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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ  

МАШИНОБУДУВАННЯ: РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД 
 

У статті подано теоретичні аспекти формування конкурентного статусу підприємств, базуючись на 

ресурсно-діяльнісному підході. Запропоновано розглядати конкурентний статус у двох аспектах: ресурсна 

складова як потенціал забезпечення конкурентоспроможності підприємства (конкурентний потенціал, конку-

рентні переваги); діяльнісна - результати використання потенціалу підприємства (конкурентна позиція, кон-

курентній статус, рівень конкурентоспроможності). Доведено, що конкурентоспроможність може бути 

досягнута за умови наявності у підприємства конкурентних переваг та є результатом їх ефективного викори-

стання підприємством протягом тривалого періоду. Обґрунтовано, що конкурентний статус дає можливість 

отримати кількісне значення рівня конкурентоспроможності підприємства. 
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Постановка проблеми. Об'єктивний про-

цес формування конкурентного статусу підпри-

ємства висуває проблему забезпечення ефектив-

ного функціонування суб'єктів господарювання, 

які не тільки збільшать обсяг виробництва, а й 

створять підґрунтя для довгострокового всебіч-

ного розвитку та ефективного функціонування у 

взаємодії з зовнішнім середовищем. Мінлива 

ринкова ситуація, кидаючи виклики підприємст-

вам машинобудування, вимагає від них швидко-

го реагування та підпорядкування виробництва 

потребам ринку. Необхідність вирішення подіб-

ного виду проблем обумовлює розробку гнучких 

стратегій розвитку, підвищення рівня конкурен-

тоспроможності та пристосування до середови-

ща, що стає все більш нестабільним та невизна-

ченим. Тож, сучасний стан розвитку економіки 

вимагає від підприємств машинобудування під-

вищення конкурентного статусу, який є голов-

ним елементом при плануванні діяльності та ро-

зробці стратегії конкурентоспроможності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури по-

казав відсутність єдиного підходу до визначення 

поняття «конкурентний статус». Проте окремі 

його особливості та ознаки розглянули у своїх 

працях такі автори, як І. Ансофф [2-3], 

А.П. Градов [22], В.О. Шипулін[21], 

В.Г. Шинкаренко[20], І.М. Кирчата[8] та ін. У 

зв’язку з різноманітністю наукових підходів пи-

тання систематизації основних понять теорії 

конкурентоспроможності залишається відкритим 

та потребує подальших розробок. У тому числі 

це стосується узагальнення та систематизації 
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наукових поглядів щодо проблематики дослі-

дження формування конкурентного статусу під-

приємств машинобудування, а також обґрунту-

вання підходу до його визначення для відобра-

жання оцінки ступеня достатності джерел його 

формування та схильності до впливів зовнішньо-

го середовища для підтримки його конкурентних 

переваг на високому рівні. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є формування конкурентного статусу під-

приємств машинобудування на основі ресурсно-

діяльнісного підходу в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища та постійних трансфор-

маційних процесів, які диктують нові правила 

для учасників ринку. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Конкурентний статус підприємства – це скла-

дова логічного взаємозв’язку основних характе-

ристик конкуренції підприємств – конкурентосп-

роможності підприємства і конкурентних переваг 

підприємства [21]. Погоджуючись з автором, вва-

жаємо за доцільне конкретизувати конкурентний 

статус як результуючий елемент цього взає-

мозв’язку, що є індикатором досягнення підпри-

ємством у відповідний проміжок часу певного 

рівня конкурентоспроможності. Подібну думку 

поділяють І.М. Кирчата та Г.В. Поясник [8], які 

визначають конкурентний статус як «визначене на 

конкретний момент часу становище підприємства 

на ринку, яке обґрунтоване комплексною порів-

няльною характеристикою стосовно реальних 

конкурентів та відбиває його конкурентоспромо-

жність і конкурентну позицію». Відомий вчений 

І. Ансофф запропонував визначати поняття «кон-

курентний статус» підприємства як міру визна-

чення положення підприємства в конкуренції, 

співвідношення фактичної й базової продуктив-

ності використання ресурсів» [2-3]. На думку ав-

торів робіт [20,22], «конкурентний статус є шир-

шим поняттям і охоплює не лише позицію підп-

риємства. Деякі науковці [20] вважають, що кон-
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курентний статус є передумовою для досягнення 

визначеного рівня конкурентних переваг, з точки 

зору інших [22] він лише відображає ступінь во-

лодіння певними конкурентними перевагами. На 

думку А.П. Градова при розкритті сутності кон-

курентного статусу є необхідність враховувати 

зовнішні фактори впливу  [22], тобто, пропонує 

визначитись «як робити, якими засобами, щоб 

зберегти конкурентну перевагу». 

У той же час певний рівень конкурентосп-

роможності дає можливість підвищувати або хо-

ча б підтримувати конкурентний статус, оскільки 

є динамічною здатністю підприємств машинобу-

дування реагувати на негативний вплив та вдало 

використовувати позитивний вплив чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Поняття конкурентоспроможність у нау-

ковій літературі застосовують для надання хара-

ктеристики суб’єктам (від окремого товару, під-

приємства до галузі, ТНК, держав та їх регіонів) 

та їх становищу у конкурентній боротьбі, які ві-

дносяться до мікро-, мезо-, макрорівнів економі-

чних відносин. Якщо розглядати конкурентосп-

роможність у найбільш узагальненому розумінні, 

то конкурентоспроможність економічної системи 

розглядають як її здатність змінювати траєкто-

рію руху або запланований режим функціону-

вання в процесі адаптації до дії зовнішнього се-

редовища з метою збереження, розвитку та/або 

створення нових конкурентних переваг [7].  

Загалом теорія конкурентоспроможності бере 

початок з 60-х років ХХ ст. із введення в науковий 

обіг термінів «нова конкуренція» М. Бестома та 

«конкурентна перевага» М. Портера. У тому чи-

слі саме Портер наголосив на тому, що конкуру-

ють не регіони або держави, а окремі компанії, 

тоді як регіони та держави є лише зовнішнім се-

редовищем, яке може позитивно або негативно 

впливати на конкурентні позиції компаній. Так у 

праці «Конкуренція» М. Портер протиставив по-

няття «конкурентні переваги країни» поняттю 

«порівняльні переваги фірми», стверджуючи, що 

конкурентні переваги, а отже і конкурентоспро-

можність окремої країни обумовлені зусиллями 

фірм щодо створення нових брендів та методів їх 

доставки, розвитку нового продукту, здійснення 

змін, тобто залежить від «схильності її промис-

ловості до інновацій та модернізації» [14].  

У зв’язку з особливостями економічної на-

уки, коли одна і та ж категорія трактується по-

різному в залежності від постановки завдання, 

мети та предмета дослідження, об’єкта та 

суб’єкта конкуренції, масштабу та сфери його 

діяльності, трансформаційні зміни, які відбува-

лися у підходах до визначення поняття «конку-

рентоспроможності» в ході розвитку економічної 

думки тривають і нині.  

Тобто, основою цього підходу можна вва-

жати теорію конкурентних переваг М. Портера, а 

конкурентоспроможність розглядати як порівня-

льну характеристику підприємства, що дає мож-

ливість комплексно співставити показники-

індикатори успіху діяльності підприємства на 

ринку за певний проміжок та визначити ступінь 

його переваг над підприємствами-конкурентами. 

Недоліком підходу є обмеженість його застосу-

вання для аналізу конкурентоспроможності під-

приємств, що випускають товари-субститути та 

функціонують в межах одного ринку [14].  

Популярним підходом до визначення конку-

рентоспроможності є системний підхід, що базуєть-

ся на дослідженні розвитку взаємовідносин внутрі-

шнього середовища підприємства (що є відкритою 

економічною системою) з зовнішнім середовищем. 

Представниками цього підходу Ю.В. Івановим[6], 

В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко[20], О.М. Ти-

щенко[18] та ін. в основному конкурентоспромож-

ність трактується як здатність виробничо-

економічних систем змінювати траєкторію руху або 

запланований режим функціонування в процесі ада-

птації до дії зовнішнього середовища з метою збе-

реження, розвитку тих, що вже існують, або ство-

рення нових конкурентних переваг. 

Проаналізувавши наведені вище підходи 

до визначення поняття «конкурентоспромож-

ність», визначимо її як реалізовану можливість 

підприємства тривалий час відстоювати власні 

переважні позиції у галузі завдяки наявній та 

потенційній здатності виробляти конкурентосп-

роможні товари чи послуги, які максимально 

задовольняють потреби споживачів, та ефектив-

ному використанню свого потенціалу та переваг 

над конкурентами. Крім цього, конкурентоспро-

можність є передумовою наявності у підприємс-

тва певної частки ринку – його конкурентну по-

зицію та статус підприємства на ринку.  

Тож наступним поняттям у теорії конку-

рентоспроможності підприємства є «конкурентна 

позиція». Г.Л. Азоєв  під конкурентною позицією 

розуміє позицію, яку компанія займає у певній 

галузі відповідно до результатів своєї діяльності 

та зі своїми перевагами й недоліками порівняно з 

конкурентами [1]. На думку авторів роботи [13], 

конкурентна позиція підприємства є місцем в 

конкурентних сегментах ринку зовнішнього се-

редовища стосовно конкурентів. На наш погляд, 

зводити це поняття виключно до ринкової частки 

підприємства є не досить коректним.  

Найбільш вдале трактування терміну 

«конкурентна позиція», на наш погляд, надане Д. 

В. Резніченко [15] та В. В. Матвєєв [11] а саме: 

конкурентна позиція підприємства відображає 

положення підприємства, що відображає досяг-

нутий рівень його конкурентоспроможності на 

конкретному сегменті ринку, завдяки адаптації 

конкурентного потенціалу та реалізації обраної 

ним конкурентної стратегії, яка створює можли-

вості для формування нових і розвитку існуючих 

конкурентних переваг для подальшого функціо-

нування на ринку. 
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Рис.1. Взаємозв’язок понять теорії конкурентоспроможності  

у формуванні конкурентного статусу підприємства* 
 

* Авторська розробка 

 

 

Внутрішній потенціал підприємства: 

виробничий, управлінський, фінансовий, кадровий, інформаційно-інноваційний, інвестиційний, 

маркетинговий тощо. 

Зовнішні конкурентні переваги: 

якість товару, рівень цін, сервісне обслуговування, імідж 

підприємства, знання споживачів, високий рівень інновацій 

тощо. 

Конкурентний потенціал 

підприємства: 

наявні конкурентні перева-

ги та можливості викори-

стання і розвитку цих пе-

реваг в майбутньому для 

забезпечення стійкої кон-

курентної позиції на ринку 

Конкурентна політика підприємства: 

система заходів щодо  забезпечення високого рівня конкурентоспромож-

ності підприємства та зміцнення конкурентного статусу з урахуванням 

діючих реалій конкурентного середовища, сформованого відповідно до 

наявних конкурентних переваг та потенціалу 

Конкурентна стратегія підприємства: 

комплекс заходів, які ґрунтуються на конкурентному потенціалі і конку-

рентних перевагах, спрямованих на досягнення поставлених стратегічних 

конкурентних цілей на певному ринку 
 

Конкурентна позиція підприємства: 

досягнутий рівень його конкурентоспроможності на конкретному сегменті ринку, завдяки адаптації 

конкурентного потенціалу та реалізації обраної ним конкурентної стратегії, яка створює можливості 

для формування нових і розвитку існуючих конкурентних переваг для подальшого функціонування на 

ринку 

Конкурентоспроможність: 

реалізована можливість підприємства тривалий час відстоювати власні переважаючі позиції у галузі 

завдяки наявній та потенційній здатності виробляти конкурентоспроможні товари чи послуги, які 

максимально задовольняють потребу споживачів, та ефективному використанню свого потенціалу та 

переваг над конкурентами 

Внутрішні конкурентні переваги: 

технологія, ефективність виробництва, економія на масштабах 

виробництва, ефективність менеджменту, ефективні контакти 

з постачальниками матеріально-технічних ресурсів і т.д. 

 

Конкурентний статус: 

оцінним показником рівня конкурентоспроможності, що досягається в процесі діяльності підприєм-

ства на конкурентному ринку при ефективному використані конкурентного потенціалу та досягненні 

певного рівня конкурентних переваг реалізованих у конкурентній позиції 
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Збереженню та завоюванню нових міцних 

конкурентних позицій, а у подальшому забезпе-

чення достатнього рівня конкурентоспроможно-

сті на ринку, сприяє ефективне управління пере-

вагами, якими володіють підприємства машино-

будування порівняно з конкурентами. Підприєм-

ство в змозі перевершити своїх конкурентів у 

тому випадку, коли воно здатне створити певні 

відмінності від інших, наприклад, у вигляді бі-

льшої цінності для споживачів чи створити порі-

внювану з конкурентами цінність при менших 

витратах, та у майбутньому їх зберегти та прим-

ножити. Д. В. Резніченко під конкурентними пе-

ревагами розуміє сукупність засобів та компете-

нцій, якими володіє підприємство (регіон, галузь, 

країна) і які надають йому перевагу над конкуре-

нтами [15]. 

Для Р.А. Фатхутдінова «конкурентна пе-

ревага – яка-небудь ексклюзивна цінність, якою 

володіє система і яка дає їй перевагу перед кон-

курентами. Цінність – особливий зміст системи, 

який вона прагне зберегти або мати» [19]. 

У загальному економічному розумінні, 

конкурентні переваги – це такі характеристики, 

які забезпечують підприємству перевагу над 

прямими конкурентами. Проте деякі науковці [8, 

9, 12, 16, 19] поняття конкурентних переваг зву-

жують до характеристики, властивості товару чи 

марки, що створюють для фірми визначену пере-

вагу над своїми прямими конкурентами з позиції 

ексклюзивної цінності, яка дає перевагу, більш 

вигідну позицію над конкурентами. Конкурентна 

перевага підприємства трактується як результат 

більш ефективного за конкурентів управління 

процесами формування і розвитку таких якісних 

і кількісних властивостей продукту, які предста-

вляють цінність для покупця. 

Відповідно до іншого погляду щодо сут-

ності поняття конкурентних переваг, а саме з 

точки зору можливих джерел їх здобуття, конку-

рентні переваги описують, застосовуючи інші 

поняття теорії конкуренції та конкурентоспро-

можності. Так, М. Сарітх вважає, конкурентні 

переваги передумовою формування конкуренто-

спроможності підприємства,називаючи їх пози-

тивними чинниками, що забезпечують конкурен-

тоспроможність економічних об’єктів і суб’єктів. 

Їх конкурентоспроможність може складатися з 

кількох конкурентних переваг [17]. 

Деякі інші відомі науковці [20, 22] ствер-

джують, що основною передумовою досягнення 

конкурентних переваг підприємства є його кон-

курентний статус. А.П. Градов під поняттям кон-

курентного статусу пропонує розглядати розу-

міння того, «як робити, якими засобами, щоб 

зберегти конкурентну перевагу» [22]. Причому 

це поняття охоплює не тільки позицію підприєм-

ства на ринку (у галузі), але і ступінь володіння 

їм визначених порівняльних переваг. «Конкурен-

тний статус визначається конкурентною позиці-

єю підприємства і є передумовою для досягнення 

визначеного рівня конкурентних переваг» [20], а 

конкурентна позиція визначається положенням 

суб’єкта господарювання на ринку й ототожню-

ється з величиною ринкової частки того чи іншо-

го підприємства [1].  

Тож, наявність у підприємств машинобу-

дування певних конкурентних переваг, впливає 

на обрання ними напрямів розвитку та вдоскона-

лення, тобто, на формування конкурентної стра-

тегії та визначає характер конкурентної політи-

ки, що направлена на укріплення та досягнення 

нових конкурентних переваг.  

У роботі авторів Д. В. Резніченко [15], С. 

Б. Романишина [16]  наведене поняття «конкуре-

нтний статус» є більш широким, що охоплює не 

лише позицію підприємства, а й ступінь воло-

діння ним певними конкурентними перевагами. 

Адже підприємство машинобудування на почат-

ковому етапі свого розвитку може мати не надто 

вигідну конкурентну позицію, але мати, за раху-

нок певних конкурентних переваг (інноваційний 

продукт, низька ціна тощо), дещо вищий конку-

рентний статус порівняно з аналогічними підп-

риємствами.  

Цікавою для нашого дослідження є класи-

фікація конкурентних переваг, яка наведена у 

роботі [10]: за ознакою спрямованості (на ті, що 

спрямовані на формування майбутнього конку-

рентного статусу підприємства, і ті, що спрямо-

вані на підтримання наявного конкурентного 

статусу), за ознакою тривалості дії існують кон-

курентні переваги, що є тривалими у часі та 

спрямовані на підтримання наявного конкурент-

ного статусу підприємства, що доводить необ-

хідність виділення окремої ознаки класифікації 

щодо спрямованості дії. 

Таким чином, конкурентні переваги досяга-

ються виділенням набору ключових факторів, які  

враховують так звані стратегічні ступені свободи: 

наскільки в умовах сформованого рівня впливу не-

контрольованих факторів підприємство зможе варі-

ювати основними параметрами даного чинника.  

Щодо категорії «конкурентний потенціал 

підприємства», то наразі в економічній літерату-

рі, теж не існує однозначного трактування цього 

поняття. Вперше поняття конкурентний потенці-

ал було розглянуто в роботі Л.В. Балабанової, 

який розглядався як «сукупність наявних конку-

рентних переваг і маркетингових можливос-

тей фірми, що мають здатність при сприятливо-

му маркетинговому кліматі трансформуватися в 

конкурентні переваги підприємства, забезпечую-

чи йому стійку конкурентну позицію на ринку» 

[5]. При подальшому розвитку досліджень під 

конкурентним потенціалом розуміється вже «… 

комплекс можливостей і ресурсів підприємства, 

що забезпечує отримання конкурентних переваг 

на ринку і досягнення поставлених стратегіч-

них конкурентних цілей» [4].  
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Конкурентний потенціал підприємств ма-

шинобудування характеризує функціональні мо-

жливості всіх видів діяльності, що провадяться 

підприємством в конкурентних умовах, які ви-

значаються конкретними обставинами щодо мо-

жливостей виробництва і збуту. З одного боку – 

це ринок, а з іншого – можливості підприємства, 

визначені його потенціалом щодо виробництва 

та просування конкурентного товару на цьому 

ринку. По суті, конкурентний потенціал підпри-

ємства машинобудування – це його потенціал у 

конкурентній боротьбі, яку провадить підприєм-

ство в процесі діяльності на конкретному ринку. 

Головним завданням при встановленні рівня 

конкурентного потенціалу є визначення кількіс-

них і якісних станів всіх його категорій, а також 

вивчення заходів, які повинні бути спрямовані на 

підвищення рівня конкурентного потенціалу під-

приємства машинобудування. 

В цілому конкурентний потенціал підпри-

ємства – сукупність зовнішніх і внутрішніх мож-

ливостей здійснювати виробництво конкуренто-

спроможної продукції в довгостроковій перспек-

тиві. Конкурентний потенціал обґрунтований 

наявністю переваг, саме вони сприяють його фо-

рмуванню у поєднанні з наявними ресурсами 

(внутрішнім потенціалом підприємства). Відпо-

відно до цього, потенціал підприємства включає 

в себе сукупність компонентів, які впливають на 

визначення конкурентного потенціалу в цілому.  

Отже, основою формування конкурентно-

го статусу є конкурентний потенціал підприємс-

тва машинобудування, який базується на ресурс-

но-діяльнісному підході. Слід зазначити, що ре-

сурсною компонентою у конкурентному потен-

ціалі є сукупність наявних конкурентних переваг 

(внутрішні переваги – потенціал підприємства та 

зовнішні переваги – переваги щодо положення 

на ринку) та можливостей використання і розви-

тку цих переваг в майбутньому, а діяльнісною – 

результати цілеспрямованого функціонування в 

певних умовах для забезпечення стійкої конку-

рентної позиції на ринку. Конкурентна позиція в 

свою чергу визначає конкурентний статус підп-

риємства машинобудування, який є передумовою 

для досягнення нового рівня конкурентних пере-

ваг та бажаного рівня конкурентоспроможності, 

що представлено на рис. 1.  

Отже, оцінку конкурентного статусу підп-

риємства машинобудування пропонуємо здійс-

нювати на основі дослідження його конкурент-

ного потенціалу, що констатує наявність у підп-

риємства передумов досягнення кращого рівня 

конкурентних переваг. Мається на увазі, що ці 

передумови в великій мірі залежать від стратегі-

чного потенціалу, який є внутрішніми факторами 

формування конкурентоспроможності, а також 

від впливу зовнішніх факторів маркетингового 

середовища (факторів виробництва та інфра-

структури, наявності супутніх галузей, парамет-

рів попиту, параметрів конкурентоспроможності 

фірм-конкурентів) за умови наявності у підпри-

ємства певного рівня конкурентних переваг. 

Оцінка може проводитися з урахуванням 

функцій конкурентного статусу, де основним 

завданням є визначення ступеню достатності 

розвитку стратегічного потенціалу та наявності 

умов зовнішнього маркетингового середовища 

для підтримки існуючого або досягнення нового 

рівня конкурентних переваг та конкурентоспро-

можності. При цьому, виходячи із ресурсно-

діяльнісного підходу до формування базових 

категорій дослідження, оцінка конкурентного 

потенціалу буде переміщуватися із площини ви-

значення достатності ресурсів на оцінку макси-

мально можливих результатів від здійснення 

економічних операцій підприємством, викорис-

товуючи ці ресурси при визначених обмеженнях 

як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Вирішення цього завдання потребує виок-

ремлення певного обсягу ресурсів відповідно до 

кожного елемента стратегічного потенціалу в 

залежності від видів діяльності, що провадить 

підприємство з метою досягнення стратегічних 

конкурентних цілей. Далі здійснюється порів-

няння фактичної та необхідної кількості ресурсів 

та формується узагальнююча оцінка з урахуван-

ням значущості кожного елемента стратегічного 

потенціалу.  

Крім цього, при оцінці конкурентного ста-

тусу варто враховувати недостатній рівень мето-

дичної розробленості поняття конкурентного 

статусу, що обумовлює необхідність уточнення 

характеристик конкурентного статусу для пода-

льшої розробки методики оцінки, а також мето-

дологічного підходу до формування та управлін-

ня конкурентним статусом підприємства. 

Виходячи з наведеного вище, конкурент-

ний статус підприємства машинобудування ха-

рактеризує достатність передумов досягнення 

підприємством певного рівня конкурентної пере-

ваги та залежить від ефективності використання 

ним ресурсів (рівня «корисності» стратегічного 

потенціалу підприємства), а також характеру і 

ступеню використання умов зовнішнього сере-

довища (факторів виробництва та інфраструкту-

ри, наявність супутніх галузей, параметри попи-

ту, параметри конкурентоспроможності фірм-

конкурентів).  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Виходячи із проведеного дослідження, 

конкурентний статус є показником рівня конку-

ренто-спроможності, що досягається в процесі 

діяльності підприємства машинобудування на 

конкурентному ринку при ефективному викорис-

танні його конкурентного потенціалу та досяг-

ненні певного рівня конкурентних переваг, реа-

лізованих у конкурентній позиції. Конкурентний 

статус підприємства машинобудування відобра-

жає не лише конкретний результат його діяльно-
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сті за певний період у відповідних умовах конку-

ренції, а й враховує динаміку змін цих умов під 

впливом значної кількості факторів і ризиків. 

Завдання будь-якого суб’єкта конкурентних від-

носин полягає в підвищенні конкурентоспромо-

жності та розширенні можливостей протистоян-

ня впливу конкурентів, що неможливо без оцінки 

конкурентного статусу. Тому перспективою по-

дальших досліджень є розробка методичного 

підходу до оцінки конкурентного статусу підп-

риємств машинобудування з урахуванням ресур-

сної складової, що, зокрема, актуалізується в 

умовах обмеженості фінансових ресурсів вітчиз-

няних підприємств машинобудування. 
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