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ческого сотрудничества, анализ торговых и 
инвестиционных отношений между стра-
нами, выявление перспектив экономиче-
ской интеграции позволяют сделать вывод 
о значительных возможностях взаимовы-
годного сотрудничества. Эффективное 
функционирование еврорегиона «Слобо-
жанщина» будет способствовать ускорен-
ному социально-экономическому развитию 
Белгородской и Харьковской областей, а 
также укрепит основные направления рос-
сийско-украинского сотрудничества. 

Тем не менее, необходимо  отметить, 
что многие начинания администраций при-
граничных областей не находят своего раз-
вития исключительно по политическим 
причинам. И до тех пор, пока политиче-
ский фактор будет являться основным в 
отношениях между странами, будут расти 
«упущенные возможности» от сотрудниче-
ства в сфере экономики, инноваций, обра-
зования, культуры и т.д. 
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НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ І 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
  

Домінуючою тенденцією розвитку і 
взаємодії сучасних національних економік  
є  загострення конкуренції, перетворення її 
на глобальну, таку, що охопила усі країни з 
відкритою економікою. Заради отримання 
прибутків суб’єкти господарювання вда-
ються до різноманітних  способів досяг-
нення конкурентного успіху: збільшення 
випуску продукції, зниження  витрат виро-

бництва, застосування новітніх технологій 
виробництва і збуту продукції, освоєння 
принципово нових ринків і видів продук-
ції. Зазвичай конкуренція виконує позити-
вну функцію, спонукаючи виробників до 
використання науково-технічних досяг-
нень, запровадження передових техноло- 
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гій. Корисність конкуренції для суспільст-
ва проявляється і у стимулюванні економії 
матеріальних, трудових і фінансових ре-
сурсів, постійному оновленні асортименту 
продукції. В окремих випадках недоскона-
лості конкурентних відносин перемога над  
конкурентами може бути отримана за ра-
хунок зниження власного потенціалу роз-
витку. В зв’язку з цим особливої актуаль-
ності набуває ідентифікація конкурентосп-
роможності  суб’єкта на основі формуван-
ня системи  її індикаторів і способів забез-
печення. 

В кінці ХХ ст. концепція конкуренто-
спроможності набула значної популярнос-
ті. Теоретичним та прикладним питанням 
конкурентоспроможності економіки, її ре-
гуляторним засадам присвячені роботи за-
рубіжних авторів. Серед них: Данінг Дж. 
(еклектична ОЛІ-парадигма, вдосконален-
ня ромба конкурентних переваг Портера 
М.)[1],  Енрайт М. (концепція регіональних 
кластерів)[2],  Нельсон Р. (національні ін-
новаційні системи), Фрімен К. (концепція 
техно-економічної парадигми в циклічно-
му розвитку світового господарства)[3], 
Перу Ф. (теорія полюсів зростання)[4], По-
ртер М. (концепція ромба конкурентних 
переваг, концепція промислових кластерів, 
концепція чотирьох стадій економічного 
розвитку нації)[5], Прахалад К., Хамел Г. 
(концепція інтелектуального лідерства)[6],  
Сакс Д. (методика оцінки глобальної кон-
курентоспроможності)[7], Уотермен Р. (ін-
новаційні чинники конкурентоспроможно-
сті компаній)[8]. Проблеми конкурентосп-
роможності національної економіки в 
центрі наукових інтересів українських та 
російських вчених  економістів. Серед них: 
Антонюк Л. (соціальні і регіональні аспек-
ти конкурентоспроможності країн)[9], 
Лук’яненко Д., Поручник А. (механізми 
реалізації конкурентних стратегій суб’єктів 
міжнародних економічних відносин, еко-
логічний компонент конкурентоспромож-
ності ТНК)[10], Базилюк Я., Білецька І, 
Жаліло Я. (концептуальні засади конку-
рентоспроможності в умовах глобаліза-
ції)[11],  Геєць В. (інноваційне забезпечен-
ня конкурентоспроможності), Кваснюк Б. 
(відтворювальні  пропорції розвитку еко-

номіки)[12], Кизим Н. (вплив концентрації 
економіки на конкурентоспроможність 
країни), Горбатов В. (конкурентоспромож-
ність і цикли розвитку інтегрованих струк-
тур бізнесу)[13], Крючкова І. (структурні 
чинники розвитку конкурентоспроможнос-
ті, цінова конкурентоспроможність)[14], 
Піддубна Л. (об’єктно-предметне визна-
чення теорії конкурентоспроможності)[15], 
Пилипенко І. (конкурентоспроможність 
малих країн, геоекономічний підхід)[16], 
Полунєєв Ю. (технологія «економічного 
прориву»)[17], Фатхутдінов Р. (стратегічна 
конкурентоспроможність)[18] та інші.  

 Проблемними питаннями залиша-
ються  відсутність системно-структурного 
підходу в економічному дослідженні, що 
не дозволяє сформувати цілісне розуміння  
конкурентоспроможності як системи взає-
модії комплексу внутрішніх і сталих 
зв’язків між окремими її елементами, спів-
відношення принципів конкурентоспро-
можного розвитку з іншими потребами су-
спільства; визначення пріоритетів у розви-
тку національної конкурентоспроможності,  
з огляду  на фактичну монополізацію най-
більш прибуткових і високотехнологічних 
сегментів світового ринку країнами — 
технологічними лідерами. 

Метою  роботи є дослідження тенде-
нцій і закономірностей формування конку-
рентоспроможності національної економі-
ки і їх відповідності тенденціям світогос-
подарського розвитку; визначення взаємо-
зв’язків і взаємозалежностей між  окреми-
ми елементами і видами конкурентоспро-
можності і, на цій основі, забезпечення уз-
годженості  концепцій конкурентоспромо-
жності різнорівневих об’єктів. 

В сучасній економічній літературі іс-
нує велика кількість підходів до класифі-
кації видів конкурентоспроможності, ана-
ліз яких дозволяє акцентувати увагу на 
окремих її сторонах (ціновій і структурній 
(технологічній), внутрішній і зовнішній, 
поточній і стратегічній, потенційній і фак-
тичній, штучній і реальній) і сформулюва-
ти цілісне розуміння  конкурентоспромож-
ності як системи взаємодії комплексу вну-
трішніх і сталих зв’язків між окремими її 
елементами, узгодити принципи конкурен-
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тоспроможного розвитку з іншими потре-
бами суспільства.  

У відповідності до об’єктного аналізу 
виокремлюють конкурентоспроможність 
товару, підприємства (галузі), регіону, кра-
їни. Узгодження концепцій конкурентосп-
роможності різнорівневих об’єктів перед-
бачає визначення, який рівень (мікро–, ме-
зо–, макро–, мега–) є базовим, а який є по-
хідним для досягнення конкурентоспро-
можності господарської системи. Прихи-
льники маркетингового підходу вважають, 
що основу піраміди конкурентоспромож-
ності складає конкурентоспроможність то-
вару як відображення смаків і вподобань 
споживачів. З точки зору прихильників 
управлінської трактовки конкурентоспро-
можність товару формується в процесі ви-
робництва і визначається ефективністю  
функціонування бізнес-процесів, а, відтак, 
є концентрованим результуючим показни-
ком конкурентоспроможності підприємст-
ва [19,с.83].   Конкурентоспроможність  
країни, регіону  або галузі як більш склад-
ної організаційної системи визначається 
параметрами, що формують конкурентосп-
роможність нижчої організаційної системи  
(товару, підприємства), та власною уніка-
льною системою факторів. Конкурентосп-
роможною є країна, яка здатна вирішувати 
питання загальнонаціональної безпеки, по-
літичної і економічної стабільності, підви-
щення добробуту громадян, забезпечення  
позицій її суб’єктів на міжнародних рин-
ках.  Посилення глобалізаційних процесів і 
пов’язана з цим відкритість економіки 
спровокували перенесення акцентів в пи-
таннях конкурентоспроможності з мікро– 
на макро- та мегарівень. В зв’язку з цим 
вирішального значення для забезпечення 
конкурентоспроможності фірми  набува-
ють національні умови, які стимулюють 
розвиток і досягнення успіху в конкурент-
ній боротьбі або стримують його. Різниця в 
структурі національних господарств та 
шкалі цінностей, в національній культурі, 
державних закладах та історії країн серйо-
зно впливає на успіх в конкуренції. Країна  
набуває все більшого значення для забез-
печення конкурентних позицій виробників, 
оскільки є джерелом досвіду і технології, 

на яких базується така конкурентна пере-
вага. Критерієм конкурентоспроможності і 
результуючим показником функціонуван-
ня господарської системи стає конкуренто-
спроможність країни не лише як узагаль-
нений показник здатності до конкуренції її 
суб’єктів, а й як здатність до централізова-
ного впливу  на зміцнення їх конкурентних 
позицій на внутрішньому та зовнішньому 
ринках.  

Зростання ролі державної компонен-
ти  в забезпеченні конкурентоспроможнос-
ті України зумовлено наступними обста-
винами: по-перше, несформованістю рин-
кового середовища, що вимагає активних 
заходів держави щодо формування конку-
рентного середовища, ефективних макро-
структурних пропорцій, розвитку високо-
технологічних галузей; по-друге, посилен-
ням ролі факторів інституційного похо-
дження, серед яких перебудова соціально-
економічної структури,  приватизація, 
створення фінансової інфраструктури, ви-
никнення і розвиток фінансових ринків, 
використання інституційних технологій 
конкурування, адаптованість національно-
го законодавства до законодавчих актів 
країн-основних торговельних партнерів, 
лібералізація і політизація  зовнішньо-
економічних зв’язків.   

З методологічної точки зору най-
більш обґрунтованим є синергетичний під-
хід до визначення ієрархії конкурентосп-
роможності. Конкурентоспроможність 
об’єктів вищого рівня як більш складна си-
стемна організація визначається аналогіч-
ною властивістю об’єктів нижчих рівнів з 
урахуванням синергетичних ефектів їх вза-
ємодії. Системна конкурентоспроможність 
формується під впливом комплексу чинни-
ків, що визначають конкурентоспромож-
ність її елементів (об’єктів нижчих рівнів), 
і передбачає комплексне врахування 
зв’язків різних рівнів і форм між елемен-
тами системи, розвиток яких посилює від-
повідну властивість кожного з об’єктів і 
системи в цілому, її ефективність, можли-
вість багатоваріантного розвитку.  

В залежності від типу конкурентних 
переваг розрізняють цінову і нецінову кон-
курентоспроможність. Цінова конкуренто-
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спроможність представляє собою здатність 
економічного об’єкта до конкуренції за ра-
хунок наявності цінових переваг: відносно 
нижчих витрат виробництва та цін на то-
вари і послуги, ніж у конкурентів,  без іс-
тотної зміни їх якості. В короткостроково-
му періоді цінова конкурентоспроможність 
може забезпечуватися за рахунок виключ-
но цінових методів ведення конкурентної 
боротьби. На ринку з високим рівнем мо-
нополізації і низьким рівнем контролю за 
конкуренцією виникають специфічні фак-
тори, які формують цінову конкурентосп-
роможність. Зниження ціни продукції за 
незмінного технічного і технологічного рі-
вня виробництва  стає можливим за раху-
нок привілейованого доступу до дешевих 
факторів виробництва, можливості зани-
ження ціни робочої сили чи зниження при-
бутковості виробництва, яке використову-
ється для усунення конкурентів і 
проникнення на уже освоєний ринок. 
Зменшення прибутковості виробництва  чи 
заниження цін на основні фактори 
виробництва обмежує  потенціал розвитку 
виробництва, а тому використовується як 
тимчасовий захід для усунення конкурен-
тів з ринку, розширення ринкової ніші або 
як «останній аргумент», щоб утриматися 
на ринку. Окремим випадком забезпечення 
цінової конкурентоспроможності є демпінг 
– штучне зниження цін на товари (роботи і 
послуги) на зовнішніх ринках для їх завою-
вання, усунення конкурентів; міжнародна 
дискримінація в цінах внаслідок продажу 
фірмою експортером товарів на окремих 
зарубіжних ринках за цінами значно ниж-
чими  ніж на  внутрішньому ринку, які не 
покривають навіть витрат виробництва.  

Аналізуючи конкурентні переваги 
країн в галузевому розрізі М. Портер наго-
лошує, що цінові методи конкурентної бо-
ротьбі є більш дієвими в галузях, де вико-
ристовується нескладна або недорога і до-
ступна технологія, і активно застосовують-
ся країнами зі значними запасами природ-
них ресурсів та надлишкової дешевої на-
півкваліфікованої робочої сили. А орієнта-
ція виробників на забезпечення  цінової 
конкурентоспроможності за незмінної яко-

сті і технологій робить їх вразливими до 
коливань світогосподарської кон’юнктури, 
зміни курсів валют, які призводять до змі-
ни попиту і відносних цін на дану продук-
цію [5,с.588]. 

В міжнародній торгівлі важливе зна-
чення для забезпечення цінової конкурен-
тоспроможності відіграє співвідношення 
курсів валют. Підвищення внутрішніх цін 
нижчими темпами ніж підвищення зовні-
шніх цін створює цінові переваги для наці-
ональної продукції і забезпечує зростання 
конкурентоспроможності країни.  Динамі-
ку цінової конкурентоспроможності країни 
відображає реальний обмінний курс,  при 
розрахунку якого враховуються зміни ін-
дексів рівня внутрішніх і зовнішніх цін. 
Зростання реального обмінного курсу за 
інших незмінних умов  відображає зни-
ження цінової конкурентоспроможності 
країни, оскільки є наслідком відносного 
зростання внутрішніх цін і відповідно по-
дорожчання національних товарів на зов-
нішньому ринку і, навпаки, зниження реа-
льного обмінного курсу сприяє зростанню 
конкурентоспроможності національної 
економіки. Оскільки ні одна країна світу не 
обмежується двосторонніми торгівельними 
відносинами, то об’єктивна оцінка змін 
конкурентної позиції країни здійснюється 
на основі розрахунку багатостороннього 
обмінного курсу національної валюти про-
ти кожної з валют  країн основних торго-
вельних партнерів. За методикою МВФ 
розраховується ефективний обмінний курс 
(номінальний і реальний), який є виміром 
знецінення або подорожчання валюти про-
ти середньозваженого кошика валют і є 
одним з індикаторів цінової конкуренто-
спроможності країни в міжнародній торгі-
влі. Реальний ефективний обмінний курс 
гривні розраховується на базі рубля, євро 
та долара США з урахуванням рівня ін-
фляції. Цінова конкурентоспроможність є 
оберненою до реального ефективного об-
мінного курсу (РЕОК) і відображає дина-
міку цінових переваг впродовж певного 
означеного в розрахунках періоду (див. 
рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка реального ефективного обмінного курсу гривні  
Джерело статистичних даних: Word Competitiveness Yearbook 2008.  

 
За період 2001–2004 рр. відбувалося 

зниження реального ефективного обмінно-
го курсу національної валюти, що зумови-
ло зростання цінової конкурентоспромож-
ності. Водночас Україна не використала 
цей шанс на свою користь і не сформувала 
базових засад довгострокового економіч-
ного розвитку за рахунок наповнення екс-
порту високотехнологічною продукцією.  
Частка сировинної продукції у структурі 
товарного експорту займає 58%, а частка 
високотехнологічної – лише 3,7%. Це є ві-
дображенням орієнтації конкурентної 
стратегії національних експортерів на ви-
користання цінових методів і зумовлює 
вразливість національної економіки до ко-
ливань світогосподарської кон’юнктури. 
Як наслідок, динаміка рейтингу конкурен-
тоспроможності України є нижчою ніж її 
потенціал.   

Водночас показник ефективного об-
мінного курсу не демонструє глибини ці-
нових переваг. Краще уявлення про оцінку 
конкурентоспроможності країни надає по-
рівняння паритетного та обмінного курсів, 
різниця між якими  відображає глибину 
цінових переваг. Занижений обмінний курс 
національної валюти по відношенню до 
паритетного курсу валют країн основних 
торговельних партнерів формує девальва-
ційний резерв і створює конкурентні пере-
ваги для продукції національних виробни-
ків як на внутрішньому, так і на зовніш-

ньому ринку. Наближення паритетного ку-
рсу до обмінного при незмінній структурі 
вітчизняного виробництва, наявних техно-
логій енерго- і матеріаловикористання та 
незмінного рівня продуктивності праці на-
ціональні виробники втрачають суто цінові 
переваги. Дані міжнародних рейтингових 
оцінок країн свідчать, що чим нижчим є 
порівняльний рівень ВВП (за паритетом 
купівельної спроможності валют) на душу 
населення, тим менший паритетний курс 
відносно обмінного, що робить життя  бід-
них країн дешевшим, і допомагає підтри-
мувати цінову конкурентоспроможність 
товаровиробників бідних країн.  

Підтримання конкурентоспроможно-
сті за рахунок дешевизни робочої сили і 
різниці між внутрішніми та зовнішніми ці-
нами, внаслідок девальвації  національної 
валюти відносно кошика валют країн ос-
новних торговельних партнерів, варто ви-
користовувати як тимчасовий захід для 
адаптації до умов конкуренції на міжнаро-
дному ринку. З формуванням фундамента-
льних чинників розвитку економіки і 
укріпленням реального ефективного об-
мінного курсу, збільшенням ємності внут-
рішнього ринку експортооорієнтоване ви-
робництво поступово втрачає статус пріо-
ритетного для забезпечення конкурент-
ного успіху та економічного зростання. 
Натомість необхідність реалізації випере-
джальної стратегії розвитку національної 
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економіки та створення передумов для за-
безпечення довгострокового економічного 
зростання спонукають до переорієнтації 
структури виробництва з ресурсоємного до 
високотехнологічного, з високим вмістом 
доданої вартості, в якому основними фак-
торами є інформація  і людський капітал. 
Це призводить до  нецінової схеми забез-
печення конкурентоспроможності. Дослі-
дження еволюції розвитку конкурентосп-
роможності засвідчує, що для початкових 
етапів формування конкуренції, а на су-
часному етапі для країн, що розвиваються 
та  постсоціалістичних країн, характерним 
є активне використаннях цінових конкуре-
нтних переваг. Водночас цінова конкурен-
тоспроможність, яка не супроводжується 
формуванням фундаментальних чинників 
розвитку економіки (розвитку ринкової ін-
фраструктури, забезпечення макроеконо-
мічної стабільності, розвитку людського 
капіталу, інституційних і структурних 
зрушень в економіці) не є достатнім під-
ґрунтям для забезпечення стійкого розвит-
ку економіки та зростання її ефективності. 
Використання виключно цінових переваг 
обмежує можливості економічних агентів 
до конкуренції і спонукає до пошуку більш 
дієвих конкурентних переваг з пролонго-
ваною дією, що забезпечують нецінову 
конкурентоспроможність. Більш прогреси-
вними  методами забезпечення національ-
ної конкурентоспроможності є нецінові:   
за рахунок впровадження  нової техніки і 
технології, використання якісно нових ви-
дів сировини і матеріалів, вдосконалення 
форм і методів організації виробництва, 
підвищення кваліфікації працівників, за-
стосування технологій збереження ресур-
сів – матеріальних, людських, фінансових, 
тобто в цілому за підвищення ефективності 
виробництва і  довгострокових конкурент-
них переваг «вищого порядку», які важко 
піддаються імітуванню з боку конкурентів. 
Розвиток економіки характеризується по-
ступовим  заміщенням цінової конкуренто-
спроможності  неціновою. В довгостроко-
вому періоді конкурентоспроможність є 

наслідком інтегрованого ефекту від вико-
ристання цінових та нецінових конкурент-
них переваг. Конкурентоспроможність, яка 
досягається за рахунок зниження собівар-
тості продукції в результаті підвищення 
продуктивності праці, застосування ресур-
созберігаючих технологій, формування 
ефективної структури економіки на ко-
ристь високотехнологічних галузей визна-
чається як структурна чи загальна. Зазна-
чені макроекономічні чинники характери-
зують національні умови, які сприяють ус-
піху компаній в конкуренції на внутріш-
ньому та міжнародному ринках.   

Важливою характеристикою конку-
рентоспроможної національної економіки є 
здатність нації будувати своє майбутнє. 
Тому важливим в політиці досягнення 
конкурентоспроможності є розрахунок на 
довгострокову перспективу. Для врахуван-
ня даної властивості конкурентоспромож-
ності як пріоритетної  в науковій літературі 
використовується поняття стратегічної 
конкурентоспроможності як здатності  
суб’єкта  ринку завдяки швидкій адаптації 
до змін зовнішнього і внутрішнього сере-
довища функціонування отримувати дода-
ткові конкурентні переваги та ефективно їх 
використовувати, за рахунок чого досягати 
конкурентних цілей.  У відповідності до 
даної класифікації основними факторами 
забезпечення конкурентоспроможності є: 
ефективність використання традиційних 
факторів виробництва (матеріальних, тру-
дових, інвестиційних ресурсів тощо);  роз-
виток людського капіталу; формування 
конкурентного середовища  та розвиток 
ринкових суб’єктів; підвищення технологі-
чного рівня виробництва; інноваційність та 
витонченість бізнесу. Лозанським Інститу-
том розвитку менеджменту потенціал дов-
гострокового розвитку  України оцінено в 
3,5 бали (за семибальною шкалою оціню-
вання) через відсутність фундаментальних 
передумов економічного зростання і орієн-
тацію на короткочасні кон’юнктурні чин-
ники. 
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Рис. 2. Здатність економіки до довгострокового зростання*. 

     * Джерело статистичних даних: Word Competitiveness Yearbook 2008.  
 

Ефективність використання тради-
ційних факторів виробництва характеризує  
фактичну (поточну) конкурентоспромож-
ність ринкових суб’єктів, оскільки харак-
теризує їх поточний стан. Конкурентосп-
роможність, яка формується під дією ін-
ших груп факторів,  що визначають перс-
пективи розвитку, пропонується називати  
стратегічною. Р.Фатхутдінов пропонує  
розглядати стратегічну конкурентоспро-
можність (на вході системи чи об’єкта) як 
потенційну здатність  об’єкта чи суб’єкта 
управління конкурувати в майбутньому на 
конкретних ринках  та фактичну  конку-
рентоспроможність (на виході) як резуль-
тат ефективності використання наявних 
конкурентних переваг. Стратегічна конку-
рентоспроможність забезпечується за ра-
хунок зниження прояву стратегічних не-
конкурентоспроможних чинників і поси-
лення прояву стратегічних ексклюзивних  
конкурентних переваг об’єкта (суб’єкта) на 
основі проведення комплексної стратегіч-
ної діагностики  об’єкта чи суб’єкта, пара-
метрів ринку і конкурентів, розробки стра-
тегії [18]. У відповідності до наведеної в 
роботі класифікації дане розуміння страте-
гічної та фактичної конкурентоспромож-
ності близьке за значенням з потенційною  
та  реальною конкурентоспроможністю 
відповідно [20,с.3].   

Для оцінки стану  потенційної конку-
рентоспроможності  застосовується мето-
дологія SWOT-аналізу, яка полягає в ком-
плексному дослідженні внутрішнього і зо-
внішнього середовища функціонування 
ринкового суб’єкта (підприємства, регіону, 
країни тощо): у виокремленні сильних  і 
слабких його сторін, а також  факторів (за-
гроз і можливостей), які об’єктивно існу-
ють у зовнішньому оточенні і відповідно 
негативно чи позитивно впливають на дія-
льність даного суб’єкта. Найбільш сприят-
ливий варіант у забезпеченні конкуренто-
спроможності – досягнення потенційно 
можливої конкурентоспроможності –  мак-
симально можливий рівень конкурентосп-
роможності, досягнення якого стає можли-
вим тоді, коли сприятливі чинники зовні-
шнього середовища накладаються на силь-
ні внутрішні можливості, за умови їх ефек-
тивного використання.  Найбільші загрози 
виникають тоді, коли негативний розвиток 
ситуації в зовнішньому середовищі поєд-
нується з неефективним використанням 
внутрішніх ресурсів. З огляду на це існує 
нагальна потреба розробки стратегій як 
подолання загроз, так і усунення слабкос-
тей як необхідної умови забезпечення кон-
курентоспроможності  окремих господа-
рюючих суб’єктів і економіки в цілому. 

Реальна конкурентоспроможність ре-
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алізується у будь-яких варіантах комбінації 
зовнішнього середовища та внутрішніх 
можливостей, серед яких досягнення поте-
нційної конкурентоспроможності є орієн-
тиром, бажаним станом функціонування 
будь-якої економічної системи. Для фор-
мування реальної конкурентоспроможнос-
ті, максимально наближеної до потенційно 
можливої, потрібно своєчасно виявляти 
загрози, з метою запобігання кризі функці-
онування ринкового суб’єкта, і,  на основі 
знань про його потенційні внутрішні мож-
ливості і сприятливі ситуації в зовнішньо-
му середовищі, заздалегідь розробляти 
альтернативні варіанти  найбільш ефекти-
вного їх використання. Треба мати на ува-
зі, що фактори, які формують окремі скла-
дові SWOT-аналізу, можуть мати різні ча-
сові характеристики впливу, тому  необ-
хідно це враховувати при розробці страте-
гій подолання негативних впливів зовніш-
нього оточення та формування внутріш-
нього потенціалу розвитку ринкового 
суб’єкта. 

На противагу реальній конкуренто-
спроможності номінальна конкурентосп-
роможність – тимчасова, одноразова пере-
вага, що її отримує суб’єкт конкуренції, 
яка не передбачає ефективне використання 
ресурсів, а є результатом диспаритетності 
економічних систем, викривленням конку-
ренції. Для розуміння феномену конкурен-
тоспроможності, що  є результатом  штуч-
но створених умов,  використовують по-
няття штучна конкурентоспроможність, 
яка  характеризує викривлення реальної 
конкурентоспроможності, отримання вигі-
дної позиції на ринку не за рахунок реалі-
зації власних ключових компетенцій, а 
внаслідок дискримінації інших учасників 
ринку чи зниження власного потенціалу 
розвитку. Поява даного терміну «штучна 
конкурентоспроможність» є відображен-
ням  нових умов конкурування країн, коли 
ефективність виробництва товарів відхо-
дить на другий план, а провідну роль по-
чинають відігравати фактори вартості ре-
сурсів у різних економічних системах і 
можливість отримання більшої рентабель-
ності,  не зумовленої ефективністю вико-
ристання ресурсів. Номінальна (штучна) 

конкурентоспроможність є результатом 
інтеграції і конкурування нерівномірно 
розвинених економічних систем (сильної і 
слабої економіки) не на паритетній основі 
[21].  

 Частковим випадком викривлення 
реальної конкурентоспроможності і водно-
час формування так званої штучної конку-
рентоспроможності може бути дискримі-
нація іноземних товарів [22,с.112]. Якщо в 
національній економіці реалізація товарів 
відбувається в умовах обмеження конку-
ренції або практичної її відсутності, з ви-
сокими бар’єрами вступу на товарні ринки 
і виходу з них для іноземних конкурентів, 
то країна може створити видимість  конку-
рентоспроможності, активно субсидуючи 
національні підприємства, запроваджуючи 
різноманітні тарифні бар’єри і квоти іно-
земним конкурентам на власному ринку 
або взагалі ізолюючись від зовнішньої 
конкуренції.  

Другим випадком штучної конкурен-
тоспроможності є формування коротко-
строкової конкурентоспроможності за ра-
хунок зниження потенціалу розвитку. Яск-
равим прикладом є покращення позиції 
підприємства на світовому ринку за раху-
нок менших витрат виробництва внаслідок 
заниження ціни  сировини та робочої сили. 
Такий спосіб підвищення конкурентосп-
роможності  широко застосовується краї-
нами, що розвиваються, для завоювання 
товарної ніші на світовому ринку і не має 
нічого спільного  з реальною конкуренто-
спроможністю, яка характеризує можливо-
сті об’єкта щодо утримання конкурентних 
переваг впродовж тривалого періоду часу, 
формування і примноження потенціалу 
розвитку і  його здатність адаптуватися  до 
змін: використання новітніх прогресивних 
факторів виробництва, нових умов конку-
рування на внутрішньому та зовнішньому 
ринку. Фактори штучної конкурентоспро-
можності мають природні межі і швидко 
вичерпують свій продуктивний потенціал. 
Навіть зростання експорту не є показником 
конкурентоспроможності країни, в якій 
знижуються реальні доходи населення. За 
словами російських дослідників Ю. Куре-
нкова і В. Попова, ні  позитивне сальдо  
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зовнішньої торгівлі, ні зростання золотова-
лютних резервів  не характеризують під-
вищення національної конкурентоспромо-
жності, якщо при цьому не покращуються  
показники освітнього рівня, економічної 
інфраструктури та якості життя [23,с.42]. 

Диспаритетність виявляється і в існу-
ванні  тіньової економіки. Пріоритетний 
доступ до унікальних ресурсів, монополь-
не положення на ринку, цінові переваги за 
рахунок ухиляння від сплати податків, за-
ниження фонду заробітної плати тощо 
створюють диспаритетний режим взаємо-
відносин між різними господарюючими 
суб’єктами, що протидіє формуванню реа-
льної конкурентоспроможності. Диспари-
тетність може виявлятися не лише між ви-
робниками і секторами національної еко-
номіки, а й у взаємовідносинах між краї-
нами з різним рівнем економічного розви-
тку. Зокрема, диспаритетність між Украї-
ною і іншими розвиненими країнами світу 
проявляється в порушенні цінових пропо-
рцій внутрішніх та світових цін, в резуль-
таті негативних процесів трансформацій-
ного періоду: знецінення основного капі-
талу, зростання світових цін на енергоносії 
та зниження цін на продукцію металургій-
ної галузі, високого рівня матеріало- і ене-
ргоємності продукції. В довгостроковому 
періоді існування диспаритетності у взає-
мовідносинах двох країн означає:  для сла-
бої сторони – зниження стійкості і втрату 
потенціалу розвитку,  для сильної сторони 
–  розбалансування окремих елементів сис-
теми внаслідок деградації ринкових регу-
ляторів і конкурентних засад, втрату сти-
мулів підтримки високого рівня конкурен-
тоспроможності.   

Висновки. 
Дослідження тенденцій функціону-

вання і конкурентної взаємодії підпри-
ємств, регіонів, націй дозволяє зробити на-
ступні узагальнення щодо зміни акцентів у 
формуванні конкурентоспроможності на 
сучасному етапі. 

1.Посилення глобалізаційних проце-
сів і пов’язана з цим відкритість економіки 
спровокували перенесення акцентів в пи-
таннях конкурентоспроможності з мікро– 
на макро- та мегарівень. Вирішального 

значення для забезпечення конкурентосп-
роможності підприємств  набувають наці-
ональні умови, які стимулюють розвиток і 
досягнення успіху в конкурентній бороть-
бі, або стримують його. Країна  набуває 
все більшого значення для забезпечення 
конкурентних позицій виробників. Крите-
рієм конкурентоспроможності і результу-
ючим показником функціонування госпо-
дарської системи стає конкурентоспромо-
жність країни не лише як узагальнений по-
казник здатності до конкуренції її 
суб’єктів, а й як здатність до централізова-
ного впливу  на зміцнення їх конкурентних 
позицій на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Зростання ролі державної компо-
ненти  в забезпеченні конкурентоспромо-
жності України зумовлено наступними об-
ставинами: по-перше, несформованістю 
ринкового середовища, що вимагає актив-
них заходів держави щодо формування 
конкурентного середовища, ефективних 
макроструктурних пропорцій, розвитку ви-
сокотехнологічних галузей; по-друге, по-
силенням ролі факторів інституційного по-
ходження, серед яких перебудова соціаль-
но-економічної структури,  приватизація, 
створення фінансової інфраструктури, ви-
никнення і розвиток фінансових ринків, 
використання інституційних технологій 
конкурування, адаптованість національно-
го законодавства до законодавчих актів 
країн-основних торговельних партнерів, 
лібералізація і політизація  зовнішньоеко-
номічних зв’язків.   

2.Важливим  чинником розвитку 
суб’єкта  в конкурентному середовищі є не 
лише поточний стан конкурентоспромож-
ності, а й те, якими методами вона досяг-
нута: пільгами, дотаціями, за рахунок ви-
черпання ресурсів власного розвитку чи на 
основі підвищення ефективності функціо-
нування господарюючих суб’єктів, за ра-
хунок інвестування в людину, в науку, в 
інфраструктуру, формування конкурентно-
го середовища. Дослідження даного аспек-
ту конкурентоспроможності  дозволяє вио-
кремити штучну (номінальну) і реальну  
конкурентоспроможність та  сформулюва-
ти їх значення у забезпеченні ефективності 
виробництва. 
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3.Важливою характеристикою конку-
рентоспроможної національної економіки  
в умовах глобалізації є здатність нації  
оперативно реагувати на зовнішні шоки і 
забезпечувати за таких умов довгострокове 
економічне зростання. В залежності від 
пріоритетності чинників – кон’юнктурного 
чи фундаментального характеру – досяга-
ється короткострокова  або стратегічна 
конкурентоспроможність, яка формується 
під дією  факторів,  що визначають перс-
пективи розвитку. Серед факторів страте-
гічної конкурентоспроможності: розвиток 
людського капіталу; підвищення техноло-
гічного рівня виробництва; впровадження 
технологічних і організаційних інновацій. 

4. Реальна конкурентоспроможність 
досягається  за рахунок цінових і неціно-
вих конкурентних переваг. Активне вико-
ристання цінових методів конкурентної 
боротьби  є характерним для періоду віль-
ної конкуренції, а на сучасному етапі для 
країн, що розвиваються та  постсоціалісти-
чних країн. Водночас цінова конкуренто-
спроможність, яка не супроводжується фо-
рмуванням фундаментальних чинників 
розвитку економіки (розвитку ринкової ін-
фраструктури, забезпечення макроеконо-
мічної стабільності, розвитку людського 
капіталу, інституційних і структурних 
зрушень в економіці), не є достатнім під-
ґрунтям для забезпечення стійкого розвит-
ку економіки та зростання її ефективності. 
Нецінова  (технологічна) конкурентоспро-
можність економіки є більш прогресивною 
формою, оскільки є відображенням підви-
щення ефективності виробництва і  форму-
ється за рахунок довгострокових конкуре-
нтних переваг «вищого порядку», які важ-
ко піддаються імітуванню з боку конкуре-
нтів. Прогресивний розвиток економіки 
характеризується поступовим  заміщенням 
цінової конкурентоспроможності  неціно-
вою. 

Зазначені ознаки конкурентоспромо-
жності не вичерпують можливого різнома-
ніття форм її прояву і виявляють багато-
плановий  характер даної економічної ка-
тегорії, характеризують складність механі-
зму її забезпечення з урахуванням взаємо-
зв’язку з  параметрами ефективності, стій-

кості, соціальної спрямованості, екологіч-
ної безпеки тощо.          
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ИЕРАРХИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ 
 

В современной экономике конкурен-
тоспособность является ключевой катего-
рией, условием интеграции страны в миро-
вое хозяйство. Страны, которым не удастся 
найти свое место в мировой системе, ока-
жутся в зоне социального и экономическо-
го застоя. В связи с этим целью модерни-
зации российской экономики является дос-
тижение высокой конкурентоспособности. 

Зарубежные ученые внесли сущест-
венный вклад в разработку теории конку-
ренции и конкурентоспособности. Теория 
конкуренции, впервые обобщенная А.Сми-
том, была впоследствии дополнена Д.Рик-

кардо, Ф.Эджоуртом, Э. Чемберлином, М. 
Портером, Р.Уотерманом, А.Стриклендом 
и другими исследователями. В отечествен-
ной литературе также накоплен обширный 
фонд, который создает предпосылки для 
выявления теоретических основ обеспече-
ния конкурентоспособности страны и ре-
гиона: национальная конкурентоспособ-
ность (М.И. Гельвановский, В.М. Жуков-
ская, И.Н.Трофимова), конкурентоспособ-
ность российских регионов в условия гло-
бализации (Н.Я.Калюжнова), конкуренто-
способность и модернизация экономики  
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