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Постановка проблеми. Конкурентоспроможність підприємства – це багатоаспектна 

економічна категорія, яка є головним критерієм оцінки ефективності виробництва продукції, виконання 
робіт або надання послуг, а також результуючим показником ефективності системи управління 
суб’єктом господарювання. 

На конкурентоспроможність мають вплив фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, 
тобто – це критерій ефективності ринкової економіки, стійкості і виживання підприємства. У сучасній 
конкурентній боротьбі при всій її масштабності, динамізмі і гостроті виграє той, хто аналізує і бореться 
за свої конкурентні позиції. На ринку можуть функціонувати тільки життєздатні підприємства, які гнучко 
маневрують і використовують інновації у своїй діяльності. Організація управління і планування 
діяльності підприємства, котра заснована на базі аналізу конкурентоспроможності, дає змогу 
підвищити його адаптивність, конкурентні переваги і результати господарської діяльності.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість робіт, котрі 
присвячені проблемі конкурентоспроможності підприємства, і визнану значимість даної проблеми, 
сьогодні не існує єдиної теорії конкурентоспроможності підприємств. Зокрема, немає 
загальноприйнятого визначення поняття ―конкурентоспроможність підприємства‖. Дослідники 
вивчають конкурентоспроможність підприємств з різних позицій, роблячи при цьому акцент на 
різноманітні аспекти конкурентоспроможності: ефективність використання ресурсів, окремі фактори і 
їх поєднання, частка ринку тощо. Відсутність загальноприйнятого визначення конкурентоспроможності 
підприємства ускладнює формування адекватного підходу до її оцінки, яка вкрай необхідна при аналізі 
можливостей її підвищення і зумовлює застосування порівняльного підходу. 

В науковій літературі простежується ієрархічний підхід до вивчення конкурентоспроможності – з 
позицій продукції, підприємства, галузі, національної економіки загалом. Так, значний внесок у 
дослідження проблем конкурентоспроможності продукції зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: 
А. Захаров, Ю. Іванов, С. Кваша, Ж. Ламбен, М. Маракулін, А. Маренич, С. Покропивний, С. Попов, 
М. Портер, Н. Тарнавська, Х. Фасхієв, Р. Фатхутдінов, В. Шкардун, А. Юданов, І. Яців, Н. Яшин. 

Отже, у науковій літературі сформувалось доволі широке теоретико-методологічне трактування 
категорії ―конкурентоспроможність підприємства‖, що спричинено її багатоаспектністю. Водночас 
окремі грані цієї багатопланової проблеми є дискусійними і потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування економічної категорії 
―конкурентоспроможність‖, яка посідає особливе місце в економічній науці, однак не дає як єдиного 
загальноприйнятого трактування змісту категорії ―конкурентоспроможність підприємства‖, так і єдиного 
підходу до методів її оцінювання і формування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однозначного підходу до визначення терміну 
―конкурентоспроможність‖ немає. Відповідно до одного з визначень, конкурентоспроможність – це 
відношення суми якостей до суми вартості споживання цих якостей (або відношення визнаних 
цінностей до цінових очікувань) [1, с.23].  

М. Портер зауважує, що конкурентоспроможність – це властивість товару, послуги, суб’єкта 
ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами чи 
конкуруючими суб’єктами ринкових відносин [2, с.148]. 

Конкурентоспроможність фірми – це реальна і потенційна здатність компанії проектувати, 
виготовляти та збувати товари, які за «ціновими» і «неціновими» характеристиками в комплексі більш 
привабливі для споживача, ніж товари конкурентів [3, с.289]. Цієї ж точки зору дотримуються в своїх 
працях Ж. Ж. Ламбен [4]. Диверсифікація поглядів вчених змушує виділити порівняльні підходи до 
конкурентоспроможності, які відображають різні аспекти оцінки конкурентоспроможності: 
маркетинговий, факторний і комплексний підходи. 

Маркетинговий (конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується 
ступенем реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними 
об’єктами, котрі представлені на ринку) підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства 
передбачає встановлення таких параметрів: частка ринку, привабливість ринку (темпи зростання), а 
також ступінь задоволеності споживачів продукцією підприємства. У рамках даного підходу широко 
застосовуються матричні методи (матриці ADL, BCG, GE / McKinsey). Матричні методи відрізняються 
відносною простотою застосування і наочністю одержуваних результатів, але можливості практичного 
використання отриманих результатів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства дещо 
обмеженими. 

Для оцінки задоволеності споживачів, як правило, використовуються методи опитування і 
статистичної обробки отриманих даних, а також анкетування. Особливостями зазначених методів є 
трудомісткість і тривалість збору та обробки інформації, що, однак, певною мірою компенсується 
можливістю виявлення проблем і «вузьких» місць в забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства. 

Факторний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства полягає у виявленні та оцінці 
ключових факторів успіху в порівнянні з підприємствами-конкурентами. Різні дослідники по-різному 
трактують ці фактори. Наприклад, А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд виділяють якість і характеристики 
продукції; репутацію (імідж); виробничі потужності; інноваційні можливості; застосовувані технології; 
дилерську мережу і можливості поширення; фінансові ресурси [3, с.53]. У свою чергу Д. Кревенс 
вважає, що на чільне місце конкурентоспроможності підприємства потрібно ставити ключові 
компетенції, які визначаються: а) конкурентними перевагами; б) універсальністю (конкурентну 
перевагу в різних ситуаціях); в) складністю дублювання [5, с.124]. На думку М. Портера, на створення 
конкурентних переваг підприємства впливають:  

а) приналежність підприємства до певної галузі;  
б) використання конкурентних стратегій;  
в) ланцюг створення вартості продукції [13, с. 68]. 
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В рамках факторного підходу залежно від розглянутих дослідниками факторів можна виділити 
дві основні групи методів: засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції підприємства та 
теорії ефективної конкуренції. 

Комплексний підхід передбачає комплексну оцінку конкурентоспроможності підприємства, яка 
здійснюється на підставі виділення не тільки поточної, а й потенційної конкурентоспроможності. Тобто, 
конкурентоспроможність підприємства є інтегральною величиною по відношенню до поточної 
конкурентоспроможності та конкурентного потенціалу. Оцінка поточної і потенційної 
конкурентоспроможності та їх співвідношення в рамках інтегрального показника конкурентоспроможності 
підприємства залежно від методу можуть розрізнятися. Поточна конкурентоспроможність може 
визначатися, наприклад, на основі оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства, потенційна – 
за аналогією з методами, котрі засновані на теорії ефективної конкуренції. 

Серед розмаїтості визначень поняття конкурентоспроможності підприємства можна виділити 
кілька основних підходів, які відображають принципові відмінності в позиціях окремих авторів: 

У широкому розумінні конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними та 
політичними чинниками позиції країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це 
поняття на макрорівні відображає сприятливі позиції національної економіки у сфері міжнародної 
торгівлі й одночасно її здатність зміцнювати ці позиції. У ринковій системі господарювання категорія 
―конкурентоспроможність‖ – одна з головних, бо в ній відображені економічні, науково-технічні, 
виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості окремого підприємства, галузі 
чи країни загалом [6, с.100]. 

У вузькому розумінні конкурентоспроможність підприємства зводиться до 
конкурентоспроможності продукції та забезпечується через заняття певної товарної ніші. Але 
конкурентоспроможність продукції є лише складовою частиною конкурентоспроможності підприємства 
Більш широке трактування припускає враховувати не тільки конкурентоспроможність продукції, але і 
ефективність виробництва. Оскільки ефективність виробництва є оціночною категорією, у 
викладеному трактуванні нівелюються чинники, що призводять підприємство до стану 
конкурентоспроможності. 

Для ефективного аналізу дефініції ―конкурентоспроможність підприємства‖ потрібно поділити 
обґрунтування на три групи, що відрізняються за сутнісними характеристиками. 

1. Конкурентоспроможність підприємства як відносна характеристика діяльності 
підприємства в умовах взаємодіючих чинників з приводу конкурентних відносин. Економічна категорія 
―конкурентоспроможність підприємства‖ займає особливе місце в економічній науці. Теоретико-
методологічною базою є дефініції конкурентоспроможності, що обумовлено наявністю великої кількості 
визначень залежно від функцональності їхнього застосування в практичному руслі. А. Маренич та 
І. Астахова трактують це поняття як комплексну характеристику діяльності підприємств, яка базується на 
аналізі різних аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, 
забезпеченість матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дає змогу визначити ―сильні 
сторони‖ підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг над конкурентами [7, 
с. 23]. С. Ф. Покропивний розглядає це явище як його здатність до ефективної господарської діяльності 
та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку [8, с. 350]. Таке бачення характеризується 
узагальненим підходом до суті явища через відображення у ньому співвідношення усього комплексу 
процесів складних взаємозв’язків від виробництва до збуту. Одним з його основних аспектів є оцінка 
діяльності через систему показників, що визначають ефективність підприємства.  

Вчені пов’язують конкурентоспроможність підприємства зі здатністю фірми ефективно 
здійснювати свою діяльність. Так І.Б. Берегова вважає, що конкурентоспроможність об’єктів 
складається з конкурентоспроможності його елементів і їх організованості для досягнення мети [9, 
с.56]. А.Н. Захаров визначає конкурентоспроможність підприємства як володіння властивостями, що 
створюють переваги для суб’єкта економічного змагання [10, с.3]. М.В. Маракулін визначає, що 
конкурентоспроможність підприємства – здатність фірми працювати в динамічному конкурентному 
середовищі при утриманні наявних конкурентних переваг, як мінімум, в незмінному вигляді (краще-з 
позитивною динамікою) [11, с.31]. На думку Е. Райса і Дж. Траута конкурентоспроможність 
підприємства – це можливість і динаміка пристосування його до умов ринкової конкуренції [12, с.114-
115]. Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної господарської діяльності та її 
практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку, тобто здатність підприємства 
використовувати свої сильні сторони і концентрувати свої зусилля в тій галузі виробництва товарів 
або послуг, де воно може зайняти лідируючі позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

М. Портер розглядає конкурентоспроможність підприємства через порівняння його конкурентних 
переваг високого й низького порядку з аналогічними перевагами інших фірм на ринку [13, с. 232–236]. 
Недоліком вищевказаних трактувань є поверхневість суджень, які не дають чіткої відповіді щодо 
сутнісного аспекту явища, яке ми розглядаємо. Ця група понять дає змогу зрозуміти, що 
конкурентоспроможність підприємства розглядається як наявність співвідношення порівняльних переваг 
підприємств, які визначаються у результаті їхньої діяльності на ринку серед аналогічних виробників. 

В. Шкардун вказує на необхідність розгляду конкурентоспроможності підприємства, як здатності 
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досягати власних цілей в умовах протидії конкурентів [14, с. 38]. У цих визначеннях категоричним 
видається твердження про суперництво між основними конкурентами на ринку. І.Б. Яців характеризує 
конкурентоспроможність підприємства, як здатність здійснювати упродовж тривалого часу ефективну 
господарську діяльність, отримуючи прибутки від реалізації продукції на конкурентному ринку. 
Принциповими в цьому визначенні є такі моменти: 

– конкурентоспроможність характеризує здатність підприємства стабільно функціонувати 
упродовж певного періоду, тобто відображає перспективи підприємства як економічної системи; 

– успіх підприємства ґрунтується на виробництві ним продукції, яку воно здатне реалізувати з 
вигодою для себе; 

– успіх досягається в конкурентній боротьбі, у змаганні з іншими суб'єктами підприємницької 
діяльності, а отже, передбачає певну раціональну поведінку підприємства [15, с.71]. 

Розглянута група трактувань у своїй сутності відображає цілеспрямовану діяльність 
підприємства на ринку з урахуванням основних виробничо-господарських параметрів. За своєю 
природою вони розкривають функціонування конкурентоспроможності підприємства. 

2. Конкурентоспроможність підприємства як здатність виробляти конкурентоспроможну 
продукцію. Така позиція відображає двосторонній підхід до суті явища: з одного боку, пояснюється 
необхідність задоволення суспільної потреби, з іншого боку – виявляються суперечності виробничого 
процесу. Цю точку зору поділяє С. А. Попов, який під конкурентоспроможністю розуміє здатність 
організації виробляти й продавати конкурентоспроможний продукт; перевагу цієї конкурентної 
організації щодо інших організацій-конкурентів у цій сфері бізнесу [16, с. 161].  

Інші автори пов’язують конкурентоспроможність підприємства з конкурентоспроможністю його 
продукції, як головної складової конкурентоспроможності. Ю. Б. Іванов конкурентоспроможність 
підприємства розуміє як, здатність прибутково виробляти та реалізовувати продукцію за ціною не 
вище і за якістю не гірше, ніж у будь-яких інших контрагентів у своїй ринковій ніші [20, с.18].  

Заслуговує на увагу визначення Р. А. Фатхутдінова, який визначає, що 
конкурентоспроможність – це здатність підприємств виробляти конкурентоспроможну продукцію, 
перевага одних підприємств над іншими, що працюють у цій галузі в країні та за її межами [17, с. 273]. 
В цьому визначенні підкреслено значущість виробництва конкурентоспроможної продукції в результаті 
більшої ефективності одних підприємств порівняно з іншими. 

3. Конкурентоспроможність підприємства як можливість задоволення конкретної потреби 
порівнянно з аналогічними об’єктами. Ж. – Ж. Ламбен вважає, що конкурентоспроможність 
підприємства – це спроможність задовольняти потреби покупців краще, ніж це роблять суперники. 
―Конкурентоспроможність буде існувати до тих пір, поки фірма тримає конкурентну перевагу, або 
завдяки особливим якостям, які відрізняють її від суперників, або з причини більш високої 
продуктивності, яка забезпечує їй перевагу у витратах‖ [4, с. 8]. Х. А. Фасхієв та Е. В. Попова вказують, 
що висока конкурентоспроможність обумовлюється трьома ознаками: споживачі задоволені і готові 
купувати повторно продукцію фірми; суспільство і партнери не мають претензій до підприємства; 
співробітники вважають за честь працювати на ньому [18, с. 53]. А. Ю. Юданов стверджує, що 
конкурентоспроможність підприємства – це ступінь принадливості цього продукту для споживача, який 
здійснює реальну купівлю [19, с. 49–52]. Під конкурентоспроможністю розуміються можливості фірми 
запропонувати товар, що відповідає певним вимогам покупця, тобто певної якості, в потрібній 
кількості, в необхідний термін і на більш вигідних умовах поставки, ніж конкуренти [20, с. 22]. 
Використання вченими різних підходів можна пояснити, по-перше, теоретичною складністю, 
багатогранністю досліджуваної дефініції, а по-друге, різними практичними потребами у визначенні 
стратегії й тактики діяльності окремих підприємств. 

Отже, узагальнення визначень конкурентоспроможності підприємства в межах розглянутого 
підходу дає змогу виокремити такі аспекти. По-перше, це поняття полягає у спроможності 
товаровиробника задовольняти потреби покупців порівняно з аналогічними об’єктами, 
представленими на цьому ринку. По-друге, конкурентоспроможність характеризується ступенем 
принадливості цього продукту для споживача, який реально купує. 

Дослідження підходів до розуміння сутності конкурентоспроможності підприємства дало змогу 
виокремити такі основні положення: 

1. Трактування конкурентоспроможності підприємства доволі часто має загальний характер. 
Окремі підходи заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення. У пропонованих визначеннях відсутні 
комплексні тлумачення цього поняття, що пояснюється специфікою і проблематикою цього явища. 

2. Кожен з означених підходів озвучує певний напрям пошуку. Це відбувається внаслідок 
функціонування в специфічному середовищі з чітко окресленими завданнями суб’єктів 
господарювання. 

3. Сутність цієї категорії може бути розкрита лише за наявності потреби в ній внаслідок змін 
навколишнього середовища, використовуючи конкурентні переваги і потенційні можливості для 
забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства на перспективу щодо певного ринку, 
часу, товару чи послуги. 
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Існує точка зору, згідно якої конкурентоспроможність підприємства – це певний послідовний 
процес. ―Конкурентоспроможність продукції визначає конкурентоспроможність підприємства; 
конкурентоспроможність підприємства визначає рівень економічного положення підприємства; а 
рівень економічного становища підприємства визначає рівень і спрямованість інноваційного розвитку, 
що в свою чергу визначає конкурентоспроможність продукції‖ [10, с.2]. Однак, на наш погляд, в даній 
позиції невірно вказаний причинно-наслідковий зв’язок (фактора і результату 
конкурентоспроможності), оскільки конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність 
підприємств є результатом впливу чинників конкурентоспроможності. Вони у подальшому формують 
галузь країни. На підставі вказаних ієрархій об’єктів конкурентоспроможності ми виокремили рівні 
ієрархії конкурентоспроможності м’ясної галузі (рис. 1). 

 

М’ясна галузь країни 

М’ясна галузь регіону 

Об’єднання підприємств м’ясної 

галузі і кластери за 

територіальною ознакою 

Підприємства, ферми, 

м’ясокомбінати, забійні цехи, 

інфраструктура 

М’ясо, м’ясні вироби, 

шкірсировина 

Макрорівень  

Мезорівень  

Мікрорівень  

 
Рис. 1. Структурна характеристика рівнів конкурентоспроможності у м’ясній галузі 

Джерело: авторська розробка 

 
Відносно включення факторів виробництва (конкурентоспроможності), що формують склад і 

структуру внутрішнього потенціалу підприємства, історично склалися два підходи. 
Перший розвивався в руслі класичної школи економічної думки і передбачав окрім трудових 

ресурсів в якості факторів виробництва враховувати всі матеріальні умови, котрі необхідні для 
здійснення процесу виробництва. В рамках класичної школи склалася «жорстка» методологія, що 
визначає правомірність включення відповідного ресурсу до складу виробничого потенціалу Тому, 
дотримуючись традиції класичної школи економічної думки, в системі внутрішнього потенціалу 
підприємства слід виділити статичний елемент – ресурсний потенціал. 

Другий підхід є характерним для представників неокласичної школи економічної думки, що 
відносять до факторів виробництва інтегровану комбінацію суб’єктивних і об’єктивних компонентів, а 
також матеріальні та нематеріальні умови виробничо-господарської діяльності. Цей підхід є більш 
прийнятним до поняття виробничого потенціалу як динамічної підсистеми у складі системи 
внутрішнього потенціалу підприємства. Наприклад, підприємство як фактор виробництва неможливо 
розглядати відокремлено, так як на рівні конкретного підприємства це буде його виробнича структура 
(форма організації виробничого процесу, тип виробництва). У свою чергу вона визначає технологію 
виробництва продукції, обсяг інформаційних потоків, розміри виробничих потужностей. Але якщо вже 
елементи ресурсного потенціалу залучаються у виробничий процес і взаємодіють в ньому, то вони 
набувають форму об’єкта управління, тобто підлягають управлінському впливу. У такому випадку 
мова йде про підприємство як функцію менеджменту і фактор управління. Всі елементи ресурсного 
потенціалу, які є у процесі виробництва об’єктом управління, перетворюються в глибоко інтегровані 
засоби процесу праці, а інформація і технології (в широкому сенсі) дозволяють ще більше 
покращувати організацію факторів виробництва. Глибока інтеграція факторів виробництва у 
виробничому процесі дозволяє перейти від статичної ресурсної структури до динамічної та 
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комбінованої ресурсно-функціональної структури виробничого потенціалу, що включає не тільки 
фактори ресурсного забезпечення, але й організаційно-технічні і техніко-технологічні чинники. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що відображає 
стратегію розвитку підприємства в умовах функціонування змін оточуючого середовища, яка 
спрямована на якісно-кількісне забезпечення діяльності на ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства у формуванні конкурентоспроможності галузі і 
національної економіки може оцінюється через врахування таких складових: ефективне використання 
талантів (оцінювання через оплату праці і її продуктивність); доступність новітніх технологій і їх 
освоєння на рівні підприємства; кількість і якість внутрішніх постачальників; довіра професійному 
менеджменту; рівень маркетингу; складність виробничих процесів; інноваційний потенціал. 

Уявлення про структуру конкурентоспроможності країни, як про сукупність елементів, 
взаємозв’язок яких дає особливий синергетичний ефект, дозволяє припустити, що підвищення 
конкурентоспроможності окремих підприємств здатне призвести до підвищення 
конкурентоспроможності країни в цілому. І чим більш масштабним буде цей процес, тим значно 
покращиться загальний результат. 

Для того, щоб підвищення конкурентоспроможності мало місце і було відповідним чином 
орієнтоване, необхідно здійснення певних цілеспрямованих впливів. Таким впливом є процес 
управління. 

Зміст процесу управління конкурентоспроможністю в значній мірі залежить від розуміння 
сутності самої категорії «конкурентоспроможність». Опубліковано значну кількість робіт, в яких 
авторами проводиться порівняльний аналіз даного поняття. Однак варто погодитися з думкою 
Х.А. Фасхієва [21, с.28] про те, що загальноприйнятого визначення конкурентоспроможності 
підприємств, що задовольняє всіх учасників ринкових відносин і що сприяє розробці методів 
вирішення поставлених перед ними управлінських завдань, немає. 

Слушною є думкою Х.А. Фасхієва щодо конкурентоспроможності підприємства, тобто наявність 
конкурентоспроможності характеризується саме перевагою. Тому для того, щоб вважатися 
конкурентоспроможним, підприємство повинне перевершувати своїх конкурентів [21, с.30-31]. Однак, 
на наш погляд, це твердження потребує корегування. Всі підприємства одночасно не можуть володіти 
перевагою по відношенню один до одного, а ось певним ступенем конкурентоспроможності вони 
володіють. Не можна вважати неконкурентоспроможним підприємство, яке займає в цій боротьбі 
друге, третє, четверте місця, особливо якщо на його частку припадає певна частка ринку, його 
продукція користується попитом. Логічніше вважати, що в даний момент часу воно не є лідером ринку, 
але не як неконкурентоспроможне підприємство. Тобто, у разі оцінки конкурентоспроможності ми 
стикаємося з порівняльною оцінкою, яка має назву «рівень конкурентоспроможності».  

Отже, процес управління конкурентоспроможністю повинен здійснюватися безперервно через 
реалізацію функцій планування, організації, координації, регулювання, контролю, обліку та аналізу 
процесів, припускаючи при цьому, що кожен наступний «виток» циклу повинен бути орієнтований на 
розвиток конкурентоспроможності підприємства.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – 
це здатність використовувати внутрішній потенціал підприємства, формуючи і розвиваючи конкурентні 
переваги відповідно до умов мікро- і макросередовища. Конкурентоспроможність – це результат, що 
фіксує наявність конкурентних переваг. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається не тільки кінцевими результатами 
діяльності підприємства, а закладається ще на стадії планування і є результатом управлінської 
діяльності на всіх етапах роботи підприємства. Тому конкурентоспроможність підприємства не можна 
виміряти якимось одним показником, для чого необхідно формувати систему економічних показників. 
Конкурентоспроможність визначає перебування економічного суб’єкта в конкурентному просторі, 
сприяє виконанню властивих функцій з відповідною якістю і вартістю, здійснює прояв в процесі 
конкуренції і розглядається, з одного боку, як важливий стимул ринкової активності, а з іншого – як 
динамічний процес пристосування до умов і вимог ринку. Вважаємо, що конкурентоспроможність – це 
здатність господарської одиниці випереджати конкурента у досягненні поставлених економічних цілей.  
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