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діяльності як сили мотиву та мотивацією інвесторів 
до участі у наступних проектах [4]. необхідно гли-
боко дослідити сутність ефективності інвестиційної 
діяльності, сформувати методичні підходи до оцінки 
рівня ефективності і з урахуванням цього вдоскона-
лити інструменти управління, які дадуть змогу поси-
лити мотивацію інвесторів та підвищити ступінь 
керованості результатів інвестування. пріоритетною 
ціллю інвестиційної діяльності є задоволення інтер-
есів учасників найбільш повною мірою, тому якісна 
характеристика ефективності інвестування поля-
гає в отриманні найбільшого рівня ефективності. 
З погляду кількісної визначеності сутність ефектив-
ності інвестиційної діяльності проявляється через 
дію специфічного закону підвищення ефективності 
виробництва, в основі якого лежать певні соціально-
економічні умови, за зміни яких модифікується або 
припиняється його дія. Згідно із цим законом, мак-
симальний результат господарювання повинен бути 
досягнутий із мінімальною величиною ресурсів, що 
використовуються. комплексне відображення кінце-
вих результатів використання засобів виробництва й 

робочої сили за певний проміжок часу характеризує 
категорію ефективності виробництва. 

Висновки. у результаті узагальнення наявних 
підходів до трактування ефективності та враховуючи 
особливості інноваційної діяльності обґрунтовано 
необхідність застосування комплексного підходу до 
визначення ефективності інноваційної діяльності, 
який є синтезом результативного, цільового, витрат-
ного та статико-динамічного підходів, застосованих 
в ієрархічному взаємозв’язку, що забезпечує: визна-
чення ступеня наближеності результату інновацій-
ної діяльності до максимального рівня, досягнення 
поставлених цілей, виправданості витрат у статиці 
і динаміці. Застосування запропонованого підходу 
дало змогу уточнити поняття «ефективність інно-
ваційної діяльності підприємства» як максимально 
можливої за наявних умов розвитку внутрішнього й 
зовнішнього середовища результативності іннова-
ційної діяльності. Ці положення становлять теоре-
тичне підґрунтя методичного забезпечення оцінки 
ефективності інноваційної діяльності будівельних 
підприємств.
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Постановка проблеми. Можливість економіч-
ного зростання країни значною мірою залежить від 
конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів гос-
подарювання як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринку. 

аналіз питань, пов’язаних із конкурентоспро-
можністю, є одним із найважливіших складників 
дослідження ринку та основою для формування 
стратегії і тактики розвитку. конкуренція сприяє 
кращому використанню потенціалу кожного підпри-
ємства, раціоналізації його поведінки та вважається 
ключовим елементом ринкових відносин. разом 
із тим поняття конкурентоспроможності потребує 
подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ура-
ховуючи важливість визначення рівня конкуренто-
спроможності підприємств, сьогодні існує значна 
кількість наукових досліджень із цієї проблематики. 
перші теоретичні аспекти конкуренції започатковані 
та узагальнені а. смітом. подальше дослідження 
конкуренції здійснювали д. рікардо, дж. робінзон, 
й. Шумпетер, а. Маршалл, дж. кларк, ф.а. Хайек, 
е. Чемберлін, М. портер та ін. 

проблематика конкурентоспроможності під-
приємства знайшла відображення в наукових пра-
цях і вітчизняних учених, таких як: і.Г. Брітченко, 
і.в. смолін, Л.в. кривенко, Л.m. Минко, а.Ю. Юда-
нов, Г.Л. азоєв, і.М. Злидень, Л.М. яремченко, 
і.і. вінніченко, е.і. Цибульська, Л.М. акімова та ін.

незважаючи на наявність досить потужної тео-
ретичної бази, відсутній єдиний загальновживаний 
підхід до розуміння конкурентоспроможності під-
приємства, що зумовлює необхідність подальшого 
дослідження даного питання.

 постановка завдання. Метою статі є системати-
зація теоретичних аспектів, пов’язаних із сутністю 
конкурентоспроможності підприємства. 

Виклад основних результатів. Загострення кон-
куренції на внутрішньому і зовнішньому ринках 
призводить до підвищення актуальності проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств. конкурентоспроможність є багато-
гранним та універсальним поняттям, що характе-
ризує об’єкт дослідження з різних боків, показує 
спроможність здійснювати ефективну діяльність, 
відображає якість роботи господарського суб’єкта 
та продуктивність використання ресурсів, задіяних 
у даній діяльності. трансформуються лише наукові 
уявлення про її характеристики, що відбувається під 
впливом певних особливостей розвитку системи 
світового господарства, суспільства у цілому, рівня 
розвитку технологій, а також специфіки діяльності 
економіки країн.

поняття «конкурентоспроможність» є однією з 
найбільш загальновживаних економічних категорій. 
проте досі не існує єдиного визначення поняття, що 
пов’язано з різноманітністю підходів до розуміння 
сутності конкурентоспроможності.

Зважаючи на те, що перші згадки, пов’язані з 
конкурентоспроможністю, з’явилися у сШа, його 
первинною мовою доцільно вважати англійську. 
дієслово compete (конкурувати), яке є основою 
слова competitiveness (конкурентоспроможність), є 
похідним від латинського competere. термін виник 
від латиського слова peter, що означає «шукати», 
«бажати», «прагнути», та латинської приставки com, 
що означає «разом». тобто цей термін буквально 
означає «разом прагнути, бажати».

однак в українській мові основний корінь «кон-
курувати» слова «конкурентоспроможність» похо-
дить від іншого латинського слова, а саме concurrere 
складовими частинами якого є con – аналог вищез-
гаданого com – та currere, що означає «сходитися», 
«стикатися», «змагатися».

таким чином, неоднозначність змісту конкурен-
ції простежується вже на рівні етимології, оскільки 
спостерігається поєднання двох потенційно 
суперечливих та, на перший погляд, несумісних 
понять – змагання (протистояння) і співробітни-
цтво в одному слові.

Хоча й уважається, що термін «конкурентоспро-
можність» уперше був уведений М. портером у 

Джеджула В.В., Епифанова И.Ю., Гуменюк В.С. Конкурентоспособность предприятия как эконо-
мическая категория. в статье систематизированы основные теоретические аспекты понятий конкурен-
ции и конкурентоспособности. проанализирован генезис экономических теорий конкуренции. исследова-
ны современные дефиниции конкурентоспособности предприятия. несмотря на существование большого 
количества определений понятия «конкурентоспособность», сегодня не существует единой трактовки. 
на основе проведенных исследований  предложено собственное определение данного понятия.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурен-
тоспособность предприятия, рыночная экономика.

Dzhedzhula V.V., Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. Competitiveness of the enterprise as an economic 
category. In the article the main theoretical aspects of the concept of competition and competitiveness are 
systematized. The genesis of economic theories of competition is analyzed. The modern definitions of the com-
petitiveness of the enterprise are investigated. It has been found that, despite the existence of a large number 
of interpretations of the notion of competitiveness, today there is no single interpretation. On the basis of the 
conducted researches the proper definition of the given concept is offered.

Key words: сompetition, сompetitiveness, competitive advantages, enterprise competitiveness, market economy.
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80-х роках ХХ ст., про різні аспекти конкуренції і 
конкурентних переваг дискутували набагато раніше, 
визначивши, таким чином, більшість напрямів та 
засад наступних і сучасних наукових поглядів на це 
поняття. Генезис економічних теорій конкуренції 
подано в табл. 1.

найбільш вагомими та видатними теоріями 
конкуренції, які вплинули на розвиток економіки, 
можна вважати:

- теорію «невидимої руки» а. сміта;
- концепцію порівняльних переваг д. рікардо;
- теорії й. Шумпетера про підприємця та інновації;
- теорію конкурентної стратегії М. портера. 
За а. смітом конкуренція – це двигун еконо-

мічного зростання та ефективний інструмент опти-
мального розподілу ресурсів. д. рікардо побудував 

модель досконалої конкуренції та описав, як функ-
ціонує така система в довгостроковій перспективі. 
для умов, які розглядав учений, принциповим є те, 
що ціни складаються лише під дією попиту та про-
позиції в результаті конкурентної боротьби. осно-
вна увага й. Шумпетера спрямована на інноваційні 
заходи як основні детермінанти конкурентоспро-
можності. на його думку та думку його прихиль-
ників, забезпечення конкурентоспроможності було 
можливим за рахунок пошуку та інвестування в нові 
ринкові можливості за мінімізації ризику невизна-
ченості. М. портер виділив три можливі альтерна-
тивні стратегії поведінки підприємства: абсолютне 
лідерство у витратах, диференціація продукту, фоку-
сування на окремій групі покупців, видах продукції 
та сегменті ринку. досягнення найвищих результа-

таблиця 1
Генезис економічних теорій конкуренції [1–11]

Автор Головна ідея
класичні теорії

а. сміт [1]

конкуренція є автоматичним зрівноважувальним механізмом, так званою «невидимою 
рукою», що керує ринком. вона шляхом урівноваження но рму прибутку призводить до опти-
мального розподілу праці й капіталу. обґрунтовував конкуренцію як рушійну силу економіч-
ного зростання, яка сприяє вирішенню проблем економічної результативності.

д. рікардо [2]

якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з від-
носно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими 
альтернативними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн незалежно від 
того, чи є виробництво в одній із них абсолютно ефективнішим, аніж в іншій.

к. Маркс [3]
трактує конкуренцію як «змагання заради прибутку»; «конкуренція серед представників про-
позиції та конкуренція серед представників попиту становить необхідний елемент боротьби 
між покупцями і продавцями, результатом якої є мінова вартість».

а. Маршалл [4]
найбільш послідовно і повно обґрунтував механізм автоматичного встановлення рівноваги 
на ринку за допомогою досконалої конкуренції. він уперше почав критикувати «умовності» 
моделі чистої конкуренції та створив основи нової моделі конкуренції – монополістичної. 

дж.с. Мілль [5] оскільки конкуренція є основним регулятором цін, заробітної плати, ренти, вона сама по собі 
є законом, що встановлює правила цього регулювання.

неокласичні теорії

й. Шумпетер [6]

Здатність компанії до інновацій є ключем до досягнення конкурентних переваг над своїми 
суперниками. джерело здатності підприємства конкурувати полягає у прийняті управлін-
ських рішень щодо вибору як видів господарської діяльності (на основі прогнозування рин-
кової кон’юнктури), так і способів її здійснення.

ф. найт [7]

конкуренція являє собою ситуацію, у якій конкурує велика кількість незалежно діючих 
виробників і покупців будь-якого конкретного товару, що дає волю кожному мати справу 
з тими чи іншими індивідуалами і вибирати кращі, на їхню думку, серед запропонованих 
умови для задоволення своїх економічних інтересів.

е. Чемберлін [8] ринкове середовище зазвичай характеризується одночасною взаємодією сил як конкуренції, 
так і монополії. причиною даної конкуренції є диференціації продуктів. 

сучасні теорії

М.е. портер [9]
для успішного ведення конкурентної боротьби господарському суб’єкту слід виробити кон-
курентну стратегію, мета якої – забезпечити переваги над конкурентами через виявлення кон-
курентних переваг і їх зміцнення у довгостроковому періоді.

Г. Хемел,  
к.к. прахалад [10]

основним способом вирішення цієї проблеми лідерства компаній є формування так званої 
«ключової компетенції», що дають компаніям безумовну конкурентну перевагу, а також інте-
лектуальне лідерство. компетенції формуються з навиків, умінь і технологій, що дають змогу 
компаніям-споживачам нові блага. причому їх поєднання має бути унікальним. у цьому разі 
розвиток компетенції компанії є джерелом її конкурентних переваг.

р.с. картер [11]
конкурентні переваги фірм можуть бути підсилені цифровою (електронною) корпоративною 
культурою: інтернет і електронна пошта сприяють дебюрократизації управління, автономіза-
ції робочих місць, перетворенню владної вертикалі у відносини по горизонталі. 
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таблиця 2
Систематизація визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства» [14–32]

автор конкурентоспроможність підприємства – це:

Зд
ат

ні
ст

ь

е.і. Цибульська 
[14, с. 69]

здатність у поточному періоді та в довгостроковій перспективі забезпечувати більш високу 
порівняно з конкурентами ефективність виробництва та вигідність реалізації своїх товарів

Ю.Б. іванов  
[15, с. 52]

здатність підприємства до реалізації конкурентних переваг, які дають йому змогу ефективно 
розвиватися порівняно з іншими підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринках 

і.о. піддубний, 
а.і. піддубна [16]

потенціальна або реалізована здатність економічного суб’єкта до функціонування у 
релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і 
відображає його позицію відносно конкурентів

Л.М. акімова  
[17, с. 29]

здатність в умовах, що склалися, проектувати, виготовляти та збувати товари за ціно-
вими та неціновими характеристиками є більш привабливими для споживачів, аніж 
товари їх конкурентів

в.р. Гуцуляк [18]
здатність ефективно використовувати потенціал підприємства, а внутрішній потенціал 
– як основу утримання існуючих і розроблення нових конкурентних переваг для успіш-
ного ведення конкурентної боротьби на ринку товарів і послуг

ж.в. крючкова 
[19, с. 38]

здатність підприємства у довгостроковому періоді функціонувати в умовах ринкової 
економіки, створюючи та реалізовуючи продукцію, яка задовольняє потреби людей та є 
відмінною від аналогової, при цьому займати стійку позицію у певній галузі та отриму-
вати регулярний прибуток, достатній для вдосконалення виробництва 

п.к. Бечко, 
я.о. Голобородько 
[20, с. 38]

здатність динамічно впливати суб’єктом господарювання на ринок для збереження його 
сегменту, захисту накопичених і розвитку потенційних стійких конкурентних переваг у 
ключових сферах бізнесу на основі кращого, ніж у конкурентів, використання існуючих 
та формування нових видів і комбінацій ресурсів із застосуванням передових технологій, 
спрямованих на виробництво продукції з інноваційною споживчою цінністю 

М
ож

ли
ві

ст
ь

і.і. вінніченко  
[21, с. 10]

можливість його ефективної господарської діяльності й її практичної реалізації в умовах 
конкурентного ринку

о.Г. янковий  
[22, с. 7]

можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 
конкурентного ринку.

Л.М. яремченко 
[23, с. 7]

можливість підприємства адаптуватися до змін ринкової кон’юнктури, нового законо-
давства, змін податкової системи, прогнозувати цінову політику, займатися пошуком 
нових джерел фінансування, оптимізувати ефективність використання сировинних 
ресурсів, забезпечувати наявність висококваліфікованого персоналу та інші аспекти, що 
забезпечують необхідний для успіх компанії

Г.Л. азоев  
[24, c. 62]

можливість ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах кон-
курентного ринку

і.М. Злидень  
[25, с. 76]

спроможність підприємства до отримання синергічного ефекту від раціонального вико-
ристання конкурентних переваг

а.Ю. Юданов [26] спроможність підприємства виробляти та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію
Г.с. тимофієва, 
о.в. крюковська 
[27]

реальна та потенційна можливість підприємств в існуючих для них умовах проектувати, 
виготовляти та збувати товари на ринку, що за ціновими та неціновими характеристи-
ками є більш привабливими для споживачів, аніж товари їх конкурентів 

Л.m. Минко  
[28, с. 38]

можливість проведення ефективної господарської діяльності та її практичної прибутко-
вої реалізації в умовах конкурентного ринку 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а

Л.в. кривенко  
[29, с. 38]

відносна комплексна характеристика, що виражає відмінність у роз-витку конкретного 
підприємства від розвитку інших за ступенем задоволення товарами потреб споживачів 
і за ефективністю виробничої діяльності

і.Г. Брітченко  
[30, с. 38]

комплексна порівняльна характеристика, яка полягає у спроможності використання різ-
них видів ресурсів ефективніше, ніж у конкурентів, та визначає його положення серед 
аналогічних суб’єктів господарювання

п.Ю. Бєлєнький 
[31, с. 38]

динамічна характеристика здібності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього 
середовища і забезпечувати при цьому визначений рівень конкурентних переваг

і.в. смолін  
[32, с. 38]

нова якісна характеристика організації, що забезпечує її конкурентний успіх, основою 
якої слугує комплекс позитивних відмінностей, достатніх для протистояння негатив-
ному впливу зовнішнього середовища для реалізації визначених цілей 

тів можливе лише за використання однієї з даних 
стратегій. описуючи зміст конкуренції і пояснюючи 
питання досягнення підприємствами успіху на між-
народних ринках, учений стверджує, що досягнення 

конкурентних переваг досягається саме завдяки 
інноваціям, які розуміє в широкому змісті – від 
крупного технологічного прориву до нових методів 
праці, використання нових технологій.
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таким чином, теорії конкуренції на певних істо-
ричних етапах вирішують актуальні проблеми роз-
витку ринкових взаємовідносин і тим самим спри-
яють появі нових наукових напрямів в економічних 
дослідженнях.

конкурентоспроможність виявляється лише в 
умовах конкуренції і через конкуренцію, яка є цен-
тральним поняттям, що виражає сутність ринкових 
відносин, і найважливішою ланкою всієї системи 
ринкового господарства [12; 13].

категорію конкурентоспроможності можна вва-
жати чи не популярнішою за конкуренцію. сут-
ність цього поняття залежить від об’єкта, який 
вона характеризує в конкурентному середовищі, 
та цілей дослідження, тому вченими воно визнача-
ється по-різному. об’єкт конкурентоспроможності 
розрізняють за рівнем його функціонування: мікро-
рівень – конкурентоспроможність товару, підпри-
ємства; мезорівень – галузі, регіону; макрорівень – 
конкурентоспроможність країни. 

у зв’язку з тим, що підприємство вважається 
основою ринкової економіки, високий рівень його 
конкурентоспроможності дає можливість сформу-
вати конкурентну економіку країни у цілому. саме 
тому подальшу увагу буде приділено поняттю кон-
курентоспроможності підприємства.

 сучасна наукова література налічує безліч під-
ходів до трактування цього визначення, тому їх сис-
тематизацію подано в табл. 2. 

З табл. 2 видно, що більшості вчених прита-
манно використовувати поняття «здатність», «мож-
ливість» або «характеристика». однак найбільш 
уживаним, все-таки є «здатність», а саме: «здат-
ність конкурувати», «здатність протистояти іншим 
виробникам», «здатність реалізації конкурентних 

переваг», «здатність працювати в конкурентному 
середовищі», «здатність виробляти та продавати 
конкурентоспроможну продукцію». Це поясню-
ється тим, що для успішного функціонування, під-
приємство повинно вміти протистояти конкурен-
там, тобто бути здатним вступати в конкурентну 
боротьбу, тобто ефективно та доцільно використо-
вувати певні можливості.

узагальнення наявних підходів до конкурен-
тоспроможності підприємства надало можливість 
визначити її як комплексну характеристику під-
приємства, що дає змогу ідентифікувати здатність 
господарського суб’єкта ефективно оперувати наяв-
ними ресурсами та можливостями, а також спро-
можність вести ефективнішу діяльність порівняно з 
іншими підприємствами галузі. 

Висновки. отже, генезис історичних та сучас-
них підходів до визначення конкуренції показав, що 
найбільш істотний вплив на розвиток даної категорії 
мають теорії а. сміта та д. рікардо, й. Шумпетера 
та М. портера.

узагальнення підходів до визначення сутності 
конкурентоспроможності підприємства показало, 
що досі не існує єдиного підходу до висвітлення 
даного поняття. у цілому прослідковується певна 
схожість, адже більшість науковців використовує 
такі поняття під час трактування конкурентоспро-
можності: «здатність», «можливість» або «характе-
ристика». визначено, що конкурентоспроможність 
підприємства – це комплексна характеристика під-
приємства, що дає змогу ідентифікувати здатність 
господарського суб’єкта ефективно оперувати наяв-
ними ресурсами та можливостями, а також спро-
можність вести ефективнішу діяльність порівняно з 
іншими підприємствами галузі. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМуВАННя СИСТЕМИ  
уПРАВЛІННя РИЗИКАМИ В СуЧАСНИХ уМОВАХ

Ільїна Т.А. Методичні засади формування системи управління ризиками в сучасних умовах. 
у статті визначено основні підходи до оцінки та формування системи управління ризиками, проаналі-
зовано наявні теоретичні та методичні розробки з питань ризик-менеджменту. розроблено пропозиції 
щодо досліджуваної проблеми.

Ключові слова: ризик, управління, методика, оцінка, формування.
Ильина Т.А. Методические основы формирования системы управления рисками в современ-

ных условиях. в статье определены основные подходы к оценке и формированию системы управления 
рисками, проанализированы существующие теоретические и методические разработки по вопросам 
риск-менеджмента. разработаны предложения по исследуемой проблеме.

Ключевые слова: риск, управление, методика, оценка, формирование.
Ilina T.A. Methodical principles of forming a system of risk management in modern conditions. The 

article defines the main approaches to the assessment and formation of the risk management system, analyzes 
the existing theoretical and methodological developments on risk management issues. Proposals on the studied 
problem are developed.

Key words: risk, management, methodology, evaluation, formation.


