіх на ринку.

Віддаючи перевагу тим чи іншим товарам, по-
купці керуються такими критеріями як:
 ціна товару;
 ступінь новизни продукції;
 склад споживчих властивостей;
 напрямки цільового використання товару;
 можливість поєднання його з іншими товара-

ми в процесі споживання;
 якість товару;
 зручність експлуатації;
 продажний і післяпродажний сервіс;
 ступінь доступності товарів;
 наявність гарантій з боку виробників тощо.

Розглянемо основні джерела формування кон-
курентної переваги:
 виробництво продукції найвищої якості;
 надання покупцям кращих послуг;
 досягнення мінімального порівняно з конку-

рентом, рівня витрат;
 вигідне географічне розташування;
 розробка виробів, які виконують певні функ-

ції краще конкуруючих аналогів;
 виготовлення більш надійної та довговічної 

продукції;
 надання покупцям більшої цінності за ті ж са- 

мі гроші (комбінація гарної якості послуг і 
прийнятних цін).

Усе це означає намагання підприємства надати 
споживачам те, що вони вважають найкращою цін-
ністю, будь то найкраща якість, низька ціна або най-
краща цінність чудового товару, за який варто запла-
тити дорожче. Фундаментальною причиною успіху 
одних чи неуспіху інших підприємств є наявність або 
відсутність у підприємства конкурентної переваги.

В економічну науку та практику термін «кон-
курентоспроможність» запроваджено у 70-х роках  
ХХ ст. у процесі дослідження новітніх тенденцій і 
змін у механізмі міжнародної конкуренції. 

Насамперед треба розуміти, що конкуренто-
спроможність – це сукупність факторів (якісні та 
цінові параметри продукції, менеджмент, управління 
фінансовими потоками, інвестиційна та інноваційна 
складові та інші), завдяки яким забезпечується про-
відне місце деякого класу об’єктів (товару, підпри-
ємства) серед інших подібних йому. Ключовою лан-
кою дослідження конкурентоспроможності є саме 
конкурентоспроможність підприємства як окремого 
суб’єкта виробничо-господарської діяльності, на яко-
му створюється товар, що може бути успішно реалі-
зований завдяки маркетинговій стратегії та реклам-
ній політиці.

Конкурентоспроможність підприємства є висо-
ко динамічною характеристикою: вона зале-
жить не лише від стану даного підприємства, 

а й від відповідних параметрів інших підприємств-
конкурентів; пов’язана зі змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі функціонування підпри-
ємства; формується в рамках існуючої розстановки 
сил на ринку і змінюється в результаті появи нового 
підприємства на ринку. Не можна говорити про абсо-
лютну конкурентоспроможність підприємства: воно 
може бути конкурентоспроможним у своїй галузі на 
внутрішньому ринку, проте неконкурентоспромож-
ним на міжнародних ринках.

У літературі не існує загальноприйнятого визна-
чення конкурентоспроможності та досі не сформу-
льовано основний підхід та методичні позиції щодо 
визначення її сутності. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій дозволяє виділити основні змістовні скла-
дові у трактуванні категорії «конкурентоспромож-
ність» (табл. 1).

Проаналізувавши наведені в табл. 1 поняття, 
можна виділити три підходи до визначення поняття 
«конкурентоспроможність підприємства»: здатність, 
процес і спроможність. Виходячи з цього можна ви-
значити конкурентоспроможність підприємства як 
складне багатоаспектне поняття, яке означає супер-
ництво, боротьбу за досягнення найкращих результа-
тів, отримання конкурентних переваг шляхом ефек-
тивного використання всіх наявних ресурсів, виго-
товлення та реалізації конкурентоспроможної про-
дукції та отримання прибутку від ведення ефективної 
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Таблиця 1 

Аналіз визначення змісту поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Автор Визначення Ключові слова

Азоєв Г. Л. [2, с. 15]

Здатність ефективно розпоряджатися власними та позико-
вими ресурсами в умовах конкурентного ринку, це результат 
його конкурентних переваг по всьому спектру проблем 
управління підприємством

Здатність

Захаров О. М. [3, с. 4] Володіння властивостями, що створюють переваги  
для суб’єкта економічного змагання Володіння властивостями

Зав’ялов П. С. [4, с. 22]

Економічний процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби між 
виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечен-
ня кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення 
різноманітних потреб покупців

Процес

Колектив авторів [5, c. 57]
Спроможність конкурувати на ринках з виробниками  
і продавцями аналогічних товарів, забезпечуючи вищу якість,  
доступні ціни, зручності для покупців, споживачів

Спроможність

Воронов Д. С. [6, c. 12] Здатність створювати таку перевагу над конкурентами,  
яка дозволяє досягти поставлених цілей Здатність

Нємцов В. Д. [7, c. 210]

Потенційна або реалізована здатність економічного суб’єкта 
до функціонування в релевантному зовнішньому середовищі, 
яка ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його 
пропозицію відносно конкурентів

Здатність

Юданов А. Ю. [8, с. 13]
Здатність задовольняти потреби споживачів на основі вироб-
ництва товарів і послуг, що перевершують конкурентів  
за необхідним набором параметрів

Здатність

Шершньова З. Є. [9, c. 14]

Процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби виробників  
і постачальників при реалізації продукції, економічне супер-
ництво між відособленими товаровиробниками або поста-
чальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови збуту

Процес

Іванов Ю. Б. [10, с. 178]

Здатність підприємства до реалізації конкурентних переваг, 
які дозволяють йому ефективно розвиватися порівняно  
з іншими підприємствами на внутрішньому та зовнішньому 
ринках

Здатність

Кирчата І. М. [11, с. 82] Порівняльна перевага відносно інших підприємств даної  
галузі в країні таза її межами Порівняльна перевага

господарської діяльності. Найголовніше є те, що кон-
курентоспроможність виступає критерієм адаптації 
підприємства, який характеризує можливість фірми 
адаптуватися до змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища і забезпечити при цьому визначний рі-
вень конкурентних переваг в умовах ринку.

Слід зауважити, що при визначенні сутності 
понять «конкуренція» та «конкурентоспро-
можність» існує ряд труднощів, пов’язаних з 

тим, що в науковій літературі немає чіткого визна-
чення цих економічних категорій. Кожен науковець 
інтерпретує терміни на власний розсуд, спираючись 
на персональні погляди та градацію важливості окре-
мих складових елементів. Необхідно розуміти, що по-
няття «конкуренція» та «конкурентоспроможність» 
не є тотожними, і кожне з них потребує окремого роз-
гляду відповідно до складових, яким вони належать.

ВИСНОВКИ
Отже, конкуренція є невід’ємним компонентом 

ринкової економіки та механізму функціонування 
ринкового господарства. Міжнародна конкуренто-
спроможність є комплексною характеристикою ста-
ну підприємства, за якого воно здатне витримувати 
конкуренцію в релевантному середовищі завдяки ре-
алізації конкурентних переваг. Аналіз сутності кон-
курентоспроможності та конкурентних переваг дав 
змогу стверджувати про різноманітність поглядів 
учених на проблему розбіжності трактування. Однак 
аналіз підходів до визначення терміна «конкуренто-
спроможність» визначив, що існує певна системати-
зація визначень залежно від мети трактування згада-
них економічних категорій.

Успішне формування конкурентних переваг 
повинне базуватися на якісному, кількісному та вар-
тісному підходах за рахунок розвитку якісних і кіль-
кісних характеристик процесу або продукції. Такий 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

17БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2020
www.business-inform.net

підхід до досягнення конкурентних переваг відріз-
няється від наявних тим, що зменшення собівартості 
продукції відбувається за рахунок як використання 
дешевших ресурсів, так і упровадження більш про-
дуктивних технологій. Переваги в якості досягаються 
за рахунок упровадження нових продуктів з унікаль-
ними або суттєво вдосконаленими властивостями. 
Переваги в обслуговуванні споживача досягаються 
за рахунок використання інформаційних технологій 
та організаційних інновацій.                  
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