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Досліджено теоретичні питання сутності конкурентної переваги. Акцентовано увагу на базових чин-
никах забезпечення конкурентних переваг господарюючого суб’єкта та визначено, що для утримання 
лідерства в ринковому середовищі конкурентна перевага має відрізняти підприємство від конкурентів. 
Розглянуто основні наукові підходи до трактування економічної категорії «джерело конкурентної прева-
ги». Наголошено, що набуття й утримання конкурентних переваг підприємствами залежать передусім 
від їх джерел. Узагальнено наукові погляди щодо класифікації джерел конкурентної переваги. Розглянуто 
концепції, що визначають головні джерела формування конкурентних переваг. Наголошено на тому, що 
для утримання першості в ринковому середовищі важливим є детальний та постійний аналіз джерел кон-
курентних переваг.

Ключові слова: конкурентна перевага, джерело конкурентної переваги, ключова компетенція, суттє-
ва відмінність, конкурентне середовище.

Исследованы теоретические вопросы сущности конкурентного преимущества. Акцентировано вни-
мание на базовых факторах обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта и опре-
делено, что для удержания лидерства в рыночной среде конкурентное преимущество должно отличать 
предприятие от конкурентов. Рассмотрены основные научные подходы к трактовке экономической ка-
тегории «источник конкурентного преимущества». Отмечено, что приобретение и удержание конку-
рентных преимуществ предприятиями зависят, прежде всего, от их источников.  Обобщены научные 
взгляды на классификацию источников конкурентного преимущества. Рассмотрены концепции, определя-
ющие главные источники формирования конкурентных преимуществ. Отмечено, что для удержания пер-
венства в рыночной среде важен детальный и постоянный анализ источников конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, источник конкурентного преимущества, ключевая 
компетенция, существенное отличие, конкурентная среда.

Taking into account economic and political situation in this country, the problem of competitiveness is becoming 
especially topical for economic subjects. Competitiveness of enterprise is based on competitive advantages, and 
the more economic subject has them, the more stable is his (her) position among competitors. Theoretical questions 
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of the essence of competitive advantages have been studied in the paper. Attention has been accentuated on base 
factors of ensuring competitive advantages of economic subject and it has been determined that in order to retain 
leadership in the market environment, competitive advantage is to distinguish the enterprise from its competitors. 
The main scientific approaches to interpret the economic category of “the source of competitive advantage” have 
been considered. It has been stressed that acquiring and holding competitive advantages by enterprises, first of 
all, depends on their sources. Scientific viewpoints concerning the classification of competitive advantage sources 
have been generalized. The following factors have been proposed as the basic sources of competitive advantage:  
manufacturing expenditures, investment policy, products’ quality, factors of production, key competences, reputation, 
innovations, strategic assets, managerial skills, and differentiated product. It has been determined that competitive 
advantage, for the creation of which the enterprise’s work is targeted, can correspond to the chosen source or it can 
be quite different. It has been stressed that in the market environment, the detailed and permanent analysis of com-
petitive advantages’ sources assisting in receiving reliable and non-prejudiced information concerning the position 
of economic subject in competitive environment, will ensure effective management. The concepts determining main 
sources of competitive advantages’ formation have been considered. Significance of the moment of choosing the 
competitive advantage source and analyzing factors of the internal and external environments aimed at the possibi- 
lity of using their influence on the creation of enterprise’s advantage in the competitive market has been mentioned. 
It has been stressed that in order to hold the priority position in the market environment, the detailed and constant 
analysis of competitive advantages’ source is important. It has been substantiated that competitive advantage is not 
permanent or long-term because of changing market situation; besides, the duration of life cycle results in decline 
or loss of competitive advantage, which requires the search of new sources of competitive advantages’ formation.  

Key words: competitive advantage, source of competitive advantage, key competence, significant difference, 
competitive environment.

Постановка проблеми. Зважаючи на еконо-
мічне становище, політичну ситуацію в державі, 
для господарюючого суб’єкта особливої актуаль-
ності набуває проблематика конкурентоспро-
можності, адже в сучасних надскладних умовах 
підприємство повинно не лише вижити в конку-
рентній боротьбі, а й утримати лідируючі позиції 
у своєму сегменті. Конкурентоспроможність під-
приємства базується на конкурентних перева-
гах, і чим більше їх у господарюючого суб’єкта, 
тим стійкіша його позиція серед конкурентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тему конкурентних переваг протягом багатьох 
десятиліть досліджували Г. Азоєв, І. Ансофф, 
А. Войчак, Р. Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, М. Портер, 
А. Сміт, Й. Шумпетер, І. Должанський, Л. Лісо-
вська та ін. 

Автор теорії конкуренції М. Портер розгля-
дав сутність конкурентної переваги з погляду 
ресурсного підходу і розумів її як сукупність чин-
ників, що визначають успіх або неуспіх підпри-
ємства в конкуренції та продуктивність викорис-
тання ресурсів [1, с. 191]. Б. Карлоф зазначав: 
«Конкурентна перевага – це те, на що спрямо-
вані всі стратегії у сфері бізнесу; конкурентні 
переваги формуються численними чинниками: 
ефективним виробництвом, володінням патен-
тами, рекламою, грамотним менеджментом, 
ставленням до споживачів» [2, с. 59].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак проблематика 
конкурентної переваги має багатовекторний 
характер і залишається актуальною та повністю 
дослідженою, а визначення джерела конкурент-
ної переваги в умовах ринкової кон’юнктури 
вимагає подальшого дослідження.

Постановка завдання. Головною метою 
статті є визначення сутності джерела конку-

рентної переваги та спроба узагальнення осно-
вних видів джерел конкурентної переваги.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Можливості забезпечення конкурентних пере-
ваг залежать від низки факторів:

– відмінної якості, що являє собою підви-
щену цінність для покупців або за рахунок змен-
шення їхніх затрат, або за рахунок підвищення 
ефективності продукції для задоволення потреб 
споживачів; 

– ключових компетенцій – особливого нави- 
ку чи технології, що створюють унікальну цін-
ність для споживачів; 

– появи нових технологій;
– нових запитів покупців чи запитів, що змі-

нилися; 
– появи нового сегмента галузі за рахунок 

освоєння нової продукції;
– зміни вартості чи видів компонентів вироб-

ництва; 
– зміни державного регулювання в таких 

напрямах, як стандарти, охорона навколиш-
нього середовища; 

– швидкості створення та реалізації інновацій; 
– здатності відмовитися від існуючої конку-

рентної переваги на користь формування нової, 
більш ефективної; 

– удосконалення власного виробництва; 
– ефективного використання всіх видів 

ресурсів та їх оптимального структурного спів-
відношення [3, с. 69–70]. 

Для забезпечення позитивного результату у 
ринковому середовищі конкурентна перевага 
має відрізняти підприємство від конкурентів, 
підтримувати довгострокові перспективи госпо-
дарюючого суб’єкта та бути гнучкою.

Довговічність конкурентної переваги зале-
жить від швидкості, з якою знецінюються чи 
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застарівають ті ресурси та здібності, на яких 
вона побудована, причому здібності фірми 
більш довговічні, ніж її ресурси, оскільки підпри-
ємство може підтримувати їх шляхом заміни чи 
оновлення. Зрозумілість переваги пов’язана з 
можливістю конкурентів виявити здібності, що 
лежать в основі конкурентної переваги, визна-
чити ресурси, які необхідні для набуття таких 
здібностей, та скопіювати їх [4, с. 350].

Набуття й утримання конкурентних переваг 
підприємствами залежать, перш за все, від їх 
джерел (рис. 1). 

На думку М. Портера, «джерело конкурент-
ної переваги підприємства полягає у способі, 
яким її види діяльності виконуються і посилю-
ють один одного. До основних джерел стійкої 
конкурентної переваги відносяться: унікальна 
конкурентна позиція підприємства; ретельно 
підібрана система видів діяльності; ставлення 
до конкурентів (компроміси, співробітництво 
тощо); визначення ключових факторів успіху» 
[5, с. 94].

«Основними джерелами формування конку-
рентних переваг є: суттєве зниження собівар-
тості продукції за рахунок зниження цін закупівлі 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 
збільшення обсягів діяльності, укрупнення під-
приємств, що дає змогу мінімізувати управлін-
ські та умовно-постійні витрати; розгортання 
діяльності в сегментах із кращими умовами, 
наприклад із найкращим податковим кліма-
том», – зазначає Л. Лігоненко [6, с. 15]. 

Як зауважують науковці [7, с. 347–350], «до 
найбільш типових джерел створення конкурент-
них переваг можна віднести: нові технології; 
зміни структури і вартості окремих елементів у 
технологічному ланцюжку виробництва і реаліза-
ції товару; нові запити споживачів; появу нового 
сегмента ринку; зміни правил гри на ринку».

Ми поділяємо погляди науковців [8, с. 8], які 
наголошують на тому, що «конкурентна перевага 
формується завдяки будь-якій суттєвій відмін-
ності, чи то власні активи, доступ до розподілу та 
постачання або на основі кваліфікації персоналу, 
його знань, компетентності та майстерності, які 
дають змогу одному підприємству краще забез-
печувати потреби споживача, ніж інші». 

Таким чином, узагальнюючи підходи різних 
учених, джерелами формування конкурентних 
переваг підприємства можуть бути будь-які чин-
ники, що роблять свій внесок в існування чи роз-
ширення цих відмінностей (рис. 1). 

На думку Ж. Ламбена [9, с. 369–371], «існу-
ють такі джерела конкурентних переваг підпри-
ємства, як якість продукції, тобто відмінні якості 
товару, котрі становлять підвищену цінність для 
споживача; витрати виробництва, які забезпечу-
ють переваги фірми в питаннях контролю над 
рівнем цін і витрат, адміністрування й управ-
ління товаром; ключові компетенції, тобто осо-
бливі навики або технології, які створюють уні-
кальну цінність для споживача». 

Таким чином, узагальнена класифікація 
джерел формування конкурентних переваг не 
є вичерпною, проте дає змогу більш широко 
проводити аналіз, який удосконалить наявні та 
сформує нові конкурентні переваги господарюю-
чого суб’єкта. Набір конкретних переваг підпри-
ємства не має бути сталим, якщо підприємство 
хоче розвиватися та займати лідируючі пози-
ції на конкурентному полі, адже середовище, в 
якому функціонує підприємство, постійно зміню-
ється, тому пошук нових, унікальних відміннос-
тей та утримання існуючих конкурентних переваг 
є одним із чинників ефективності підприємства.

Слід також зазначити, що в науковій літературі 
виділяють три концепції, що визначають головні 
джерела формування конкурентної переваги під-
приємства в сучасних умовах функціонування: 
інституційну, ринкову та ресурсну [12–14]. 

Інституційна концепція будується на тому, 
що джерелом конкурентної переваги є інтегра-
ція підприємства в навколишнє бізнес-серед-
овище, його інформаційне поле і систему галу-
зевих і ринкових зв’язків. 

У межах ринкової концепції успішність під-
приємства в конкуренції залежить від специфіки 
галузі, виду і масштабу конкурентної боротьби, а 
також від поведінки самого підприємства на ринку. 

Ресурсна концепція базується на погляді, що 
джерелами конкурентної переваги підприємства є 
виняткове поєднання її ресурсів, як матеріальних, 
так і нематеріальних, а також управління ними.

Дослідження показали, що перелік джерел 
створення конкурентної переваги достатньо вели-
кий та різноманітний, але перш ніж розгортати 
роботу з формування конкурентних переваг на їх 
основі, підприємства мають визначити, наскільки 
реальним є використання того чи іншого дже-
рела. Вибравши джерело конкурентної переваги, 
необхідно проаналізувати чинники внутрішнього 
та зовнішнього середовища з метою можливості 
використання їхнього впливу на створення пере-
ваги підприємства на конкурентному ринку [14].

Висновки. Отже, конкурентна перевага є 
запорукою сталого розвитку будь-якого госпо-
дарюючого суб’єкта та й у цілому національної 
економки. Для утримання першості в ринковому 
середовищі важливим є детальний  та постій-
ний аналіз джерел конкурентних переваг, адже 
досягнення лідируючих позицій призводить 
до зменшення активності щодо діагностики та 
моніторингу конкурентного середовища.

Конкурентна перевага не є постійною та три-
валою в часі через зміни кон’юнктури ринку, крім 
того, тривалість життєвого циклу призводить 
до спаду чи втрати конкурентної переваги, а 
це вимагає пошуку нових джерел формування 
конкурентних переваг. Водночас представлена 
класифікація джерел формування конкурент-
них переваг забезпечить визначення резервів 
та перспектив господарюючого суб’єкта в кон-
курентному полі, дасть змогу визначити клю-
чові компетенції, призведе до вдосконалення 
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власного виробництва та сприятиме утриманню 
лідируючої позиції. 

Перспективі подальших досліджень слугува-
тимуть наукові розвідки щодо управління кон-

курентними превагами та формування ефек-
тивної конкурентної політики, що забезпечить 
зростання конкурентоспроможності підприєм-
ства в довгостроковій перспективі.
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Рис. 1. Основні джерела формування конкурентних переваг  
господарюючих суб’єктів

Джерело: узагальнено авторами на основі [9–11]

• природні ресурси, сприятливі умови для ви-
робництва товарів, кваліфікована робоча сила

фактори 
виробництва 
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інвестиційна 
політика

• відмінні якості товару, які мають підвищену
цінність для споживачаякість продукції
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витрати виробництва

• особливі навики або технології, які ство-
рюють унікальну цінність для споживачаключові компетенції
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ефективну діяльність

структура
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• досягнення у сфері наукових досліджень,
проєктування нових розробок і маркетингової
політики

інновації
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стратегічні активи

• ефективність діючої системи менеджменту,
швидке реагування на потреби ринку
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майстерність

• маркетингові комунікації та стратегії про-
сування

диференційований 
продукт
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