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ВСТУП 
 
 

В сучасному сформованому конкурентному ринковому середовищі 
конкурентоспроможність набуває визначального значення через активне 
змагання підприємств і їх товарів за споживача. В новій економічній лі-
тературі категорія «конкурентоспроможність» широко використовуєть-
ся при аналізі різних галузях економіки для характеристики товарів, пі-
дприємств, країн. У досягненні ефективності в умовах ринку покупця 
важливості набуває оцінка рівня конкурентоспроможності підприємст-
ва, який визначається необхідністю позиціонування оцінюваного 
об’єкту відносно конкурентів, а також визначення заходів щодо управ-
ління конкурентоспроможністю в напрямку її підвищення. Проте, не-
зважаючи на широке використання, категорії «конкурентоспромож-
ність» в науковій літературі до цього часу продовжує удосконалюватися 
і набувати нового змісту. В центрі цієї дискусії різноманітність поглядів 
на оцінку та підвищення рівня конкурентоспроможності об’єктів, тому 
ця тематика є важливою складовою підвищення рівня підготовки май-
бутніх фахівців з напряму підготовки – Економіка підприємства.  

Відмічена проблема є багатоплановою і міждисциплінарною. Автори 
підручника намагалися синтезувати наукові здобутки і підходи до ви-
значення конкурентоспроможності, методи її оцінки і шляхи підвищен-
ня таких наук, як маркетинг, фінанси, економіка підприємства, менедж-
мент та інші. Разом з тим, автори дотримувалися базових положень 
теорії конкурентоспроможності представлені в наукових працях М. По-
ртера, Ф. Котлера, І. Ансоффа, Є. Голубкова, Р. Фатхутдінова, А. Рома-
нова, В. Хруцького, Г. Багієва, Г. Гольдштейна та інших.  

Незважаючи на інтегрований характер курсу, за структурою і зміс-
том підручник відповідає нормативній програмі курсу. Теми висвітлені 
із врахуванням сучасних наукових розробок вітчизняних та зарубіжних 
дослідників з даної проблеми. 
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ТЕМА 1.  
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 
 

Основні терміни і поняття: 
конкурентоспроможність, теорія абсолютних переваг, тео-
рія відносних переваг, теорія зростання, інформаційно-
технологічна революція, провали ринку, споживна цінність, 
геоекономічний простір, транснаціоналізація, регіоналізація, 
ринок виробника, ринок споживача, інноваційність, екологіч-
ність, інвестиційна привабливість, відкритість економіки, 
формальні і неформальні інститути. 

 

1.1. Еволюція теоретичних домінантів 
конкурентоспроможності 

Ринкова економіка підняла проблему конкурентоспроможності на 
вершину економічних взаємин. Нині практично немає жодного уряду, 
який би не проголосив одним із завдань своєї економічної політики під-
вищення конкурентоспроможності економіки, не створив у себе спеціа-
льних комісій, відділів і відомств для аналізу її стану та не шукав шля-
хів її підвищення. Кожна країна використовує власні підходи та 
інструменти, а успіх політики підвищення конкурентоспроможності ба-
гато в чому залежить від рівня розвитку економіки країни та її інститу-
ціональної досконалості.  

Для розвинутих країн світу загальною рисою є їх конкурентна полі-
тика, що обмежує економічну владу шляхом розмежувань (за можливо-
сті розмежовуються сфери повсякденного господарювання та політико-
державної діяльності), або полягає в тому, що «в рамках економічної 
сфери з розгортанням конкуренції відбувається деконцентрація, яка пе-
решкоджає збереженню або виникненню нових позицій, що дають вла-
ду»1, а їх конкурентоспроможність значною мірою визначається зріліс-
тю національних інноваційних систем. В більшості країн, що 
розвиваються рівень конкурентоспроможності забезпечується великими 
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ТЕМА 1.  
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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олігархічними структурами, які переважно займають монопольне поло-
ження на ринку та державним втручанням в економіку, спрямованим на 
компенсацію відносно слабких конкурентних позицій національних 
компаній та недосконалості інституціонального середовища. Відтак го-
ловною їх проблемою у сфері підвищення конкурентоспроможності є 
«недостатній рівень інституціональної ефективності національної еко-
номіки, який у першу чергу пов’язаний із корупцією, надмірною бюро-
кратизацією та низькою ефективністю роботи державного апарату»2. 
Проте і для одних, і для інших проблеми пошуку нових механізмів та 
інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства, про-
дукції, окремих суб’єктів господарювання, галузей економіки та й еко-
номіки в цілому залишаються актуальними.  

Для загального розуміння факторів, що визначали конкурентоспро-
можність відтворювальної системи на різних етапах розвитку продукти-
вних сил простежимо еволюцію наукових поглядів на проблематику за-
безпечення конкурентоспроможності. Слід зазначити, що в процесі 
розвитку суспільства проблема конкурентоспроможності як чинника 
економічного зростання традиційно розглядалася у всіх економіко-
теоретичних дослідженнях, але здебільшого – побічно. Вона періодично 
актуалізувалася прихильниками різних напрямів та шкіл економічної 
думки. У результаті аналізу їх робіт сучасні дослідники виокремлюють 
шість приблизно однакових історичних етапів у розвитку даної пробле-
ми з домінуючою для кожного з них теорією та визначальними критері-
ями: 

1-й етап (ХVІІ – ХVІІІ ст.) теорія меркантилізму – досліджується 
економіка з найпростішими елементами ринку; накопичення «твердих» 
грошей (золота, срібла тощо). Роль торгового капіталу в цей період ще 
не стала настільки значимою, щоб було потрібно оцінювати конкурен-
цію та конкурентоспроможність на системному рівні, проте вони вини-
кають на рівні двосторонніх угод та забезпечуються державним протек-
ціонізмом. Конкурентні переваги в цей період мають країни, що 
регулюють зовнішню торгівлю з метою збільшення експорту та обме-
ження імпорту за допомогою тарифів, квот та інших інструментів.  

                                                 
2 Гражевська Н. Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності 

національних економік. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1 (28). 
С. 15–24. C. 22. 
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