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спричинилися до створення нової наукової дисципліни – екологічної економіки. 

Її часто розглядають як економіку сталого розвитку. Екологічна економіка  

визнає екологічні обмеження, але побудована головно на традиційних 

економічних   поняттях.   Так   вона   допомагає   ввести   екологічні   поняття  

в економіку. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Найважливішим фактором сталого розвитку промислового підприємства 

та фактором, що визначає його місце на цільовому ринку (національному 

та міжнародному) є конкурентоспроможність. окремих виробників, а також для 

економіки країни в цілому, оскільки саме конкурентоспроможність є запорукою 

стабільного  виробництва і  забезпечення  необхідної якості  і  ціни  продукції  

з метою задоволення існуючих потреб на ринку. Все це спонукає вітчизняних 

виробників розширювати свою частку ринку та збільшувати продажі за рахунок 

механізму модернізації обладнання та технологізації виробничих процесів [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. 

Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств зростає внаслідок інтеграції України до міжнародних організацій 

та подальшого розвитку ринкової економіки [3; 7; 9; 14]. Усе вищесказане  

визначає необхідність вивчення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання, методів його аналізу, формування і розвитку. У сучасній  

світовій літературі теоретичні проблеми конкуренції та конкурентоспроможності 

вивчаються досить широко, але автори ще не дійшли консенсусу щодо 

визначення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, класифікації 

теоретично методологічних підходів до її оцінки, вибору місцевих показників 

оцінки та методу поєднання їх інтегрального показника тощо Для визначення  

конкурентоспроможності використовуються різноманітні методи, на основі 
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яких розробляються рекомендації щодо ефективного та конкурентного 

розвитку як окремих галузей, так і цілих підприємств. Зокрема, порівняльні  

результати оцінки конкурентоспроможності підприємства – суб’єкта 

господарювання необхідні для того, щоб [1; 2; 16]: 

a) розробка політичних заходів для підвищення конкурентоспроможності; 

б) відбір контрагентів для спільної діяльності; 

в) складання програми виходу компанії на нові ринки; 

г) здійснення виваженої інвестиційної діяльності; 

д) здійснення регулювання мікроекономіки в мінливому зовнішньому 

середовищі. 

Розуміння суті конкурентоспроможності підприємства трактується 

фахівцями по-різному. Визнаний авторитет у сфері конкуренції М. Портер, 

висновки якого базуються  на  результатах  багатьох  досліджень досягнення 

та підтримки конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх 

конкурентів,  якщо вони  мають сильну конкурентну перевагу [3;  8;  12;  14].  

У країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства 

формується під впливом факторів, породжених розвитком продуктивних сил,  

що  відображають   результати   політики   великих   монополій   в   боротьбі  

за   переваги   потенційних   споживачів,   якість   продукції,   ринки   збуту 

і максимальний прибуток. Складність проблеми оцінки конкурентоспроможності 

підприємства полягає в тому, що це відкрита реактивна система, яка активно 

обмінюється інформацією із зовнішнім середовищем: генерує і подає власну  

інформацію як у внутрішнє, так і в зовнішнє середовище, а також сприймає 

і реагує на зовнішню інформацію. 

Аналіз теоретичних підходів до оцінки конкурентоспроможності 

підприємств, існуючих у сучасній літературі, дає підстави для їх класифікації  

на дві основні групи: аналітичну та графічну [1; 4; 7; 15]. За статусом методи  

оцінки конкурентоспроможності підприємств носять науковий характер, носять 

рекомендаційний характер і не є обов’язковими для їх застосування. України  

досі не існує і це, як відзначають деякі експерти, є однією з причин низького  

рівня управління конкурентоспроможністю [2; 3; 11]. Усі, і перш за все 

менеджери, знають, що неможливо ефективно управляти об’єктом, для якого 

немає чіткого уявлення про те, як його виміряти. Поряд з цим існує ряд 

моделей, за допомогою яких можна визначити рівень конкурентоспроможності 

продукції. Але вчені поки не знайшли універсального показника 

конкурентоспроможності підприємства. Питання оцінки конкурентоспроможності 

вимагають більш детального вивчення, так як проблеми вибору універсального 

показника  і   сукупності   факторів  конкурентоспроможності   підприємства,  

а також подолання суб’єктивності в його оцінці залишаються невирішеними. 

Ми вважаємо, що конкурентоспроможність визначається такими 

факторами, як: 

а) споживча власність продукту, зокрема, його зручність і комфорт 

споживання, кількісні та якісні показники; 

б) цільовий маркетинг, тобто характеристики ринків збуту; 
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в) поведінка споживачів, втілення вибору товару з урахуванням ціни; 

г) ступінь маркетингової підтримки, яка визначає комплексне 

дослідження  ринку,  вибір  способу продажів,  просування  товарів  на  ринок 

і розробку маркетингової стратегії; 

д) потенціал підприємства, який визначає прибуток в майбутньому від 

наявних ресурсів [1; 3; 12]. 

Зазначені фактори, на нашу думку, є визначальними на підприємстві, 

оскільки, формуючи конкурентоспроможність, вони надають компанії переваги 

перед прямими конкурентами з урахуванням відповідних характеристик або 

властивостей, тобто формують власні конкурентні переваги. При цьому саме  

ефективне формування та впровадження відповідних конкурентних переваг 

є запорукою виживання підприємства на ринку та збереження його позицій, 

а також забезпечення подальшого розвитку. Конкурентні позиції на ринку 

відображають довгострокові зусилля підприємства щодо досягнення 

конкурентних переваг перед іншим підприємством, що дозволяє йому 

підтримувати тиск конкурентних сил і / або долати його. 

У цілому можна зробити висновок, що товаровиробники, конкуруючи 

за найвигідніші умови продажів, прагнуть поліпшити модернізацію 

обладнання, їх  технологічний  процес,  знизити  витрати.  Наслідком  цього 

є забезпечення власної продукції новітніми якісними і кількісними 

характеристиками,  що   робить   її   конкурентоспроможною   в   порівнянні 

з товарами  конкурентів.  Ця  продукція  приверне  увагу  нових  споживачів 

і, як наслідок, збільшить чистий прибуток підприємства [6; 9; 15]. Такий 

формат конкуренції позитивно впливає на підприємства конкурентів, оскільки 

спонукає їх до розвитку, а також досягнення найкращих результатів, що 

неможливо без ефективного використання всіх наявних ресурсів підприємства. 

отримання максимального прибутку від ефективної конкурентної економічної 

діяльності. 

Як    висновок    відзначимо,    що    сьогодні    конкуренція    є    однією  

з найважливіших економічних концепцій. У ринковій економіці 

конкурентоспроможність продукції є основним фактором успіху. Формування 

конкурентоспроможності продукції передбачає оптимальне поєднання таких  

категорій, як якість, ціна, дизайн і можливість післяпродажного обслуговування 

товарів. Тому конкурентоспроможність продукції є ключовим показником 

формування конкурентоспроможності підприємства та його сталого розвитку. 
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансове забезпечення – сукупність економічних відносин, що 

виникають з приводу пошуку, залучення та ефективного використання 

фінансових ресурсів, а також організаційно-управлінських принципів, методів 

і форм впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток національної економіки. 

У сучасних умовах економічна сутність та особливості значення 

фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства якісно змінюється. 

Воно трансформується з пасивного розподільного та перерозподільного 

механізмів валового внутрішнього продукту в основний регулятор 

господарської діяльності сучасних підприємств [1]. 
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