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У статті висвітлюються проблеми дослідження сутності понять «конкуренція», «конкурентоспроможність»
та «міжнародна конкурентоспроможність» як економічних категорій. Авторами проведено поглиблений аналіз
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Постановка проблеми. Сучасне міжнародне економічне середовище характеризується посиленням динамізму протікання всіх
процесів, у тому числі й конкурентної боротьби.
Наслідком трансформаційних процесів в економіці України стало послаблення організаційних основ управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств,
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що посилює загрозу їх витіснення зарубіжними конкурентами як на внутрішньому ринку
України, так і на закордонних ринках. Перед
підприємствами орієнтованими на міжнародний ринок, виникає проблема формування
стійких конкурентних переваг з метою ефективного функціонування на зарубіжному конкурентному ринку. У цьому звязку особливої
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актуальності набувають питання оцінювання
міжнародної конкурентоспроможності підприємства з урахуванням як його внутрішніх можливостей, так і особливостей функціювання
на цільових закордонних ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми
розвитку управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств зроблено у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених
як: І. Ансофф, Т. Конно, Н.І. Перцовський,
В.Д. Нємцов, Г. Воронін, В. Дикань, Л. Дідівська, А. Селезньов, П. Друкер, Ю. Іванов,
Н. Калюжнова, Б. Карлоф, Д. Кириченко,
А. Кредісов, Л.І. Піддубна, І.О. Піддубний,
О. Кузьмін, Е. Мінько, В. Пономаренко, М. Портер, С. Свєтуньков, Р. Фатхутдінов, В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко.
Формулювання цілей статті. Метою
даної статті є наукове дослідження та аналіз
існуючого теоретико-методичного забезпечення щодо оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Виклад основного матеріалу. У сучасних
умовах все більше уваги приділяється процесу
світової глобалізації та питанням підвищення
конкурентоспроможності, що є пріоритетним
для розвитку національної економіки України.
Ринкові умови господарювання вимагають
підтримки високого рівня конкурентоспро-

можності та конкуренції – одних із головних
складових успіху підприємства на внутрішніх
і міжнародних ринках. Саме тому підвищення
рівня конкурентоспроможності та розвиток
конкуренції є основними чинниками розвитку
вітчизняних товаровиробників.
Слід зауважити, що при визначенні сутності
понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» існує ряд труднощів пов'язаних з
тим, що у науковій літературі немає чіткого
визначення цих категорії. Кожен науковець
інтерпретує ці твердження по своєму, спираючись на власні погляди та градацію важливості окремих складових елементів. Необхідно розуміти, що поняття «конкуренція» та
«конкурентоспроможність» не є тотожними і
кожне потрібно розглядати окремо, у відповідності до складових яким вони належать.
У таблиці 1 наведено погляди різних вчених
стосовно визначення поняття «конкуренція».
Виходячи з аналізу трактувань категорії
«конкуренція», можна стверджувати, що конкуренція являє собою змагання між виробниками подібної продукції для її реалізації та
отримання якомога більшого прибутку, вона
слугує рушійною силою для розвитку ринку
товарів і послуг. Конкуренція зобов'язує фірми
створювати конкурентоспроможний товар
або надавати конкурентоспроможну послугу.
А от критерієм адаптації підприємства до

Трактування поняття «конкуренція»
Автор
Азоєв Г.Л.,
Челенков А.П.
[2, с. 5]
Портер М.Е.
[28, с. 11]
Горбонос Ф.В.,
Черевко Г.В.
[12, с. 66]
Карлоф Б.
[18, с. 86]

Макконелл К.Р.,
Брю С.Р.
[22, с. 9]
Ажлюк М.О.,
Передрій О.С.
[1, с. 55]

Визначення
Конкуренція – це суперництво на якому-небудь поприщі
між окремими юридичними або юридичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети.
Конкуренція – динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому з’являються нові
товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й
нові ринкові сегменти.
Конкуренція є економічним змаганням виробників однакової продукції на ринку, спрямованим на залучення якомога більшої кількості споживачів, завдяки цьому – одержання максимальної вигоди.
Конкуренція – це процес управління суб’єктом, своїми
конкурентними перевагами з метою одержання перемоги
або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами
за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у
межах законодавства.
Конкуренція – наявність на ринку великої кількості незалежних продавці та покупців, які мають можливість вільно
входити на ринок і виходити з нього.
Конкуренція – це економічне суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг за завоювання ринку та отримання більшого прибутку

Таблиця 1
Ключові
слова
суперництво
динамічний
процес
економічним
змаганням
процес
управління

можливість
економічне
суперництво
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нестабільних умов господарювання виступає
рівень конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність
підприємства
є одним із важливих аспектів ринкового
середовища, який характеризує можливість
підприємства адаптуватися до умов ринку,
посісти провідне місце і втримати його якомога довше. Насамперед треба розуміти,
що конкурентоспроможність – це сукупність
факторів (якісні та цінові параметри продукції, менеджмент, управління фінансовими потоками, інвестиційна та інноваційна
складові та інші) завдяки яким забезпечується провідне місце деякого класу об'єктів
(товару, підприємства) серед інших подібних
йому. Ключовою ланкою дослідження конкурентоспроможності є саме конкурентоспроможність підприємства як окремого суб'єкта
виробничо-господарської
діяльності,
на
якому створюється товар, що може бути
успішно реалізований завдяки маркетинговій
стратегії та рекламній політиці [24].
Теоретичні питання до визначення конкурентоспроможності підприємства завжди
посідали чільне місце у системі наукових

досліджень практично усіх економічних шкіл.
Але серед вчених відсутня єдність у визначенні самого поняття «конкурентоспроможність підприємства» тому й існують різноманітні визначення.
З метою уточнення сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства» авторами проаналізовані існуючі теоретичні підходи щодо його визначення (табл. 2).
Проаналізувавши наведені вище у таблиці
поняття, можна виділити чотири підходи до
визначення поняття конкурентоспроможності
підприємства як: здатність, процес, спроможність та характеристика здібності
Виходячи з цього, можна визначити конкурентоспроможність підприємства, як складне
багатоаспектне поняття, яке означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих
результатів, отримання конкурентних переваг шляхом ефективного використання всіх
наявних ресурсів, виготовлення та реалізації конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення ефективної господарської діяльності. Найголовніше є те, що
конкурентоспроможність виступає критерієм
Таблиця 2

Трактування поняття «конкурентоспроможність підприємства»
Автор
Визначення
Ключові слова
Азоєв Г.Л.,
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність
здатність
Челенков А.П.
ефективно розпоряджатися власними й позиковими
[2, с. 15]
ресурсами в умовах конкурентного ринку, це результат
його конкурентних переваг по всьому спектру проблем
управління підприємством.
Захаров А.Н.,
Конкурентоспроможність організації – володіння власти- володіння
Зокін А.А.
востями, що створюють переваги для суб'єкта економіч- властивостями
[16, с. 4]
ного змагання.
Зав'ялов П.С.
Економічний процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби процес
[15, с. 22]
між виступаючими на ринку підприємствами з метою
забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції,
задоволення різноманітних потреб покупців.
Ансофф І.В.,
Спроможність конкурувати на ринках з виробниками і
спроможність
Антонюк Л.Л.,
продавцями аналогічних товарів, забезпечуючи вищу
Іванов Ю.Б.
якість, доступні ціни, зручності для покупців, споживачів.
[3, c. 57]
Воронов Д.С.
Здатність створювати таку перевагу над конкурентами,
здатність
[9, c. 12]
яка дозволяє досягти поставлених цілей.
Нємцов В.Д.
Потенційна або реалізована здатність економічного
здатність
[23, c. 210]
суб’єкта до функціонування у релевантному зовнішньому
середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і
відображає його пропозицію відносно конкурентів.
Шинкаренко В.Г., Динамічна характеристика здібності підприємства адап- характеристика
Бондаренко А.П. туватися до змін зовнішнього середовища і забезпечуздібності
[36, c. 14]
вати при цьому визначений рівень конкурентних переваг
Васильєва З.А. Під конкурентоспроможністю підприємств розуміє здат- здатність
[7, с. 13]
ність задовольняти потреби споживачів на основі виробництва товарів і послуг, що перевершують конкурентів за
необхідним набором параметрів.
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адаптації підприємства, який характеризує
можливість фірми адаптуватися до змін внутрішнього та зовнішнього середовища і забезпечити при цьому визначний рівень конкурентних переваг умов ринку.
На нинішніх умовах, що характеризуються
постійною зміною зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому
ринку стає актуальним. Перед такими підприємствами виникає проблема формування
стійких конкурентних переваг з метою ефективного функціонування на зарубіжному конкурентному ринку. Можливості у досягненні
таких переваг визначаються таким поняттям
як «міжнародна конкурентоспроможність підприємства».
Таким чином, у сучасних умовах основним
критерієм успішності діяльності суб’єктів гос-
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подарювання на світовому ринку є рівень їх
міжнародної конкурентоспроможності. Проте,
різноманіття публікацій, застосування в них
різного понятійного апарату, підходів і методів
дослідження побічно показує складність категорії «міжнародна конкурентоспроможність
підприємства».
При проведеному аналізі наукових праць в
області конкурентоспроможності підприємств
виявляється, що кожен автор в залежності від
цілей і завдань дослідження, досліджуваних
аспектів конкретних об'єктів, вимог суб'єктів
ринкових відносин дає своє визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (табл. 3).
Аналізуючи визначення міжнародної конкурентоспроможності, запропонованими різними вченими, можна зробити висновок, що
всі вони враховують такі її якості, як дина-

Таблиця 3
Трактування поняття «міжнародна конкурентоспроможність підприємства»
Автор
Визначення
Ключові слова
Селезньов А.
Міжнародна конкурентоспроможність – це обумовлене
становище
[30, с. 244]
економічними, соціальними, політичними факторами
становище товаровиробника на зовнішньому ринках, що
відображається через показники, адекватно характеризують такий стан і його динаміку
Конно Т.,
Сукупність характеристик, що включають в себе: захосукупність
Лазаренко А.А. плену підприємством частку зовнішнього ринку, здатхарактеристик
[20, с. 374]
ність підприємства до виробництва, збуту і розвитку,
здатність вищої ланки керівництва до реалізації поставленої мети
Фатхутдинов Р.А. Потенційна або реалізована здатність економічного
потенційна або
[35, с. 65]
суб’єкта до функціонування у релевантному зовнішньому реалізована
середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і здатність
відображає його пропозицію відносно конкурентів
Піддубний О.І.,
Міжнародна конкурентоспроможність – це особливий
функціональний
Піддубна А.І.
функціональний стан системи економічного розвитку
стан
[26, с. 220]
підприємства, за якого забезпечується його інтегрування
у світогосподарські структури, життєздатність і роль
суб’єкта міжнародної економічної діяльності
Воронін Г.
Багатогранне поняття, яке включає в себе не тільки
параметр
[8, с. 148]
якісні та цінові параметри промислової продукції, але й
залежить від рівня менеджменту, управління фінансовими потоками, інвестиційної та інноваційної складової в
діяльності підприємства
Дідівська Л.
Економічна категорія, яка дозволяє в умовах конкуренції економічна
[13, с. 95]
представити на зовнішній ринок продукцію, яка з точки
категорія
зору конкурентних переваг сприймається споживачем як
краща за аналогічну продукцію конкурентів
Кириченко Д.
Є показником, який відображає дієвість всього компкомплекс
[19, с. 34]
лексу механізмів господарювання, і до дослідження про- механізмів
блем його забезпечення потрібно підходити комплексно
з урахуванням усіх факторів і механізмів
Рисс М.
Міжнародна конкурентоспроможність – це здатність
ефективна
[29, c. 175]
підприємства брати ефективну участь у конкурентній
здатність
боротьбі на міжнародних ринках
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мічність, примусовість, єдність конкурентних
і монополістичних засад, зв'язок з інноваційними процесами і в кожному випадку її зміст
визначається залежно від цілей, у зв’язку з
якими вона сформована. Виходячи з цього,

можна визначити міжнародну конкурентоспроможність підприємства, як сукупність
об’єктивних відносин, перш за все, економічних, між суб’єктами господарювання в умовах
ринку, що мають динамічний характер постій-

Таблиця 4
Аналіз методів оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Метод
Автор
Зміст
Переваги
Недоліки
Метод рейЖариков В.Д. [14];
Формування сисДосить точно
Складність при
тингової
Лисенко Н.О. [21];
теми показників
визначає місце розрахунку
оцінки
Тимохін В. [32]
діяльності підприданого підпри- показника, отриємства, розрахуємства щодо
маних вихідних
нок інтегрального
його конкурен- даних, відсутпоказника і ранжи- тів.
ність прогнозної
рування підприємінформації.
ства за величиною
рейтингу
Оцінка наоСімех Ю.А. [31];
Кластеризація під- Метод дозволяє Відсутність можснові частки
Азоєв Г.Л. та Челен- приємств за ринвизначити тип і ливості визнаринку
ков А.П. [2];
ковою часткою на
місце фірми на чення причин
Герасименко А. [11] аутсайдерів, серед- ринку
низької ринкової
няків, лідерів
частки підприємства та розробки доцільної
стратегії
На основі спо- Павлова В. [25];
Визначення обсягу Оцінка з
Складність
живчої варАхматова М. [4];
потреб потенційурахуванрозрахунків,
тості
Попов Є. [27]
них споживачів, їх
ням факторів
збору необхідної
зіставленні з реаль- внутрішнього
інформації
ними властивоссередовища
тями товару
фірми
Оцінка на
Захарченко В.І. [17]; Рівень конкуренврахування
Відсутність враоснові теорі- Жариков В.Д. [14];
тоспроможності
якісних харак- хування впливу
їефективної
Барткова Н.Н. [5]
визначається якістю теристик управ- зовнішніх чинконкуренції
організації робота
лінської діяль- ників
всіх підрозділів і
ності
служб підприємства
Оцінювання
Фатхутдінов Р.А. [35]; Залежність рівня
Використання Відсутність
конкурентоВоронов А.А. [9];
конкурентоспропідприємствами комплексної
спроможності Фасхієв Х.[34]
можності підприз монокультур- оцінки конкуренпродукції
ємства від рівня
ним характером тоспроможності
конкурентоспровиробництва
підприємства
можності його
товару / послуги
Графічний
Борисенко З.М. [6]; Базується на побу- Простота та
Застосування
метод
Олівьє А., Дайян А., дові так званої
наочність
значної кількості
Урсе Р. [24]
«Радіальної діаметоду дозво- характеристик
грамиКонкуренляють оцінити- щодо оцінки
тоспроможності»,
положення під- МКП, що може
або «Багатокутника приємства за
нівелювати його
конкурентоспроокремим показ- наочність
можності»
ником відносно
конкурентів
Матричний
Ансофф І.В., Анто- Базуються на вико- Визначення
Не можливість
метод
нюк Л. Л., Іванов
ристанні матриці – конкурентної
сформувати відЮ.Б. [3];
таблицівпорядкова- позиціюпідповідні управлінТомсон А. та А. Стрі- них за рядками та
приємства на
ські рішення
кленд [33];
стовпцями елемен- ринку відносно
Бостонська консал- тів
інших учасників
тингова група [17]
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ного суперництва товаровиробників за прихильність споживачів на основі певних переваг своєї продукції (послуг).
Сьогодні підприємства, які намагаються
завоювати нові ринки, повинні бути здатними створювати та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів
на зовнішньому ринку, а також їм необхідно
досягти ефективної фінансово-господарської,
зовнішньоекономічної діяльності і лідируючих
позицій в умовах конкурентного середовища.
Ось запорука високого рівня конкурентоспроможності, швидкого виходу і освоєння зовнішніх ринків.
Проте слід зауважити, що на сьогоднішній день перед вітчизняними підприємствами
існує проблема щодо створення та забезпечення подальшого зростання рівня міжнародної конкурентоспроможності при виході на
зарубіжні ринки. Так, Україна, згідно з Рейтингом глобальної конкурентоспроможності за
2016 рік, стала нижче на 3 позицій, порівняно
із 2015 роком, посівши 79 місце [37].
Таким чином, міжнародна конкурентоспроможність підприємства – це характеристика
підприємства, яка є формою прояву ступеня
реалізації його потенційної спроможності

формувати, утримувати та використовувати
стійкі конкурентні переваги на міжнародному
ринку, які відображаються його конкурентним потенціалом. Ступінь реалізації конкурентного потенціалу підприємства визначається тим, наскільки вдало, з точки зору
досягнення конкретної мети, воно комбінує
ресурси, створюючи конкурентні переваги.
Тобто максимальний рівень міжнародної конкурентоспроможності означає не «краще, ніж
у конкурентів», а «найкраще, на що здатне
підприємство».
Наразі існує велика кількість методичних
підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Аналіз існуючих
у сучасній літературі теоретичних підходів до
оцінювання конкурентоспроможності підприємств дає підстави для їх класифікації на три
основні групи: аналітичні, графічні та математичні, кожна з яких має свої переваги та недоліки (табл. 4).
Аналіз розглянутих вище методів оцінки
конкурентоспроможності підприємства представлений в таблиці 5.
Проведений аналіз свідчить про те, що за
певних умов для оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств може використовуватися кожен із зазначених методів.
Таблиця 5

об’єктивність

універсальність
використання

враховує
конкрентоспроможність
продукту

враховує всі аспекти
діяльності підприємства

сприяє розробці
управлінських рішень

Метод рейтингової оцінки
Оцінка наоснові частки ринку
Метод оцінки конкурентоспроможності на основі споживчої вартості
Метод, що базується натеорії ефективноїконкуренції
Метод, що базується наоцінюванні
конкурентоспроможності продукції
Графічний метод
Матричний метод

чіткість

Метод

простота

Критеріальний аналіз методів оцінювання
міжнародної конкурентоспроможності підприємств
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Джерело: розроблено авторами
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Однак, в той же час, практично всі пропоновані методики спрямовані на визначення конкурентоспроможності підприємства у певний
момент часу. Основним недоліком розглянутих методів є їх обмеженість: або оцінюється
будь-яка одна група чинників, що впливають
на конкурентоспроможність підприємства, і
на основі отриманих даних робиться висновок
про рівень конкурентоспроможності всього
підприємства, або метод є занадто складним і
трудомістким для практичного використання.
У різних методах оцінювання конкурентоспроможності підприємства використовуються
різні групи факторів, в основному виявлені за
допомогою експертних оцінок. Використання
тільки якогось одного методу не дає повного
уявлення про рівень конкурентоспроможності
підприємства.
Отже, на основі проведеного дослідження
виявлено, що не існує серед науковців і практиків консенсусу щодо єдиної, універсальної

методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Науковці, як правило,
пропонують різні підходи та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств
на міжнародному ринку, і відповідно, висловлюють різні думки щодо формування системи
показників оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Висновки. На думку авторів, оцінювання
міжнародної конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на комплексному
аналізі основних аспектів його діяльності, а
тому система оцінювання конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися
на наступних групах показників: показники
оцінювання конкурентоспроможності продукції, показники оцінювання конкурентоспроможності виробництва, показники оцінювання
конкурентоспроможності збуту та показники
оцінювання конкурентоспроможності фінансово-інвестиційної діяльності.
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