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ВСТУП
Основною ознакою ринкової економіки, до

якої перейшла наша держава, є конкурентна
боротьба, суперництво підприємців за одер�
жання максимальних прибутків. В умовах ви�
никнення і дії конкуренції в агропромислово�
му виробництві важливого значення набуває
досягнення балансу між постачальниками і
споживачами сільськогосподарської продукції.
Конкурентоздатність характеризує ступінь
розвитку суспільства. Чим вища конкуренто�
здатність, тим вищий життєвий рівень у цій
країні.

Україна, як і країни пострадянського про�
стору, посідає останні місця за рівнем конку�
рентоздатності продукції та послуг. В умовах
переходу до ринку актуальність питань, пов'я�
заних із забезпеченням конкурентоздатності
продукції, не тільки зросла, але й вимагає
шляхів їх розв'язання. Тому поняття "конку�
рентоздатність" потрібно розглядати як еконо�
мічну категорію і як загальний системноутво�
рювальний критерій оцінки потенціалу підпри�
ємств. Його не потрібно зводити до наявності
лише внутрішніх факторів, які дадуть змогу за�
воювати ринок, як стверджують окремі авто�
ри, а розширити розкриття цього поняття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У зарубіжній літературі питання забезпе�

чення конкурентоздатності висвітлені в працях
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Сьогодні питання конкурентоздатності є
досить актуальним і широко висвітлене, у віт�
чизняних працях О.Д. Гудзинського, О. Біло�
руса, Є. Бойка, М. Козоріз, Є. Кузьміна, Є. Пан�
ченка, О. Тимоніна.

Однак, прослідкувавши в економічній літе�
ратурі визначення даного терміна, виникає не�
обхідність його уточнення із�за неоднознач�
ності їх трактування, а відповідно і формуван�
ню критеріїв оцінки та методів дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Уточнення сутності конкурентоздатності

через розгляд цього поняття як економічної
категорії і як загального системноутворюваль�
ного критерію оцінки потенціалу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі зустрічаються нео�

днозначні трактування терміна "конкурентоз�
датність". Так, О.В. Дейнега спираючись на лін�
гвістичний аналіз цього терміна, дає таке виз�
начення: конкурентоздатність — це здатність
певного об'єкта (товару, підприємства, регіо�
ну, країни) витримувати конкуренцію порівня�
но із аналогічними об'єктами на ринку [2, с. 62].
Таким чином, конкурентоздатність він розгля�
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дає як категорією, яку більшою мірою слід зас�
тосовувати до об'єктів, які вже діють на ринку
[2, с. 62].

За тлумачним словником С. І. Ожегова та
Н.Ю. Шведової, в російській мові слово "спо�
собность" означає уміння, а також можливість
виконувати які�небудь дії, а "способный" —
той, що володіє здатністю до чого�небудь та та�
кий, що може що�небудь зробити [3].

Майкл Портер розглядає конкуренто�
здатність як властивість товару, послуги, су�
б'єкта ринкових відносин виступати на ринку
на рівні із наявними на ньому товарами, послу�
гами або конкуруючими суб'єктами ринкових
відносин. Оцінка цієї властивості дозволяє ви�
ділити високу, середню та низьку конкуренто�
здатність [4, c. 588].

Американські економісти Грейсон Дж.мол.
та О'Делл дають таке визначення конкурентоз�
датності — це здатність виробляти товари та
послуги, які реалізуються на міжнародних рин�
ках при одночасному підтриманні або підви�
щенні життєвих стандартів працівників рівних
або більш високих, аніж у конкурентів [5, с. 70].

"Конкурентоздатність — це результат впли�
ву сукупності факторів конкурентного меха�
нізму, що виражається через ступінь необхід�
ності та економічної ефективності продукції,
що виготовляється, або будь�якого суб'єкта
господарювання (підприємства, галузі або еко�
номічної системи в цілому), що виробляє бла�
га" — стверджує Мігранян А.А. [6].

Фатхутдінов Р.А. під терміном "конкурен�
тоздатність" розуміє здатність об'єкта, що роз�
глядається, конкурувати (управляти своїми
конкурентними перевагами, вступати в супер�
ництво) з аналогічними об'єктами на данному
ринку в даний час [7, с. 512].

Дьяченко А.В. дає таке визначення: конку�
рентоздатність — "монопольне" володіння
комплексом ресурсів, необхідних для вироб�
ництва найбільш прибуткових товарів і послуг,
комплексом ресурсів, недоступних іншим у пе�
ріод, поки вони не стали загальнодоступними.
"Ціль та результат конкурентоздатності поля�
гає в здатності розширити ринкову частку своїх
продуктів виробництва на ринку за рахунок ви�
тіснення конкурентів" [5, с. 69].

На основі узагальнених точок зору нау�
ковців щодо визначення поняття "конкурентоз�
датність" нами обгрунтовано авторське бачен�
ня названого поняття. Під конкурентоздатні�
стю ми розуміємо сформований потенціал со�
ціально�економічних систем, адекватний місії
і обраним стратегіям, які можуть забезпечити
високий конкурентний статус організаційних

формувань, їх стійкість та динамізм розвитку.
Конкурентноздатність — це потенціал сформо�
ваних конкурентних переваг, які можуть бути
реалізовані в процесі діяльності. Вони охоплю�
ють як внутрішні, так і зовнішні фактори.
Внутрішні — техніко�технологічні, органі�
заційні, економічні, управлінські, інформаційні,
соціально�психологічні, організаційної взає�
модії. Зовнішні — окреслені стратегічні зони
господарювання, налагоджена система госпо�
дарських зв'язків, визначені сегменти ринку,
сформований імідж, солідність фірми, банкі�
вська довіра, інвестиційна привабливість.

 Конкурентноздатність — це статична кате�
горія, яка оцінюється на певний період часу.
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