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У статті досліджено переваги та недо-
ліки функціонування малих підприємств, а 
також визначено актуальні напрями форму-
вання їх конкурентоспроможності в Україні. 
Наведено коротку характеристику стану 
розвитку малого бізнесу за основними 
показниками діяльності в Україні натепер. 
Визначено, що зараз конкурентні переваги 
вітчизняних малих підприємств базуються 
на низьких витратах на робочу силу або при-
родні ресурси. Це дає змогу стверджувати, 
що малі підприємства не повною мірою 
використовують наявний потенціал, що 
відображається у збиткових результатах 
діяльності. Однією з основних причин є неза-
довільний менеджмент, хоча основні чинники 
розвитку повинні формуватися на рівні під-
приємства. Потенційні можливості малого 
бізнесу запропоновано визначати як його 
конкурентні переваги, які лежать в основі 
формування конкурентних стратегій та 
дають змогу зберігати конкурентні пози-
ції і бути конкурентоспроможним на ринку. 
Перспективна конкурентна перевага малих 
підприємств нині полягає у впровадженні 
концепції індивідуалізації споживачів – клі-
єнтоорієнтованості, що дасть додаткові 
переваги підприємству з підвищення конку-
рентоспроможності.
ключові слова: малі підприємства, кон-
куренція, конкурентоспроможність, конку-
рентні переваги, потенціал, клієнтоорієн-
тованість.

В статье исследованы преимущества и 
недостатки функционирования малых пред-

приятий, а также определены актуальные 
направления формирования их конкуренто-
способности в Украине. Приведена краткая 
характеристика развития малого бизнеса 
по основным показателям деятельности в 
Украине в настоящее время. Определено, 
что в данный момент конкурентные пре-
имущества отечественных малых пред-
приятий базируются на низких затратах 
на рабочую силу или природные ресурсы. 
Это позволяет утверждать, что малые 
предприятия не в полной мере используют 
имеющийся потенциал, что отражается 
в убыточных результатах деятельно-
сти. Одной из основных причин является 
неудовлетворительный менеджмент, хотя 
основные факторы развития должны 
формироваться на уровне предприятия. 
Потенциальные возможности малого биз-
неса предложено определять как его конку-
рентные преимущества, которые лежат в 
основе формирования конкурентных стра-
тегий и позволяют сохранять конкурент-
ные позиции и быть конкурентоспособным 
на рынке. Перспективное конкурентное 
преимущество малых предприятий на 
сегодня заключается во внедрении концеп-
ции индивидуализации потребителей – кли-
ентоориентированности, что даст допол-
нительные преимущества предприятию по 
повышению конкурентоспособности.
ключевые слова: малые предприятия, 
конкуренция, конкурентоспособность, кон-
курентные преимущества, потенциал, кли-
ентоориентированность.

Постановка проблеми. Забезпечення достат-
нього рівня конкурентоспроможності є нагальною 
проблемою будь-якого підприємства за ринкових 
умов господарювання. Умовами його досягнення є 
чітке визначення конкурентних переваг підприєм-
ства та розроблення на їх основі визначеної конку-
рентної стратегії. Малі підприємства, становлячи 
основу національної економіки будь-якої країни, 
найбільш гостро відчувають проблему конкурен-
тоспроможності, оскільки стикаються зі значною 
конкуренцією не тільки з боку малих підприємств, 

що випускають аналогічну продукцію або надають 
схожі послуги, але й з боку великих компаній, які 
володіють значними фінансовими ресурсами для 
просування товару чи послуги. 

Зазначимо, що забезпечення конкуренто-
спроможності малих підприємств досягається на 
декількох рівнях, які дослідники розглядають як 
національні, регіональні та на рівні підприємства. 
Так, розвиток малого та середнього бізнесу доволі 
суттєво залежить від економічної політики дер-
жави, на відміну від корпорацій. Проте управління 

In the article the advantages and disadvantages of small enterprises functioning are investigated, their specific competitive advantages under market condi-
tions of economic activity are determined. The main advantages are the followings: support for the stability of market relations, rapid reorientation of activities 
in accordance with the needs of the market and local conditions, providing additional working places, active innovation processes, the possibility of individu-
alization of goods and services in accordance with specific consumers requests, the form of implementation of the entrepreneurial initiative, an important 
element of interethnic interactions. A brief analysis of the state of small business development in Ukraine at present is presented. Its main features are quite 
a significant number of enterprises, but their activities are unprofitable. It is determined that nowadays the competitive advantages of domestic small enter-
prises are based on low labor costs or natural resources. On the basis of the generalization of the analysis results of the advantages and disadvantages of 
small enterprises functioning, we can state that at present small enterprises do not fully use their existing potential. The competitiveness of small enterprises 
as an opportunity to maintain competitive positions in the market through the implementation of competitive strategies based on certain competitive advan-
tages as potential opportunities of small business is determined. It is suggested to determine the actual competitive advantage of small enterprises as a 
concept of consumer individualization – customer orientation. It is defined as a tool of partner relationships between the company and target customers to 
meet their needs, which is aimed at obtaining a permanent long-term profit through certain key competences of the company. This will allow enterprises to 
keep existing buyers, attract potential buyers and create a positive image of the company. In addition, this approach will contribute to the development of 
self-organization processes at small enterprises. In general, this will provide conditions for increasing the competitiveness of small enterprises.
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  Економіка та управління підприємствами

конкурентоспроможністю на рівні окремого підпри-
ємства є не менш важливим. 

Варто підкреслити, що, незважаючи на трива-
лий час розбудови національної економіки України 
на ринкових засадах, досі не досягнуто задовіль-
ного рівня розвитку малого та середнього бізнесу. 
В науковій літературі доволі широко висвітлюються 
причини такого стану, де поміж іншого зазнача-
ється фрагментарний характер підтримки малого 
та середнього бізнесу, непродумана економічна 
політика в цій царині. Проте також зазначається і 
недостатня управлінська компетентність керівників 
та власників бізнесу. Тому проблеми формування 
конкурентоспроможності малих підприємств на 
рівні підприємства залишаються актуальними.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Конкурентоспроможність як предмет дослідження 
висвітлена в значній кількості наукових праць. 
Так, стали вже класичними роботи таких відомих 
закордонних та вітчизняних науковців: М. Пор-
тера, Д. Сакса, Дж. Стренда, Р. Лукаса, Р. Солоу, 
І. Ансоффа, Ф. Котлера, Р. Фатхутдінова, З. Шерш-
ньової, В. Немцова, Г. Азоєва та ін. 

Проте науковий інтерес до питання конку-
рентоспроможності нині є доволі значним, що 
зайвий раз підтверджує його актуальність. При-
чому наукові розвідки проводяться в багатьох 
напрямах. Так, конкурентоспроможність малих 
підприємств за умов глобалізації досліджена в 
працях О.В. Солоїда, Н.М. Яковенко [1; 2]. Доволі 
значна увага науковців зосереджена на забезпе-
ченні конкурентоспроможності малих підприємств 
як фактора регіонального розвитку. Висвітлення 
різноманітних аспектів цієї проблеми знаходимо 
в працях В.В. Міци [3], колективній моногра-
фії В.П. Мікловди, І.Г. Брітченка, Н.Ю. Кубіній, 
С.Б. Колодинського, Л.М. Ціцака [4, с. 69-134]. Без-
посередньо проблеми розвитку малого підприєм-
ництва та малих підприємств в Україні, потенціал 
їх розвитку, стратегії управління досліджувалися в 
роботах Ю.М. Ярової, С.А. Крекотуна, Л.В. Соко-
лової, О.В. Колісник [5; 6; 7]. 

Проте формування конкурентоспроможності 
малих підприємств в Україні в теперішніх умовах 
господарювання та основні чинники, які впливають 
на цей процес, за умов посилення конкуренції на 
вітчизняному ринку залишаються не до кінця вивче-
ними та потребують подальшого розроблення.

Постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення основних чинників та актуальних напрямів 
формування конкурентоспроможності малих під-
приємств в Україні в теперішній час. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Як уже зазначалося вище, малий та середній біз-
нес становлять основу національної економіки, 
оскільки саме вони забезпечують конкуренцію на 
ринках. Проте, окрім розвитку конкуренції, малі 
підприємства володіють додатковими перевагами. 

Результати аналізу публікацій щодо конкуренто-
спроможності малих підприємств [1; 2; 6; 8; 9] та 
власних досліджень дають змогу окреслити осно-
вні переваги малих підприємств, а саме:

- сприяння усуненню диспропорцій на окре-
мих товарних ринках внаслідок його здатності 
швидко реагувати на потреби ринку, оскільки під-
приємства в такому разі не втрачають на масшта-
бах виробництва;

- створення додаткових робочих місць і ско-
рочення безробіття, що особливо актуально на 
регіональному рівні, оскільки малий бізнес швидко 
адаптується під місцеві умови;

- підтримка стабільності ринкових відносин 
за умови широкої залученості населення в малий 
та середній бізнес (на думку зарубіжних учених, 
стабільність системи забезпечується за умови, 
що 20–30% громадян країни мають власну справу 
[9, с. 90]); 

- доволі активні інноваційні процеси завдяки 
вільному перебігу організаційних процесів на 
малих підприємствах (з 61 великого відкриття 
ХХ століття 48 були зроблені на малих та середніх 
підприємствах [9, с. 90]);

- можливість індивідуалізації товарів та 
послуг відповідно до специфічних запитів спожи-
вачів за утримання конкурентоспроможної ціни;

- найрозповсюдженіша форма реалізації під-
приємницької ініціативи (підприємницької теорії 
фірми), 

- важливий елемент міжнаціональної взаємо-
дії за теперішніх умов активних глобалізаційних 
процесів.

Водночас дослідники вказують на певні недо-
ліки, якими володіє малий бізнес, такі як високий 
рівень ризику і, як наслідок, нестійке становище на 
ринку; залежність від дій великих компаній; недо-
ліки в управлінні; підвищена чутливість до змін 
умов господарювання тощо [9, с. 91].

Стан розвитку малого бізнесу оцінюють за 
показниками кількості малих підприємств, зайня-
тих там працівників, обсягом доданої вартості, 
що створена малими підприємствами. За даними 
Державної служби статистики України, в 2017 році 
в країні кількість малих підприємств становила 
322 920 одиниць, що дорівнює 95,5% від загальної 
кількості підприємств; кількість зайнятих праців-
ників дорівнювала 1658,9 тис. осіб (або 28,5% від 
загальної кількості зайнятих); додана вартість ста-
новила 389 209,9 млн грн (або 18,6% до загаль-
ної доданої вартості). Проте фінансові результати 
діяльності малих підприємств є збитковими вже 
протягом тривалого періоду (у 2017 р. чистий зби-
ток малих підприємств становив 20971,9 млн грн), 
хоча відсоток малих підприємств, які отримали 
прибуток, становить 72,7% [10]. Варто зауважити, 
що протягом останніх років величина наведе-
них показників мало змінювалася, окрім періоду 
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2014–2016 років, коли спостерігався низхідний 
тренд. 

Функціонування малих підприємств відбува-
ється в умовах певної економічної ситуації в кра-
їні, що не може не позначитися на їхній діяльності. 
Наведемо основні тенденції розвитку підприємств: 
стабільність темпів економічного зростання; 
концентрація виробничих потужностей великих 
виробників разом зі збереженням значної кількості 
дрібних підприємств; посилення залежності від 
ринків сировини, паливно-енергетичних ресурсів; 
зростання фізичного та морального зносу вироб-
ничих засобів; вплив імпорту на посилення конку-
рентної боротьби за розширення сфер діяльності 
в умовах світогосподарських зв’язків; підвищення 
значущості інноваційно-інвестиційної активності; 
посилення вимог до якості продукції; індивідуа-
лізація попиту споживачів [11, с. 118]. Вочевидь, 
зазначені тенденції створюють можливості для 
реалізації малими підприємствами своїх конку-
рентних переваг, які базуються на розвиненому 
ринковому середовищі. 

Проте, як зазначається в більшості досліджень 
[6; 11], зараз конкурентні переваги значної кіль-
кості українських підприємств базуються або на 
низьких витратах на робочу силу, або на природ-
них ресурсах. Таким чином, малі підприємства в 
Україні не повною мірою використовують потен-
ціал свого розвитку, який зумовлений специфікою 
ведення бізнесу, його додатковими перевагами. 
Однією з причин такого стану є в тому числі й 
недостатня увага до формування визначеної кон-
курентної стратегії малих підприємств. 

Незважаючи на наявність багатьох причин, які 
ускладнюють функціонування малих підприємств 
в Україні на макрорівні, зокрема високий ступінь 
регуляції та наявність багатьох бюрократичних 
перепон як для започаткування бізнесу, так і для 
його ведення [12], на нашу думку, основні чинники 
розвитку повинні формуватися на рівні підпри-
ємства. Нині є доволі значна кількість причин, в 
основному зумовлених незадовільним менедж-
ментом підприємства, які не дають змоги не тільки 
розвиватися, але й навіть досягати беззбитко-
вості. Ґрунтуючись на результатах аналізу публі-
кацій щодо проблем розвитку малих підприємств 
[1; 2; 6; 12] та власних досліджень, наведемо най-
більш важливі фактори незадовільного стану роз-
витку малих підприємств, які носять в основному 
внутрішньофірмовий характер. До них належать: 

- застаріла матеріально-технічна база, неза-
довільний технологічний та технічний рівень. 
Варто зауважити, що вказана причина зумовлена 
в тому числі й складністю доступу до фінансових 
ресурсів [12];

- прагнення до максимальної самостійності, 
тоді як більшість зарубіжних малих підприємств пра-
цює в умовах субпідряду, франчайзингу тощо [2];

- поєднання в межах одного малого підпри-
ємства декількох видів діяльності, неможливість 
орієнтуватися на однопродуктову модель розви-
тку [1]. Дійсно, орієнтація на стратегію диверсифі-
кації як засобу зменшення сезонності діяльності є 
успішною лише у разі значного запасу фінансової 
міцності підприємства, що для малого бізнесу є 
доволі проблематичним;

- низький рівень організації маркетингової 
діяльності на підприємстві, особливо в частині 
дослідження ринку (запитів споживачів, дій конку-
рентів тощо);

- на більшості вітчизняних малих підприємств 
діє суто лінійна організаційна структура, і більшість 
рішень з різних аспектів діяльності підприємства 
приймаються винятково керівником (власником). 
Це призводить до низької якості управлінських 
рішень та, відповідно, загального менеджменту 
підприємства, стримує ініціативу працівників та 
перешкоджає процесам самоорганізації. 

Зауважимо, що у 2018 році при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі за підтримки ЄС 
створено Офіс розвитку малого та середнього 
підприємництва. Його головною метою є розро-
блення цільових програм підтримки малого та 
середнього бізнесу, а також створення можливос-
тей для покращення підприємницьких навичок, 
полегшення доступу до фінансування та розви-
ток мережі інфраструктури підтримки малого та 
середнього бізнесу [13]. Звісно, така підтримка 
має надати новий поштовх для розвитку малого 
та середнього бізнесу в країні.

Загалом змістовна наповненість категорії конку-
рентоспроможності досить досліджена в науковій 
літературі. Наведемо визначення цієї категорії, яке 
нині, на нашу думку, найбільш повно відображає 
його зміст. Конкурентоспроможність підприємства 
передбачає його можливість зберігати або розши-
рювати конкурентні позиції на ринку та впливати 
на ринкову ситуацію через пропозицію якісних 
послуг чи продукції, задовольняючи специфічні 
вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність 
свого функціонування [11, с. 117]. Тобто важливо 
підкреслити, що конкурентоспроможність повинна 
базуватися на визначених конкурентних перевагах 
підприємства, які своєю чергою мають бути реалі-
зовані через підтримуючу їх конкурентну стратегію. 

При цьому конкурентні переваги малих підпри-
ємств суттєво відрізняються від конкурентних пере-
ваг, наприклад, корпорацій. Більшість інструментів 
стратегічного аналізу розроблені саме для великих 
підприємств. Звісно, якщо є мета розширення гос-
подарської діяльності для малого підприємства, то 
в такому разі варто подумати над зміною органі-
заційно-правової форми ведення бізнесу, оскільки 
досягнення такої мети неминуче приведе до збіль-
шення кількості працівників, ускладнення організа-
ційної структури управління, бізнес-процесів тощо. 
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Тому, наприклад, є окремі інструменти аналізу для 
вибору конкурентних стратегій для малого бізнесу, 
наприклад SPACE-аналіз. 

Як відомо, конкурентну перевагу визначають як 
перевагу підприємства над конкурентами завдяки 
відмітним характеристикам продукції або послуги, 
які є цінними для споживачів. В класичній еконо-
мічній літературі їх поділяють на зовнішні (базу-
ються на відмітних якостях товару, які утворюють 
цінність для покупця) та внутрішні (базуються на 
перевазі фірми щодо менших витрат виробни-
цтва, які забезпечуються організаційною і вироб-
ничою системою підприємства).

До специфічних конкурентних переваг малих 
підприємств дослідники відносять [6, с. 175]:

– здатність забезпечити підприємству ринкове 
становище на тривалий час, що вигідно відрізняє 
його від конкурентів (унікальний збутовий проект);  

− націленість на специфічні запити клієнта, 
що дає змогу принести релевантну користь цільо-
вій групі споживачів; 

− опора на специфічні, оригінальні здатності й 
ресурси підприємства, що не піддаються імітації з 
боку конкурентів.

Зважаючи на суттєвий вплив місцевих умов на 
діяльність малих підприємств та труднощі в досяг-
ненні внутрішніх конкурентних переваг (наприклад, 
зниження операційних витрат), на нашу думку, сут-
тєвою конкурентною перевагою для малих підпри-
ємств повинна стати клієнтоорієнтованість. 

Клієнтоорієнтованість визначають як знаряддя 
партнерських відносин компанії та цільових спожи-
вачів для задоволення їхніх потреб, що спрямоване 
на одержання постійного довготривалого прибутку 
через певні ключові компетенції компанії [14, с. 166]. 
Підхід, який базується на концепції індивідуалізації 
споживача, дасть змогу утримати наявних покуп-
ців, привабити потенційних покупців та створити 
позитивний імідж підприємства. При цьому, як під-
креслюється в дослідженні М.Й. Романчукевича, 
клієнтоорієнтованість забезпечує взаємозв’язок 
внутрішнього та зовнішнього середовища підпри-
ємства [14], оскільки ключові компетенції підприєм-
ства (в тому числі, наприклад, організаційна куль-
тура, технологічні переваги тощо) реалізуються за 
індивідуального підходу до споживача, і навпаки, 
вивчення індивідуальних потреб споживача впли-
ває на ключові компетенції. На нашу думку, такий 
підхід сприятиме розвитку процесів самоорганізації 
на малих підприємствах, що наразі є доволі про-
блематичним за переважання жорстких ієрархіч-
них структур, які перешкоджають реалізації однієї з 
основних додаткових переваг малого бізнесу – інно-
ваційності. Окрім того, клієнтоорієнтованість може 
бути застосована до більшості підприємств малого 
бізнесу без врахування специфіки їхньої діяльності. 

Таким чином, зважаючи на особливі специфічні 
переваги малого бізнесу та існування об’єктивних 

обмежень, які накладаються під час його ведення, 
а також сучасну економічну ситуацію, зокрема 
збитковість діяльності малих підприємств, можемо 
визначити конкурентоспроможність малих підпри-
ємств як можливість зберігати конкурентні позиції 
на ринку через реалізацію конкурентних стратегій, 
що базуються на визначених конкурентних пере-
вагах як потенційних можливостях малого бізнесу. 
Безпосереднє досягнення високого рівня конку-
рентоспроможності малого підприємства вима-
гає застосування сукупності способів, методів та 
інструментів маркетингу та менеджменту, які від-
повідають конкретним умовам внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

висновки з проведеного дослідження. 
Малий бізнес є основою національної економіки, 
забезпечуючи стабільність ринкових відносин. 
Малі підприємства володіють певними перевагами 
та водночас мають певні недоліки, які обмежують 
його діяльність. В Україні діє доволі значна кількість 
малих підприємств, проте їхня діяльність тривалий 
час є збитковою. Така ситуація та загальні тенден-
ції економічного розвитку в Україні дають змогу 
стверджувати, що вітчизняні малі підприємства не 
повною мірою використовують наявний потенціал. 
Конкурентні переваги малих підприємств зараз 
визначаються низькими витратами на робочу 
силу або природні ресурси. При цьому, зважаючи 
на суттєвий вплив місцевих умов та труднощі в 
досягненні внутрішніх конкурентних переваг, про-
понуємо визначити перспективною конкурентною 
перевагою малих підприємств концепцію індивіду-
алізації споживачів – клієнтоорієнтованість. Такий 
підхід надасть додаткові переваги підприємству з 
підвищення конкурентоспроможності. 
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PECULIARITIES OF SMALL ENTERPRISES COMPETITIVENESS FORMATION IN UKRAINE

Purpose of the article. The purpose of the article is to outline the main factors and present-day trends in 
the small enterprises competitiveness formation in Ukraine.

Small business is the basis of the national economy, ensuring the stability of market relations. Considering 
the significant role of small enterprises as the main organizational and legal form of small business, the study 
of the peculiarities of their competitiveness formation remains relevant.

Research Methodology. The advantages and disadvantages of small enterprises functioning, factors of 
their development and perspective competitive advantages have been determined by using the method of 
systematization and synthesis of results of scientific researches concerning issues of small enterprises activity. 
The analysis of statistical data on the activities of small enterprises has been used to characterize the state of 
small enterprises.

Results. It has been defined the main advantages of small enterprises, e.g. support for the stability of mar-
ket relations, rapid reorientation of activities in accordance with the needs of the market and local conditions, 
providing additional working places, active innovation processes, the possibility of individualization of goods 
and services in accordance with specific consumers’ requests, the implementation of the entrepreneurial initia-
tive, etc. Among the disadvantages of small businesses, it has been important to note the followings: high risk; 
dependence on the large companies’ actions, etc.

Based on a brief analysis of the state of small business development in Ukraine at present its main features 
have been presented. There is quite a significant number of enterprises, but their activities are unprofitable. 
It has been determined that nowadays, the competitive advantages of domestic small enterprises have been 
based on low labor costs or natural resources. The article also has given additional causes of the unsatisfac-
tory development of small enterprises, mainly due to unsatisfactory enterprise management. 

On the basis of the generalization of the analysis results of the advantages and disadvantages of small 
enterprises functioning, we can state that at present small enterprises do not fully use their existing potential. It 
has been suggested to determine the actual competitive advantage of small enterprises as the concept of con-
sumers’ individualization – customer orientation. It has been defined as a tool of partner relationships between 
the company and target customers to meet their needs, which is aimed at obtaining a permanent long-term 
profit through certain key competences of the company.

The practical significance. Results of research permit to state that the competitiveness of small enter-
prises can be maintained through the implementation of competitive advantages that based on potential 
opportunities of small business. The actual competitive advantage of small enterprises has been defined as 
the customer orientation. This will allow enterprises to keep existing buyers, attract potential buyers and create 
a positive image of the company. In addition, this approach will contribute to the development of self-organiza-
tion processes. In general, this will provide conditions for increasing the competitiveness of small enterprises.


