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Створення конкурентноздатних інститутів ринку капіталу передбачає 
реалізацію наступних заходів: 

- удосконалювання обліково-розрахункової інфраструктури фондово-
го ринку, впровадження нових технологій;  

- підвищення конкурентноздатності бірж і торговельних систем; 
- впровадження систем керування ризиками учасників ринку; 
- розвиток накопичувальних пенсійних систем й інститутів колектив-

них інвестицій; 
- розвиток страхових інститутів. 
Висновки. Розв’язання завдань по сприянню розвитку та ефективності 

корпоративного сектора в українській економіці вимагає активного держав-
ного регулювання, спрямованого на створення загальної інституціональної та 
правової бази розвитку корпоративних відносин. Від запроваджених норм і 
правил поведінки учасників корпоративного сектора залежить не тільки роз-
виток підприємств, а й держави як впливового інституту влади та власника 
значних корпоративних прав. 

В умовах сучасного стану корпоративного сектора економіки України 
особливої уваги з боку держави заслуговує питання захисту прав власності в 
корпораціях. Державне вдосконалення інституту власності сприятиме налаго-
дженню ефективного механізму нагромадження капіталу та посиленню інвес-
тиційної активності в корпоративному секторі економіки України. Важливим 
напрямком інституціонального забезпечення розвитку корпоративного секто-
ра в Україні є забезпечення функціонування прозорого фондового ринку 
шляхом запровадження відповідних стимулів для зосередження торгівлі кор-
поративними цінними паперами на організованому ринку та створення спри-
ятливого інвестиційного клімату в країні. 
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Основними визначальними характеристиками конкуренції підприємств є конкуренто-

спроможність, конкурентні переваги і конкурентний статус підприємства. В цілому ці па-
раметри оцінюють внутрішній та зовнішній стани і розвиток кожного підприємства. В 
статті здійснена систематизація існуючих підходів до визначення терміну «конкурентосп-
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роможність» і на підставі їх теоретичного узагальнення уточнено економічний зміст кон-
курентного статусу підприємства на основі системного підходу, а також досліджено про-
цес формування самого явища конкурентного статусу і виявлення основних його складових. 
Встановлено характер взаємозв’язків між такими фундаментальними категоріями як кон-
курентоспроможність, конкурентний потенціал і конкурентні переваги.  

The main defining characteristics of competitive businesses are competitiveness, competitive 
advantages and competitive status of the company. In general, these parameters are estimated 
internal and external conditions and the development of each company. The article made 
systematization of existing approaches to the definition of the term "competitiveness" and on the 
basis of their theoretical generalizations specified economic substance competitive status on the 
basis of a systematic approach and studied the formation of the phenomenon of competitive status 
and identify its main components. The character of the relationship between such fundamental 
categories as competitiveness, competitive potential and competitive advantage. 

 

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні процеси в Україні, участь 
в міжнародних співтовариствах активізують економіку України та підприєм-
ства до конкурентної боротьби. У механізмі ринкової взаємодії конкуренція є 
основою ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Підприємства ма-
ють зберігати можливість протистояти конкуренції під загрозою збільшення 
конкурентного тиску з боку конкурентних сил, тобто бути конкурентоспро-
можними. Одним із базисних факторів їх конкурентоспроможності є форму-
вання та забезпечення високого конкурентного статусу в ринковому середо-
вищі. Це зумовлює актуальність дослідження процесу формування самого 
явища конкурентного статусу і виявлення основних його складових. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні засади 
конкуренції та конкурентоспроможності були започатковані А. Смітом і в пода-
льшому широко висвітлені у працях таких зарубіжних вчених як: Д. Рікардо, 
Дж. Робінсон, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Е. Хекшер, К. Макконел, С. Брю, 
М. Портер, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Томпсон, А. Стрікленд, Р. Фатхутдінов та ін-
ші. Серед вітчизняних вчених, які займались дослідженням проблем конкуренто-
спроможності, вагомий внесок зробили: Л. Антонюк, І. Должанський, С. Кваша, 
М. Малік, О. Онищенко, Л. Павловська, Б. Пасхавер, П. Саблук, А. Стельмащук, 
Н. Тарнавська, В. Трегобчук, І. Червен, С. Шевельова, О. Школьний та інші. 

Постановка завдання. Цілями статті є розкриття сутності економічно-
го змісту та шляхів формування конкурентного статусу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихідним положенням 
класичної теорії конкурентоспроможності є принцип абсолютних переваг, 
сформульований А. Смітом у книзі «Дослідження про природу та причини 
багатства народів», що вийшла у 1776 p. На основі даного положення А. Сміт 
визначив сутність та розробив механізм конкуренції для врівноваження галу-
зевої норми прибутку [12]. 

Поняття «конкурентоспроможність» вперше було введено наприкінці 
1970-х рр. М. Портером, який під конкурентоспроможністю вважав власти-
вість товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарів-
ні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими 
суб’єктами ринкових відносин [9]. В середині 1990-х рр. теорія конкуренто-
спроможності почала активно розроблятися вітчизняними та зарубіжними 
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вченими-економістами, внаслідок чого з’явилося велике різноманіття тлума-
чень даної економічної категорії. Узагальнюючи основні позиції вчених, ви-
значено наступні підходи до трактування конкурентоспроможності. 

1. Як результат конкурентних переваг підприємства (як реалізована 
здатність конкурувати). Даний підхід розділяють такі вчені: Г. Азоєв; 
А. Дементьєва; Н. Дробітько; О. Рибакова та ін. 

2. Як потенційна здатність конкурувати. Представниками даного під-
ходу є: Р. Фатхутдінов; Б. Карлофф; О. Масляєва; А. Печьонкін, В. Фомін; 
М. Малік та ін. 

3. Як потенційна або реалізована здатність конкурувати. Вченими, які 
представляють даний підхід, є: С. Клименко, Т. Омельяненко; Е. Горбашко; 
Т. Гринько; К. Мельник. 

Визначивши дані підходи до трактування конкурентоспроможності, 
виокремлюємо наступні основні ознаки даної економічної категорії: 

1. Наявність властивостей, які створюють переваги в конкурентній бо-
ротьбі за споживача та корисні ресурси (реалізована здатність конкурувати). 
До їх числа належать: 

 - повне задоволення потреб споживачів; 
 - ефективне ведення господарської діяльності; 
 - утримання позицій підприємства на ринку або розширення займаного 

сегменту ринку; 
 - сприйняття підприємства зовнішнім середовищем на основі цілесп-

рямованого позиціонування підприємства на ринку. 
2. Наявність можливостей та потенціалу у підприємства для реалізації 

конкурентних переваг у майбутньому (потенційна здатність конкурувати). До 
них відносять: 

 - здатність проведення комплексної стратегічної діагностики підпри-
ємства, параметрів ринку і конкурентів, розробки стратегій; 

 - здатність ефективно використовувати ресурсний потенціал підприєм-
ства, тобто постійно вести пошук та раціонально реалізовувати виявлені ре-
зерви конкурентного потенціалу в умовах обмеженості ресурсів; 

 - здатність сформувати добрий імідж у споживачів та різноманітних 
суб’єктів господарювання, бути привабливим для інвесторів; 

 - здатність пристосовуватися до змін ринкової кон’юнктури; 
 - здатність в певний період зайняти нові сегменти та втримати наявні 

позиції на конкурентному ринку. 
На підставі зазначеного, ідентифіковано логіку зв’язку досліджуваних 

категорій: конкурентоспроможність, конкурентна перевага і конкурентний 
потенціал (рис. 1). 

Зі схеми видно, що конкурентоспроможність підприємства формується 
і забезпечується двома основними факторами: конкурентним потенціалом та 
конкурентною перевагою. Остання є похідною від конкурентного статусу 
підприємства. Виходячи з цього, здійснено ідентифікацію економічного зміс-
ту конкурентного статусу підприємства, визначено його складові та переду-
мови формування у ринкових умовах господарювання. 
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Рис.1. Схема зв’язку категорій «конкурентоспроможність», 

«конкурентний потенціал», «конкурентна перевага» 
Джерело: авторська розробка 
 

У науковій літературі відображено різні позиції вчених до інтерпретації 
поняття конкурентний статус підприємства. Систематизувавши їх, визначено 
наступні основні підходи до трактування даної економічної категорії: 

1. Як позиція підприємства в конкуренції (на ринку). Представниками 
даного підходу є наступні вчені: І. Ансофф: «конкурентний статус – це позиція 
підприємства в конкуренції, своєрідний вимірник успіху підприємства на рин-
ку, засіб, що допомагає підприємству орієнтуватися в ринковому середовищі, 
вибирати надійних партнерів, відстежувати позиції конкурентів» [1]; О.М. 
Скібіцький та С.В. Філлипова: «конкурентний статус підприємства – це інди-
катор, вимірювач стану підприємства на ринку. Він характеризує передумови 
досягнення підприємством певного рівня конкурентної переваги. Ці переду-
мови визначаються стратегічним потенціалом підприємства та сукупним 
впливом детермінант «національного ромбу» на умови досягнення зазначено-
го рівня» [11, 14]; В. В. Холод: «конкурентний статус – це конкурентний стан 
підприємства, який характеризується і визначається конкурентним потенціа-
лом, ключовими компетенціями, правами і зобов’язаннями, повноваженнями, 
що витікають з його бізнес-позиції на конкурентному ринку» [15].  

2. Як стан підприємства, за якого відбувається ефективне використання 
його ресурсного потенціалу. Даний підхід розділяють такі вчені: 
І.З. Должанський, Т.О. Загорна: «конкурентний статус відображає ступінь 
розвитку елементів стратегічного потенціалу підприємства, тобто міру його 
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забезпеченості ресурсами всіх видів для захоплення лідируючих позицій у 
галузі, для створення й підтримки на високому рівні конкурентної переваги 
підприємства» [4]; Г.В. Осовська, О.А. Осовський та Л.І Воротіна: «конкуре-
нтний статус визначає рівень освоєння потенційних можливостей підприємс-
тва. Конкурентний статус характеризує можливості підприємства щодо ве-
дення конкурентної боротьби, передумови досягнення підприємством визна-
чених конкурентних переваг» [3, 8].  

3. Як сукупність ринкової позиції та можливостей (потенціалу) підпри-
ємства для досягнення конкурентних переваг. Вченими, які формують даний 
підхід, є: В.В. Чернега: «конкурентний статус – це статус підприємства на 
конкретному ринку в конкретний період часу, що зумовлюється його конку-
рентною позицією і можливостями для досягнення ним конкурентних пере-
ваг у майбутньому» [16]; Д.В. Резніченко: «під конкурентним статусом під-
приємства варто розуміти досягнуту ним позицію на ринку та сформований 
ресурсний потенціал, які створюють можливості для подальшого функціону-
вання підприємства задля формування нових і розвитку існуючих конкурент-
них переваг» [10]; О.М. Тридід: «конкурентний статус підприємства предста-
вляє собою комплексну порівняльну характеристику підприємства відповід-
но до конкурентів, яка відбиває внутрішній потенціал підприємства, позицію 
його у конкурентних сегментах ринку і спроможність утримувати її під впли-
вом дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища» [13].  

4. Як міра сприйняття підприємства зовнішнім середовищем. Даний 
підхід представляють такі вчені: К.М. Мельник: «конкурентний статус – це 
бачення, сприйняття підприємства зовнішнім середовищем, яке забезпечу-
ється шляхом свідомого, цілеспрямованого позиціонування підприємства на 
ринку [7]; Д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон: «конкурентний статус 
підприємства у сучасному ринковому середовищі визначається мірою сприй-
няття його суб’єктами зовнішнього середовища через співвіднесення резуль-
татів діяльності підприємства з панівною системою цінностей і потреб» [5]; 
В.А. Василенко, Г.І. Ткаченко: «конкурентний статус – це позиція щодо під-
приємства у споживачів, бізнес-партнерів, інвесторів, конкурентів, яка надає 
переваги підприємству у суперництві між суб’єктами господарювання за 
кращі умови використання та доступу до виробничих ресурсів заради макси-
мізації прибутку» [2]. 

Проаналізувавши наведені підходи вчених до трактування конкурент-
ного статусу підприємства, встановлено, що всі вони є обґрунтованими, про-
те суттєво різняться між собою. Так, статус (лат. status «стан, положення») – 
абстрактний багатозначний термін, який означає сукупність стабільних зна-
чень параметрів об'єкту або суб'єкту. Статус може також означати: сукуп-
ність можливостей об'єкту або суб'єкту; його стан, положення або позицію на 
шкалі тієї чи іншої ознаки; ранг у будь-якій ієрархії, структурі, системі, під-
тверджений оцінкою індивідів або суспільною думкою. 

Виходячи з даного визначення, вважаємо, що конкурентний статус – це 
складна, багатогранна категорія, яку характеризує ряд параметрів. Тому до-
слідження її змісту необхідно вести на основі системного підходу. В контекс-
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ті зазначеного, наведені у науковій літературі трактування сутності конкуре-
нтного статусу, на нашу думку, є неповними. Зокрема, тлумачення конкурен-
тного статусу як позиції підприємства у конкуренції або на ринку, сформова-
не вченими першої групи, розкриває лише одну із важливих ознак даної кате-
горії – конкурентну або ринкову позицію підприємства. 

Твердження, що конкурентний статус – це стан підприємства, за якого 
відбувається ефективне використання його ресурсного потенціалу, сформо-
ване вченими другої групи, також є неповним, тому що відображає лише ще 
одну важливу ознаку досліджуваної категорії – освоєння потенційних мож-
ливостей підприємства. Більш точним є визначення конкурентного статусу, 
сформоване вченими третьої групи, – як сукупність ринкової позиції та мож-
ливостей (потенціалу) підприємства для досягнення конкурентних переваг.  

Разом з тим, і дана позиція вчених є неповною, оскільки не відображає та-
кої важливої ознаки конкурентного статусу, як міри сприйняття підприємства зо-
внішнім середовищем. У сучасних ринкових умовах ведення бізнесу позитивна 
думка (висока оцінка) як окремого індивіда, так і їх групи чи суспільства в ціло-
му щодо діяльності окремого підприємства – це основна передумова формування 
і забезпечення конкурентних переваг даного підприємства, тому що передбачає, 
перш за все, наявність довіри до нього зі сторони як окремого споживача, так і бі-
знес-партнера, інвестора, інших суб’єктів господарювання. Виходячи з цього, 
вважаємо, що позиція вчених четвертої групи щодо формулювання конкурентно-
го статусу підприємства має бути врахована у тлумаченні його змісту. 

Узагальнюючи результати проведеного категоріального аналізу наяв-
них у науковій літературі трактувань конкурентного статусу, сформовано ви-
сновок, що він визначає відправну точку, вихідну позицію щодо досягнення 
підприємством конкурентних переваг на ринку. 

Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження дають 
підстави стверджувати про необхідність системного підходу до економічного 
змісту категорії «конкурентний статус підприємства». Це є особливо актуаль-
ним саме в умовах дослідженої проблеми, а саме – бажання забезпечити стабі-
льність конкурентного статусу підприємств на ринку. Проведені в статті дослі-
дження та узагальнення найбільш визначальних теорій та концепцій, надали 
можливість уточнити сутність поняття «конкурентний статус підприємства» та 
ідентифікувати його характерні риси в умовах мінливого ринкового середови-
ща. Крім того, було чітко виділено елементи системи формування конкурентно-
го статусу підприємства із чітким встановленням їх сутності та взаємозв’язку. 

Головною передумовою розвитку підприємств в ринкових умовах є 
формування дієвої та гнучкої стратегії розвитку в умовах конкурентного се-
редовища. Тому розвиток підприємства повинен бути спрямований на фор-
мування і підтримку конкурентного статусу підприємства, який би забезпе-
чував підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та його 
окремих підсистем. 
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У статті досліджено основні проблеми функціонування підприємств житлово-

комунального сектору, обгрунтовано необхідність реформування системи житлово-
комунального господарства. Проаналізовано існуючий стан реформування та розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства, розроблено пропозиції щодо його ре-
формування з урахуванням закордонного досвіду. Досліджені основні проблеми фінансу-
вання житлово-комунального господарства в сучасний період розвитку та становлення 
України. 




