Вів’єн Ксапі, Вірджинія Балог
Оцінка конкурентоспроможності малих і середніх підприємств Угорщини та США на основі
результатів фінансової діяльності
Метою дослідження є визначення показників фінансової діяльності для оцінки конкурентоспроможності
малих і середніх підприємств. Для аналізу факторів впливу на конкурентоспроможність загалом було
використано показники фінансової та не фінансової діяльності. У статті проаналізовано
конкурентоспроможність як вихідний показник, вказується на зв’язок між фінансовою діяльністю та
визначеними показниками, а також визначено фактори оцінки фінансової діяльності.
Було перевірено модель панельних даних на прикладі малих і середніх підприємств Угорщини та США.
Зібрані дані охоплюють період з 2013 до 2017 рр. За допомогою прикладної панельної регресії було успішно
визначено фактори впливу та прогнозування результатів фінансової діяльності, пов’язані з
конкурентоспроможністю. Зроблено висновок про значні відмінності між двовибірковим набором даних, які
можуть бути пов’язані з країною, галуззю і характеристиками економічного розвитку загалом.
У статті надано рекомендації щодо
характеристик компаній, діяльності
майбутні дослідження можуть
конкурентоспроможності компаній
конкурентоспроможністю як такою.

прийняття рішень, інструментів і методів управління для контролю
та конкурентоспроможності. Виходячи з результатів дослідження,
бути присвячені характеристикам розвитку для підвищення
та аналізу зв’язку між аспектами конкурентоспроможності та
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Оценка конкурентоспособности малых и средних предприятий Венгрии и США на основе
результатов финансовой деятельности
Целью исследования является определение показателей финансовой деятельности для оценки
конкурентоспособности малых и средних предприятий. Для анализа факторов влияния на
конкурентоспособность в целом были использованы показатели финансовой и нефинансовой деятельности. В
статье проанализирована конкурентоспособность как исходный показатель, указывается на связь между
финансовой деятельностью и определенными показателями, а также определены факторы оценки финансовой
деятельности.
Была проверена модель панельных данных на примере малых и средних предприятий Венгрии и США.
Собранные данные охватывают период с 2013 до 2017 гг. С помощью прикладной панельной регрессии были
успешно определены факторы влияния и прогнозирования результатов финансовой деятельности, связанные с
конкурентоспособностью. Сделан вывод о значительных различиях между двухвыборочным набором данных,
которые могут быть связаны со страной, отраслью и характеристиками экономического развития в целом.
В статье даны рекомендации по принятию решений, инструментов и методов управления для контроля
характеристик компаний, деятельности и конкурентоспособности. Исходя из результатов исследования,
будущие исследования могут быть посвящены характеристикам развития для повышения
конкурентоспособности компаний и анализа связи между аспектами конкурентоспособности и
конкурентоспособностью как таковой.
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