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УДК 658.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Смачило В.В., Головко-Марченко І.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Досліджено поняття «фактор», «фактор конкурентоспроможності» та «фактор конкурентоспроможності підприємства» 
та розкрито авторське бачення останнього. Проведено дослідження класифікації факторів конкурентоспроможності та 
з'ясувалося, що їх потрібно розглядати в залежності від об'єкта дослідження. Було проаналізовано та удосконалено 
класифікаційні ознаки факторів конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: фактори, фактори конкурентоспроможності, фактори конкурентоспроможності підприємства, 
класифікація, ознаки.

Постановка проблеми. Вивчення факторів 
конкурентоспроможності підприємства є 

актуальним через висококонкурентне ринкове се-
редовище. В ситуації жорсткої конкуренції керів-
ництву підприємства потрібно чітко розуміти свої 
переваги, можливості конкурентів та робити все 
можливе задля ефективної діяльності та розвитку. 
Оскільки конкурентоспроможність підприємства 
залежить від його внутрішньої діяльності та зо-
внішнього середовища, необхідно визначити, аналі-
зувати та враховувати фактори, які мають на нього 
значний вплив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню факторів конкурентоспроможності під-
приємства присвятили свої праці американські вче-
ні М. Портер [36], А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд 
[26], японський – Т. Коно [17], російські дослідники  
І.У. Зулькарнаєв, Л.Р. Ільясова [27], О.І. Мазілкіна 
та Г.Г. Панічкіна [30]; серед вітчизняних дослід-
ників проблеми можна відзначити С.М. Клименко,  
О.С. Дуброву, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко,  
А.В. Вакуленко [20], І.З. Должанського, Т.О. Загорну 
[15], Л.С. Шевченко, В.І. Торкатюка, М.О. Кизима, 
А.Л. Шутенко [25].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Здебільшого науковці класифікують 
фактори конкурентоспроможності та фактори кон-
курентоспроможності підприємства не розділяю-
чи ці поняття, ототожнюючи ці категорії. На нашу 

думку, потрібно чітко розуміти, що криється / тлу-
мачиться під кожним з цих понять. Тому наше до-
слідження спрямоване на визначення класифікації 
факторів конкурентоспроможності та факторів кон-
курентоспроможності підприємства.

Мета статті. Головною метою даної роботи є 
виявлення різниці між поняттями «фактори кон-
курентоспроможності» і «фактори конкуренто-
спроможності підприємства» та визначення класи-
фікаційних ознак останньої.

Виклад основного матеріалу. Потрібно чітко ро-
зуміти, що собою представляє саме поняття «фак-
тор», а також визначити «фактор» в контексті кон-
курентоспроможності підприємства. 

Аналіз джерел літератури показав, що в за-
лежності від наукових поглядів автори по-різному 
трактують поняття «фактор» та «фактор конкурен-
тоспроможності підприємства».

Розглянемо етимологію цього поняття. Слово 
«фактор» походить від лат. Factor – що робить, 
виробляє і означає причину, рушійну силу якого-
небудь процесу, що визначає його характер або 
окремі його межі [1]. У подальшому його визначен-
ня зустрічається у словниках, так в «Словнику ро-
сійської мови» С. Ожегова дається таке визначення 
«фактору»: «Фактор – момент, істотна обставина в 
якому-небудь процесі, явищі» [2, с. 692], а в тлу-
мачному словнику української мови А.О. Івченка 
поняття «фактор» розкривається як рушійна сила, 
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причина будь-якого процесу або явища, яка визна-
чає його характер або одну з його характерних рис 
[3, с. 500]. У «Великому економічному словнику»  
А. Азріліяна приведене наступне визначення по-
няття фактору: «Фактор – істотна обставина в яко-
му-небудь явищі, процесі, вихідна складова чого-
небудь» [4, с. 1168].

Якщо звернутися до точки зору В.І. Осіпова, 
який багато уваги приділив теоретичному та прак-
тичному аналізу факторів в економіці, то під фак-
тором розуміються діючі сили, обставини, умови, 
вплив яких може призвести до змін рівня економіч-
ного показника [5, с. 256]. На думку Б. Райзберга та 
Р. Фатхутдінова фактори – це параметри, що ви-
значають характер і результативність протікання 
економічних процесів, що зумовлюють кількість і 
якість економічного продукту, який виготовляється 
[6]. На нашу думку, дане визначення є досить влуч-
ним, оскільки враховуючи специфіку економіки як 
науки, розкриває на які саме сторони діяльності 
підприємства впливають фактори. Тому в подаль-
ших дослідженнях ми будемо спиратися саме на 
нього та розуміти під фактором – причину, обста-
вину, параметр, що визначає характер та результа-
тивність протікання економічних процесів.

Визначивши сутність поняття «фактор» пере-
йдемо до взаємопов'язаної категорії «фактор кон-
курентоспроможності».

Так, Миронов М.Г. [7] під факторами конкуренто-
спроможності розумів ті явища і процеси виробни-
чо-господарської діяльності підприємства і соціаль-
но-економічного життя суспільства, які викликають 
зміну абсолютної і відносної величини витрат на ви-
робництво, а в результаті – зміна рівня конкуренто-
спроможності підприємства. Як рушійну силу, яка 
формує і визначає характер конкурентоспромож-
ності, розглядають конкурентоутворюючі фактори 
дослідники С. Бондаренко та В. Бокій [8]. Фактор 
конкурентоспроможності – причина, наявність якої 
необхідна і достатня для зміни одного чи декількох 
критеріїв конкурентоспроможності [9, с. 46].

В дослідженнях економічної літератури зустріча-
ються чимало думок досвідчених та молодих вчених 
стосовно класифікації факторів конкурентоспро-
можності та конкурентоспроможності підприємства. 
Необхідно детального дослідити їх для обґрунтова-
ного розмежування. Спочатку розглянемо класифі-
кації факторів конкурентоспроможності (табл. 1).

Вищезазначені класифікації факторів конку-
рентоспроможності виявляють багатогранними. 
В даному випадку класифікаційні ознаки автори не 
пов'язують ні з одним з рівнів конкурентоспромож-
ності. На існуючі суб'єкти конкурентоспроможності 
фактори впливають по-різному, в залежності від 
рівня визначається й сила впливу та їх різноманіт-
ність. Загалом фактори ототожнюються з якимось 
об'єктом, рівнем (наприклад, регіоном) і через це 
сила впливу їх різна.

Деякі автори [14, 15] поділяють їх на зовніш-
ні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні), що є досить 
обґрунтованим. Адже часто зустрічаються факто-
ри, на які можливий вплив, їх, узагальнюючи, на-
зивають внутрішніми, але існують фактори, вплив 
на які, попри намагання, неможливий – їх відно-
сять до зовнішніх. Наприклад, законодавча база в 
країні – це зовнішній фактор, що значно впливає 
на ефективність ведення бізнесу, конкуренцію, але 
вплинути на нього неможливо, лише пристосувати-
ся. Ще існує поділ факторів за рівнями керованості 
на мега-, макро-, макрорівень, де розкривається, що 
саме може впливати на конкурентоспроможність 
(держава чи підприємство) [13]. Найбільш місткою 

є класифікація [9], де автор виділяє декілька кла-
сифікаційних ознак: за сферою дії, спеціалізацією, 
етапами забезпечення, походженням, соціально-
економічною природою, інтенсивність впливу та ха-
рактером. Підсумовуючи дане дослідження можна 
зробити висновок, що єдиної думки вчених стосовно 
класифікації факторів конкурентоспроможності не 
існує, бо класифікувати їх потрібно в залежності 
від того, на який об'єкт вони впливають (наприклад, 
підприємство, галузь, система). 

Розглянувши та зрозумівши сутність поняття 
«фактори конкурентоспроможності» та їх класифі-
кацію, необхідно розібратися чим саме воно відріз-
няється від поняття «фактор конкурентоспромож-
ності підприємства» і чому часто їх ототожнюють. 
Перейдемо до результатів досліджень, що вже над-
бані вченими-економістами.

Так, Павлова В.А. [10] визначає фактори конку-
рентоспроможності підприємства, як безпосередню 
причину, наявність якої є необхідною і достатньою 
умовою зміни одного чи декількох критеріїв конку-
рентоспроможності. Розглядають ще як діючу силу, 
обставину, умову, вплив яких може призвести до 
змін в наявності особливостей, конкурентних пере-
ваг підприємства та можливостей їх використання 
в боротьбі за найбільш вигідні умови виробництва 
та збуту продукції автори [11, с. 251].

Таблиця 1
Класифікації факторів конкурентоспроможності
Ав-
тор

Ознака 
факторів Опис факторів

С
м
ол

ья
н
ов

а 
О

.Л
. [

13
, 
с.
 3

0-
32

]

контрольо-
вані держа-
вою (мегарі-
вень)

- глобалізація;
- вплив ТНК;
- міжнародна спеціалізація і роз-
поділ праці;
- інформаційна революція та на-
уково-технічний прогрес; 
- географічне положення;
- кліматичні умови;

контр-
ольовані 
державою, 
неконтро-
льовані під-
приємством 
(макрорі-
вень)

- недосконалість державного ме-
ханізму, необхідність створення 
ефективного інституціонального 
середовища;
- рівень освіти і кваліфікації на-
селення;
- рівень розвитку загальної інф-
раструктури;
- рівень розвитку технологій;
- демографічна ситуація; 
- наявність і ступінь впливу при-
родних монополій на економічний 
розвиток;
- особливості геополітичного по-
ложення;

контрольо-
вані під-
приємством 
(мікрорі-
вень)

- якість продукції;
- розповсюдження продукції 
основних виробників у торговель-
них точках;
- технологія виробництва;
- стабільність роботи;
- ступінь популярності марки, 
імідж організації;
- рівень цін;
- дизайн упаковки;
- кількість найменувань;
- рівень і гнучкість обслугову-
вання;
- швидкість і своєчасність вико-
нання замовлення;
- орієнтація на споживача; 
- фінансовий стан;
- управління персоналом, про-
дуктивність праці.
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Ч

ет
и
р
кі

н
а 

Н
.Ю

. [
9,

 с
. 4

6]

сфера дії - макроекономічні;
- мікроекономічні;

спеціаліза-
ція

- загальні;
- спеціальні;

етапи за-
безпечення

- виробничі;
- збутові;
- сервісні;
- ринкові; 

походження - природні;
- штучні;

соціально-
економічна 
природа

- ресурси;
- інфраструктура;

інтенсив-
ність (сила) 
впливу

- малозначні;
- значні;
- дуже значні;

характер 
впливу

- сприятливі;
- несприятливі.

П
ід

д
у
бн

а 
Л

.І
. [

14
] внутрішні 

(ендогенні)

- від виду ресурсів: технічні, 
технологічні, інтелектуальні, 
організаційні, фінансові, товарні, 
просторові;
- від виду діяльності належать: 
операційна, інвестиційна, іннова-
ційна, фінансова, маркетингова.

екзогенні 
(зовнішні)

- міжнародні (загальноекономічні, 
науково-технологічні, військово-
політичні, інституціональні); 
- національні (економічні, по-
літичні, природно-кліматичні, 
культурно-історичні, соціальні).

Д
ол

ж
ан

сь
ки

й
 І

.З
., 

З
аг

ор
н
а 

Т
.О

. [
15

, 
с.
 3

2]

внутрішні

- система та методи управління;
- рівень відповідності технологій 
процесу виробництва; 
- рівень організації процесу ви-
робництва;
- система довгострокового плану-
вання;
- орієнтація на маркетингову кон-
цепцію;
- інноваційний характер вироб-
ництва

зовнішні

- політичний стан в державі; 
- економічні зв'язки;
- наявність конкурентів; 
- розміщення виробничих сил;
- наявність сировинних ресурсів;
- загальний рівень техніки та 
технологій;
- система управління промисло-
вістю;
- концентрація виробництва; 
- законодавча база.

Джерело: розроблено авторами за даними [9, 13, 14, 15]

Автором було проведено глибокий аналіз ви-
значень поняття «конкурентоспроможність підпри-
ємства» та запропоновано власне його тлумачення. 
Конкурентоспроможності підприємства – це реаль-
на та потенційна спроможність підприємства вести 
активну конкурентну боротьбу, протистояти впли-
ву факторів зовнішнього середовища, виготовляти 
та збувати конкурентоспроможні товари та/або по-
слуги, здійснюючи ефективну діяльність в умовах 
ринкових відносин [12].

При поєднанні авторського розуміння категорії 
«конкурентоспроможність підприємства» та, базу-
ючись на визначенні фактору, можна сформувати 
власне бачення категорії «фактори конкурентоспро-
можності підприємства» як причини, обставини, 
параметру, що визначають реальну та потенційну 
спроможність підприємства вести активну конку-
рентну боротьбу, протистояти впливу зовнішнього 
середовища, виготовляти та збувати конкуренто-

спроможні товари та/або послуги, здійснюючи ефек-
тивну діяльність в умовах ринкових відносин. 

Надавши авторське бачення поняттю «фактори 
конкурентоспроможності підприємства», було до-
сліджено їх класифікацію. Попередньо проаналізу-
вавши велику кількість наукової літератури, стало 
зрозумілим, що класифікація факторів є широкою, 
неузгодженою та суперечливою.

Тому першочергово необхідно перейти до де-
тального вивчення найбільш поширених класифі-
каційних ознак факторів конкурентоспроможності 
на прикладі підприємства (рис. 1).

Кваліфікаційні 
ознаки 

факторів 
конкурентоспроможн

ості підприємства

за місцем 
виникнення 

(походження)
[20, 21, 22, 23, 

24, 25]

за видами 
ресурсів 

[36, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 39, 

32]

за рівнями 
дослідження
[16, 17, 18,

19]

за об’єктами 
дослідження

[33, 34, 26, 32, 
30, 28, 35, 36, 
29, 16, 18, 39, 

37]

за 
приналежніст

ю до 
середовища 

підприємства 
[16]

за сферою 
походження

[33, 32, 34, 26,
37, 30, 28, 35, 
38, 17, 31, 18, 

16, 36, 27]

за 
ефективністю 

виробничо-
господарської 
діяльності [39,
18, 38, 30, 28, 
37, 16, 33, 29, 
32, 31, 36, 26, 

34, 27]

за 
задоволеністю 

споживача
[33, 34, 26, 32,
30, 28, 35, 36, 
29, 16, 18, 39, 

37, 17, 31]

Рис. 1. Класифікаційні ознаки факторів 
конкурентоспроможності підприємства

Джерело: розроблено авторами за даними [16-39]

Вивчивши та проаналізувавши літературні дже-
рела, що стосуються даного питання, авторами було 
згруповано класифікаційні ознаки для факторів 
конкурентоспроможності підприємства, а саме:

1) за рівнями дослідження (І-V рівні, макро-, мі-
кро, мезо-, мегарівні);

2) за місцем виникнення / походження (зовнішні 
та внутрішні);

3) за видами ресурсів (НІОКР, маркетинг, персо-
нал, транспорт, виробництво);

4) за задоволеністю споживача (управління/ме-
неджмент, стратегія, дилерська мережа, якість то-
вару, ціна товару, ноу-хау);

5) за приналежністю до середовища підприєм-
ства (конкуренція, політика держави, податкове за-
конодавство);

6) за ефективністю виробничо-господарської ді-
яльності (виробництво, організація, організаційно-
управлінські, фінансово-економічні, соціально-пси-
хологічні, інфраструктура, диверсифікація бізнесу, 
зовнішня політика);

7) за сферою походження (науково-технічні, ор-
ганізаційно-економічні, соціальні, екологічні, полі-
тичні);
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8) за об'єктами дослідження (техніко-техноло-
гічні, фінанси, характеристика продукції, імідж, ін-
новації, витрати, обслуговування клієнтів).

Висновки та пропозиції. Розглянуто визначення 
понять «фактор», «фактор конкурентоспроможності» 
та «фактор конкурентоспроможності підприємства», 
авторами було запропоновано власне визначення 
останнього, де під факторами конкурентоспромож-
ності підприємства будемо розуміти причини, об-
ставини, параметри, що визначають реальну та по-
тенційну спроможність підприємства вести активну 
конкурентну боротьбу, протистояти впливу зовніш-
нього середовища, виготовляти та збувати конку-

рентоспроможні товари та/або послуги, здійснюючи 
ефективну діяльність в умовах ринкових відносин. 
Було досліджено класифікацію факторів конкурен-
тоспроможності. На основі чого зроблено висновок, 
що їх розділяти необхідно в залежності від того, на 
який об'єкт вони впливають (наприклад, підприєм-
ство, галузь, система). Визначено основні класифі-
каційні ознаки факторів конкурентоспроможності 
підприємства, за якими доцільно здійснювати їх 
класифікацію. В подальших дослідженнях авторами 
буде розглянуто фактори, що впливають на конку-
рентоспроможність будівельних підприємств з ура-
хуванням специфіки галузі.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Исследовано понятие «фактор», «фактор конкурентоспособности» и «фактор конкурентоспособности предприятия» 
и раскрыто авторское видение последнего. Проведено исследование классификации факторов конкурентоспособ-
ности и выяснилось, что их нужно рассматривать в зависимости от объекта исследования. Были проанализированы 
и усовершенствованы классификационные признаки факторов конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: факторы, факторы конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности предприятия, клас-
сификация, признаки.

Smachуlo V.V., Golovko-Marchenko I.S.
Kharkov National University of Construction and Architecture

CLASSIFICATION FACTORS OF INFLUENCE ON ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary
Explore the concept of «factor», «competitive factor» and «factor of enterprise competitiveness» and reveals the 
author's vision of the latter. The study of the classification of factors of competitiveness and it turned out that they 
should be treated according to the subject of the study. Were analyzed and improved classification attributes factors 
of competitiveness of the enterprise.
Keywords: factors, competitive factors, factors of competitiveness of the enterprise, classification, characteristics.


