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У статті розглянуто низку проблем, зумовлених розви-
тком в Україні ринкових економічних відносин, серед яких 
чільне місце посідають питання адаптації підприємств до 
постійно змінних умов зовнішнього середовища, підтримання 
стабільності фінансового стану та достатнього рівня фінан-
сової стійкості, забезпечення достатнього рівня конкуренто-
спроможності та оперативного відстеження новітніх тен-
денцій розвитку, а також запропоновано шляхи їх вирішення.

The article considers a lot of problems, which are caused by 
market economic relations. Among them the important place is 
occupied by problems, connected with enterprises’ adaptation to 
constantly variable conditions of external surroundings, keeping 
of financial condition’s steadiness and sufficient level of financial 
stability, providing of sufficient level of competitiveness and current 
monitoring of the new tendencies of development. The ways to solve 
these problems are offered.

Актуальність теми. Розвиток в Україні ринкових економіч-
них відносин зумовлює значну кількість проблем, серед яких 
чіль не місце посідають питання адаптації підприємств до по-
стійно змінних умов зовнішнього середовища, підтримання ста-
більності фінансового стану та достатнього рівня фінансової  
стій кості, забезпечення достатнього рівня конкурентоспромож-
но сті та оперативного відстеження новітніх тенденцій розвит ку. 

У сучасних умовах господарювання економічна ситуа-
ція в кра їні ускладнюється недостатністю власних фінансо-
вих ресурсів, нераціональною структурою капіталу та його 
неефектив ним авансуванням в активи, що призводить до зни-
ження при бутковості діяльності та зростання частки збитко-
вих підприємств. Крім того, в умовах становлення ринкових 
відносин, пер шочергового значення набуває питання постій-
ного оперативного спостереження та спостереження за фінан-
совим оздоровленням діяльності підприємства, дотриманням 
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умов самоокупності, самофінансування та розширеного від-
творення, за під вищенням прибутковості діяльності, якості та 
ефективності гос подарювання. [1] Саме тому питання впрова-
дження, моніторингу та підвищення конкурентоспроможності 
підприємств є  актуальним та важливим. Визначення методо-
логічних аспектів понять конкуренції та конкурентоспромож-
ності є украй важ ливим.

Загалом більш глибоке розуміння поняття конкурентоспро-
можності сприятиме впровадженню на українських підприєм-
ствах систем, які б забезпечували: 

– запровадження систем підвищення якості;
– відстеження та знешкодження негативних тенденцій у 

фінансово-господарській діяльності; 
– сприяння підвищенню ефективності застосовування вну-

трішніх резервів; 
– збільшення конкурентного потенціалу підприємства за 

допомогою дієвої політики залучення фінансових ресурсів; 
– досягнення збалансованого зростання як у короткостро-

ковому, так і в довгостроковому періоді.
Мета і завдання дослідження. Основною метою статті є ви-

значення наявних закономірностей і суперечностей поняття 
“конкурентоспроможності”, формулювання цього терміна на 
основі аналізу існуючого науково-практичного матеріалу та 
висвітлення особливостей його застосування у сфері малих та 
середніх підприємств (далі – МСП).

Об’єктом  дослідження є поняття “конкурентоспроможність”  
з  позиції суб’єкта ринку (МСП).

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади 
зас тосування та тлумачення поняття конкурентоспроможності.

При проведенні дослідження та формулюванні висновків 
вико рис тана законодавча та нормативна база України, наукова 
літе ра тура, періодичні видання, вибіркові спостереження, ре-
сурси Інтернет. 

Методи дослідження. Методологічною базою досліджен-
ня є положення економічної теорії, наукових праць провідних 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з питань конку-
ренції та конкурентоспроможності. 

Поняття “конкурентоспроможність” є пов’язаним та певною  
мі  рою  похідним від терміна “конкуренція”. Без розуміння су міс  -
но  го  та відмітного у сенсі обох понять важко визначення всіх  ас-
пектів терміна “конкурентоспроможність”. Дослідження тер мі -
на  “конкуренція” дає строкату низку різноманітних тлумачень.

Українське законодавство містить таке тлумачення тер міна 
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“КОНКУРЕНЦІЯ” – змагання підприємців, коли їх са мостійні 
дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні 
умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво 
тих товарів, які потребує споживач [2].

Сучасний економічний словник дає таке тлумачення: “КОН-
КУРЕНЦІЯ” (от лат. concurrentia – стикатися) – змагання між 
ви   роб никами (продавцями) товарів, а у загальному випадку – 
між   будь-якими економічними, ринковими суб’єктами; бороть-
ба за ринки збуту товарів з метою отримання більш високих 
до  хо дів, прибутку, інших вигід. Конкуренція є цивілізованою, 
ле  га лі зованою формою боротьби за існування і одним із най-
більш дієвих механізмів відбору та регулювання у ринковій 
еко  но міці. Розрізняють такі види конкуренції: чиста, ідеальна, 
дос ко нала конкуренція, що має місце на ринку з великою  кіль-
кістю продавців і покупців схожого, взаємозамінного товару 
[3]. 

К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю вважають, що КОНКУРЕН-
ЦІЯ — це наявність на ринку великої кількості незалежних по-
купців і продавців, можливість для покупців і продавців вільно 
виходити на ринок і залишати його [4].

Ю.Б. Рубін розрізняє такі види та ознаки КОНКУРЕНЦІЇ 
– швидка, вертикальна, внутрішньогалузева, глобальна, гори-
зонтальна, інтенсивна, непряма цінова, міжгалузева, міжпро-
дуктова, багатонаціональна, багатостороння гостра, мобільна, 
на міжнародних ринках, наполеглива, недобросовісна, неціно-
ва, обоюдогостра, загальна, запекла, гостра, галузева, строката, 
щільна, продуктова, пряма цінова, різноманітна, торгових ма-
рок, тримірна, формальна, екстенсивна, енергійна [5].

Фатхутдінов Р. А. пропонує таке тлумачення терміна “КОН-
КУРЕНЦІЯ” – це процес суперництва суб’єктів з приводу реа-
лізації своїх конкурентних переваг на конкретному ринку (те-
риторії) у конкретний час заради досягнення встановлених ці лей 
або задоволення потреб. Конкуренція є рушійною силою роз-
витку суб’єктів та об’єктів управління, суспільства в цілому [6]. 

Філософова Т. Г. нагадує, що для визначення економічно-
го змісту поняття “КОНКУРЕНЦІЯ”, часто виділяють три 
підходи до її розуміння: поведінковий, структурний, функціо-
нальний. Наголошує, що поняття, з одного боку, є важливою 
умовою існування ринку, з іншого – форми прояву та змісту 
конкуренції обумовлені станом ринку, його тенденціями та ци-
вілізованістю. Розрізняє, залежно від характеру конкуренції, 
ринки на ринки з досконалою та монополістичною конкурен-
цією, олігополії та монополії [7].
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Мазілкіна О.І. та Панічкіна Г.Г., розглядаючи поняття та 
види конкуренції вважають, що КОНКУРЕНЦІЯ проявляєть-
ся у суперництві за укладання угод і частках участі в ринковій 
сфері [8].

Підводячи проміжний підсумок, зазначимо, що одним із 
перших теорію конкуренції узагальнив Адам Сміт у праці “До-
слідження про природу й причину багатства народів” (1776). 
Він розумів поняття “КОНКУРЕНЦІЇ”, як “чесне суперництво 
між продавцями за більш вигідні умови продажу своїх товарів”. 
Крім того він формулював поняття конкуренції як суперни-
цтва, що підвищує ціни (при скороченні пропозиції) і знижує 
ціни (при надлишку пропозиції); описав головний принцип 
конкуренції — принцип “невидимої руки”; розробив модель по-
силення й розвитку конкуренції тощо [9]. 

Ще більш різноманітним виглядає термін “конкурентоспро-
можність”. Треба зазначити, що сучасна економічна наука не 
дає єди ного загальноприйнятого трактування змісту терміна 
“конкурентоспроможність”, підходу до методик його оцінки та 
формування.

М.Е. Портер пропонує наступне тлумачення терміна “КОН-
КУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” – властивість товару, послу-
ги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з 
присутніми там аналогічними товарами, послугами, або конку-
руючими суб’єктами ринкових відносин. Оцінка цієї власти-
вості дозволяє виділити високу, середню, низьку конкуренто-
спроможність [10].

Філософова Т.  Г. представляє КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-
НІСТЬ як багаторівневу модель (піраміди конкуренто спро-
можності): конкурентоспроможність товару – фірми, галузі, 
економіки та, врешті-решт, конкурентоспроможність дер жави. 
Наводить низку визначень терміна “конкурентоспромож ність” 
різних авторів: “У загальному сенсі – володіння властивостя-
ми, що створюють переваги для суб’єкта економічного змаган-
ня”, – М. Гельвановський; “Здатність фірми набувати, зберіга-
ти і збільшувати часту на ринку”, – Є. Дж. Візер; “Виражена 
компетентність полягає в тому, що фірма робить щось краще, 
ніж її конкуренти, тобто зберігає конкурентоспроможність, що 
дозволяє фірмі привертати і зберігати споживачів”, – М. Мас-
кон, А. Альберт, Ф. Хедоурі. [цит. по 7]

Фатхутдінов Р.А. розуміє КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-
НІСТЬ фірми (організації) як здатність фірми випускати кон-
курентоздатну продукцію, її перевага щодо інших фірм цієї га-
лузі усередині країни і за її межами. Конкурентоспроможність 
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фірми може бути оцінена тільки в рамках групи фірм, що від-
носяться до однієї галузі, або фірм, які випускають аналогічні 
товари (послуги). Оцінка ступеня конкурентоспроможності 
фірми полягає в першу чергу у виборі базових об’єктів для по-
рівняння, у виборі фірми лідера, яка повинна володіти наступ-
ними параметрами: 1) сумірністю характеристик продукції, що 
випускається, за ідентичністю потреб, що задовольняються з її 
допомогою; 2) сумірністю сегментів ринку, для яких призначе-
на продукція, що випускається; 3) сумірністю фази життєвого 
циклу, в якій функціонують фірми [6].

Нерозривним із терміном “конкурентоспроможність” є тер-
мін “конкурентні переваги”. Словник подає таке тлумачення 
терміна “КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ” з позиції суб’єкта 
ринку – це його активи та різні характеристики (наприклад, 
для фірми – обладнання, що дозволяє економити витрати, тор-
гові марки на технічно прогресивну продукцію, права власнос-
ті на сировину та матеріали і т. ін.) [11].

Поняття конкурентних переваг та конкурентоспроможності 
перетинається (достатньо суттєво) з низкою інших термінів та 
понять, наприклад із поняттям “потенціал розвитку підприєм-
ства”, що глибоко проаналізоване у роботі Ареф’євої О. В. та 
Коренкова О. В., присвяченій управлінню потенціалом розви-
тку промислових підприємств. Автори наголошують, що ПО-
ТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА – це ресурс, який 
може бути непомітний на перший погляд, але який впливає на 
результати і зумовлює подальший розвиток (підприємства) та 
підкреслюють, що маючи такий потенціал, підприємство має 
більший запас економічної безпеки та може, розвиваючи цей 
потенціал, почувати себе впевнено у глобальному зовнішньому 
середовищі, що постійно змінюється [12].

На базі проведеного аналізу наявної наукової літератури ви-
значено, що наукові аспекти аналізу та оцінки конкурентоспро-
можності підприємства, забезпечення стабільності його фінан-
сового становища, досягнення високого конкурентного статусу 
досліджені в роботах багатьох економістів: Г.Л. Азоєва, І. Ан-
соффа, В.А. Бикова, Брю Стенлі Л., А.П. Градова, Макконелла 
Кемпбелла Р., О.І. Мазилкіної, Т.Г. Панічкіної, Н.С. Педченко, 
М. Портера, Дж. Робинсона, Ю.Б. Рубина, В.М. Родіонової, Р. 
А. Фатхутдінова, Т. Г. Філософової, А.Д. Шеремета., І.О. Бланка, 
Т.І. Гончарук, Г.О. Крамаренко, Л.О. Лігоненко, С.В. Науменко-
вої, А.А. Мазаракі, О.А. Пересади, С.В. Скибінського, Н.М. Уша-
кової та багатьох інших [цитат. по 1 та 5, 6, 7, 8].

У сфері МСП конкурентоспроможність має свої особли-
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вості та відмінності. Конкурентні переваги малих та середніх 
фірм нерідко розглядаються у зіставленні із можливостями 
великого бізнесу. Наприклад, Майкл Шерман висвітлює вісім 
тенденцій, що скорочують ефект масштабу і роблять невеликі 
підприємства більш конкурентоспроможними (у співвідно-
шенні з великим бізнесом): неефективність глобального вироб-
ництва, неефективність глобальної дистрибуції, зростаючі ціни 
на енергію, персоніфікований сервіс, місцеположення відіграє 
все меншу роль, ефективність робочої сили, чесна державна по-
літика, зниження курсу долара [13]. 

Малі та середні підприємства мають виняткові можливос-
ті переорієнтації з одної сфери діяльності на іншу, виводу на 
ринок нових товарів, надання різноманітних послуг. Тому для 
МСП при оцінці конкурентоспроможності не на стільки важ-
ливо, що саме виробляється підприємством та в якій галузі 
воно функціонує. Тобто, для визначення рівня конкуренто-
спроможності МСП ваги показника, що характеризує вузько-
галузеву приналежність підприємства розумно понизити або 
згрупувати (укрупнити) галузеві ознаки. 

У зв’язку з тим, що малі підприємства меншою мірою, се-
редні більшою мірою діють в інтересах сім’ї (або сімей) власни-
ків, в чому їх спорідненість із діями підприємця (фізичної осо-
би), вони менш прив’язані до жорсткої спеціалізації та легко 
йдуть на розвиток нових для себе сфер та ринків аж до повного 
переорієнтування діяльності. Тобто важливими є показники 
мобільності капіталу та ліквідності. Крім того, завдяки такій 
спрямованості, в першу чергу на збільшення доходів (у різній 
формі) безпосередніх власників, прибутковість малих та серед-
ніх фірм не є достатньо об’єктивним показником їх діяльності, і 
тому показник прибутку як такого може мати незначний вплив 
при визначенні конкурентоспроможності МСП.

МСП часто не мають проблем з внутрішньою керованістю, 
плануванням діяльності, виробленням стратегій тощо. З іншо-
го боку, для МСП вкрай важливо досягти зростання для ніве-
лювання ризиків, що притаманні сфері малого та середнього 
бізнесу (недостатність ресурсів, кваліфікованих кадрів, інфор-
мації, рівня прибутку, високий рівень банкрутств тощо). Тому 
у визначенні поняття конкурентоспроможності щодо МСП 
основними показниками корисно визначити:

– грошові надходження (грошовий потік), що генеруються 
фірмою;

– структуру капіталу, в першу чергу розмір залучених ко-
штів (досягнення ефективного рівня левериджу) та рівень мо-
більності активів (підтримання ліквідності).
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Підтвердженням вірності такого підходу можуть слугувати 
твердження Брейлі та Майерса: “Головним ресурсом будь-якої 
фірми слугують грошові надходження…”, “Ми вважаємо, що 
насправді структура капіталу має значення…”, “Фінансовий ва-
жіль впливає на доходність…” і “Фінансовий важіль збільшує 
очікуваний потік доходу…” [14].

Широков Б. М. трохи з іншого погляду наголошує, що фі-
нансовий стан є важливішою характеристикою ділової актив-
ності та надійності роботи підприємства, і що саме фінансовий 
стан визначає конкурентоспроможність, потенціал і гарантує 
ефективне функціонування підприємств сфери малого бізнесу. 
При цьому основними вимірами при визначенні фінансового 
стану зазначаються параметри оцінки фінансового стану, ефек-
тивності функціонування фірми, ділової активності та ліквід-
ності і фінансової стійкості [15].

Коректне формулювання терміна “конкурентоспромож-
ність” стосовно МСП може бути представлено у такому визна-
ченні.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ малого (середнього) 
підприємства є характеристика (індикатив, що може бути ви-
користаний при зіставленні з аналогічними за величиною під-
приємствами), яка розкриває здатність фірми:

– стабільно генерувати значні, порівняно з конкурентами, 
грошові надходження від власної підприємницької діяльності;

– підтримувати тенденцію зростання масштабу діяльності;
– залучати зовнішні та внутрішні ресурси (фінансові, мате-

ріальні, кадрові тощо);
– підтримувати прийнятний рівень ліквідності (здатність 

виконувати зобов’язання).
Висновки. Спираючись на проведений аналіз поглядів 

фахівців на поняття “конкурентоспроможності” та сформу-
льований у цій статті термін доцільно подовжити поглиблену 
розробку та дослідження питань підвищення конкурентоспро-
можності українських підприємств. Разом з тим, необхідне 
продовження аналізу поняття “конкурентоспроможності”, ви-
значення критеріїв та системи показників оцінки конкуренто-
спроможності, виявлення нових обставин, що впливають на 
конкурентоспроможність МСП. Не повною мірою розробле-
ний та обґрунтований механізм розробки стратегії підвищення 
конкурентоспроможності МСП. Недостатньо дослідженими 
залишаються питання формування інформаційної бази прове-
дення досліджень конкурентоспроможності малих (середніх) 
підприємств. Усе це в сукупності дозволяє зробити впевнений 
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висновок у доцільності досліджень у сфері оцінки конкурен-
тоспроможності МСП у термінах “ліквідності”, “левериджу” та 
“грошових потоків”.
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