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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

  У статті розкрито економічний зміст поняття “конкурентні переваги 

підприємства ” через узагальнення існуючих визначень вчених стосовно характеристик 

ринкової ситуації. Запропоновано класифікацію основних видів конкурентних переваг, 

описані принципи управління формуванням конкурентоспроможності підприємств, а 

також проаналізовано та деталізовано чинники впливу на управління конкурентними 

перевагами підприємств. Запропонована система аналізу конкурентних переваг являє 

собою необхідний інструментарій для визначення і оцінки процесів ефективності та 

конкурентоздатності підприємства. 

  The article explores the economic concept of "competitive advantage" through 

generalization of existing definitions of scientists on the characteristics of the market situation. 

The classification of main competitive advantages, explains how the formation of enterprise 

competitiveness, and also analysed and itemized factors influence the management of competitive 

advantage. The proposed system analyses the competitive advantages is a necessary tool to 

identify and evaluate process efficiency and competitiveness of enterprises. 

Вступ. Формування конкурентних переваг підприємств на ринку є 

першочерговою умовою підвищення економічної і соціальної стабільності 

економіки. Швидке оновлення суспільних відносин, яке відбувається на етапі 

переходу до ринку в Україні, обумовлює глибокі і масштабні зміни як 

економічної системи в цілому, так і всіх її структурних елементів окремо. 

Існуюча раніше система збуту продукції сприяла розвитку нездорової 

конкуренції, що призвела до монополізації ринків, зростання чисельності 

посередників, що не сприяло виходу товаровиробників на ринок і значно 

збільшувало ціну на продукцію. Тому системні наукові дослідження, пов'язані 

з розробкою дієвих напрямів і ефективних механізмів вдосконалення 

управління конкурентними перевагами підприємств на ринку є актуальними. 

Проблемами визначення конкурентних переваг займаються багато дослід-

ників - М. Портер, Ф. Котлер, І. Ансофф, Ж.-Ж. Ламбен, Р.А. Фатхутдинов, 

А.Ю. Юданов, В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгаль, О.В.Зозульов та ін. Аналіз 

публікацій свідчать про складність досліджуваної категорії та необхідність 

подальшої розробки методичних положень формування системи управління 

конкурентними перевагами [1]. Так, зокрема потребує уточнення економічна 

сутність поняття “конкурентні переваги підприємств ”, класифікація основних 



видів конкурентних переваг підприємств. Необхідним є розробка принципів 

управління формуванням конкурентоспроможності підприємств на ринку.  

Постановка задачі. Основною метою даної статті є розробка науково-

теоретичних засад і рекомендацій щодо удосконалення управління 

конкурентними перевагами підприємств на ринку. В зв’язку з цим 

вирішувались такі завдання:  

– уточнення економічної сутності поняття “конкурентні переваги 

підприємств ”; 

– удосконалення класифікації основних видів конкурентних переваг 

підприємств на ринку; 

– обґрунтування принципів управління формуванням 

конкурентоспроможності підприємств; 

– дослідження кон'юнктуроутворюючих чинників впливу на управління 

конкурентними перевагами підприємств. 

Методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної 

теорії, отримані результати досліджень вітчизняних та зарубіжних учених з 

проблем економіки й управління конкурентними перевагами підприємств на 

ринку. Для вирішення поставлених завдань використані: діалектичний метод 

дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку й розвитку, а також системно-

структурний аналіз (при дослідженні загальноприйнятих засад та при 

систематизації методичних підходів щодо управління конкурентними 

перевагами підприємств на ринку). 

Результати дослідження. З моменту зародження ринку виявлення 

конкурентних переваг підприємств знаходяться в полі зору науковців і 

практиків..  

Однак різні автори, які досліджували дану економічну категорію, 

трактують її по-різному. На наш погляд, під  «конкурентними перевагами 

підприємства» слід розуміти  кількісні і якісні характеристики ринкової 

ситуації, в якій знаходиться підприємство, що визначається станом і 

співвідношенням попиту, пропозиції, рівнем цін, і яка змінюється в часі під 

впливом специфічних чинників. 

Крім цього, існує розбіжність авторів, щодо видів конкурентних переваг 

підприємства. Вивчення приведених класифікацій дозволило виділити із 

загальної сукупності підходів чотири загальні ознаки: масштабність об'єкту 

дослідження, база для порівняння, фаза виробничого циклу, співвідношення 

елементів циклу. 

Разом з тим, аналіз різних позицій з даного питання дає підставу виділити 

новий підхід до критеріїв і видів конкурентних переваг підприємств на ринку 

[2], які здатні дати характеристику в змінному вигляді позиції підприємств на 

ринку в цілому і сформувати їх на локальних ринках (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація основних видів конкурентних переваг підприємств на ринку [6] 

 

В даній класифікації ознака  “ступінь ієрархії” дає змогу виділити 

загальногосподарські переваги на світовому і товарному ринках. Ознака  

“ступінь складності ”  дозволяє вичленити такі види конкурентних переваг 

підприємств на ринку, як прості і диференційовані.  

Крім цього, нова класифікація відрізняється від запропонованого 

ученими-економістами розподілу конкурентних переваг підприємств залежно 

від фази виробничого циклу і від співвідношення елементів ринку. Дане 

твердження ґрунтується на тому, що в основу розділення конкурентних 

переваг підприємств на види виходячи з приналежності до тієї або іншої фази 

виробничого циклу вже закладена взаємодія основних елементів ринку: 

попиту, пропозиції і ціни. Цим пояснюється і збіг в назвах і характеристиках 

різновидів конкурентних переваг підприємств, які автори описують з позицій 

різних класифікаційних ознак (фаза виробничого циклу і співвідношення 

елементів ринку). 

Існують два критерії оцінки конкурентних переваг підприємств на ринку: 

ступінь сприятливості і ступінь стійкості. Відповідно до першої ознаки до 

сприятливих переваг відносимо перевищення попиту над пропозицією і повне 

завантаження потужностей, а несприятливі це такі, які характеризуються 

перевищенням пропозиції над попитом і низьким рівнем завантаження 

виробничих потужностей. 

Залежно від ступеня стійкості виділяється стійкі (рівноважні) конкурентні 

переваги підприємств, для яких характерні рівність попиту і пропозиції при 



стабільному рівні цін, і нестійкі (невизначені), які характеризуються 

зниженням або повною відсутністю попиту або пропозиції на ринку у зв'язку з 

переломом ринкових цін, що очікується.  

Управління формуванням конкурентоспроможності підприємств на 

ринку можна здійснювати на основі нижче перерахованих основних 

принципів.  

1. Принцип комплексності означає, що оцінка економічного становища 

підприємств на ринку здійснюється з урахуванням всіх зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 

2. Принцип системності передбачає необхідність аналізу конкурентних 

переваг підприємств на ринку як системи взаємопов’язаних елементів: 

виробників продукції (послуг), комерційних та некомерційних установ; 

органів державного та місцевого самоуправління. 

3. Принцип взаємозв’язку спонукає розглядати 

конкурентоспроможність підприємств як складову частину соціально-

економічного розвитку країни, з урахуванням територіальних 

особливостей. 

4. Принцип довгостроковості зумовлює необхідність в процесі оцінки 

конкурентоспроможності враховування  стратегічного розвитку країни і 

визначення її стану в майбутньому. 

5. Принцип безперервної змінності викликає необхідність внесення 

певних змін у цільову орієнтацію суб’єктів ринку в результаті змін, які 

відбулися в навколишньому середовищі. 

6. Принцип стійкої рівноваги пояснює, що конкурентоспроможність 

підприємств на ринку залежить від ступеня динамічності окремих 

показників, що забезпечують конкурентні переваги галузі та країни в 

цілому[3].  
Управління конкурентними перевагами підприємств полягає у вивченні 

чинників, що впливають на нього і взаємодіють між собою [4]. Так всі 

чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств  

можна охарактеризувати  залежно від приналежності до елементів ринку на 

чинники попиту і чинники пропозиції; і залежно від приналежності до тих або 

інших учасників ринку – на чинники виробника, посередника, постачальника і 

покупця. 

Більшість авторів вважають, що всі чинники впливу на управління 

конкурентними перевагами підприємств діляться залежно від зв'язку з 

економічним циклом відтворення на циклічні і нециклічні [5]. На наш погляд, 

дане твердження є вірним, але потрібно заздалегідь прогнозувати і негайно 

реагувати як підприємству, так і державі на небажані дії циклічних чинників 

для підтримки сприятливих конкурентних переваг. 



Опираючись на дану думку, можна виділити таку класифікаційну ознаку 

дії на управління конкурентними перевагами підприємств, як чинник 

прогнозованості. Саме відповідно до даної ознаки, прийнято всі чинники 

впливу на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку 

ділити на передбачені і непередбачувані. 

Деякі чинники в різні періоди часу можуть мати тільки стримуючий 

характер, тому їх можна віднести до чинників нейтральної дії. Враховуючи це, 

чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств на 

ринку можна розбити на три групи: 

 чинники, стимулюючі розвиток підприємств на ринку; 

 чинники, стримуючі їх розвиток,  

 чинники нейтрального характеру. 

На підставі того, що визначення ступеня впливу досліджуваних чинників 

на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку має, важливе 

значення, необхідно доповнити класифікацію, виділивши залежно від 

запропонованої ознаки – ступеня дії, чинники, що визначають розвиток 

підприємств на ринку, і чинники, що мають другорядну дію. 

На нашу думку, при здійсненні управління конкурентними перевагами 

підприємств на ринку необхідно також  визначити, вплив значимих чинників. 

Тобто всі чинники можна  згрупувати, згідно необхідності їх дослідження, на 

ті, дію яких необхідно враховувати, і ті, вплив яких в конкретному випадку 

може бути неврахованим. 

Всі чинники впливу на управління конкурентними перевагами 

підприємств на ринку можна розділити на регульовані, частково регульовані, 

важко регульовані і нерегульовані. 

Систематизація чинників може передбачати їх класифікацію на: 

демографічні, державно-політичні, економічні, науково-технічні, соціально-

психологічні і територіальні [6]. 

Висновки. Відмінність в поглядах  економістів, які досліджували 

сутність поняття “конкурентні переваги підприємств ”, полягає в розгляді 

питань співвідношення попиту і пропозиції, відтворювального процесу, 

природи впливу економічного середовища, стану і розвитку ринкових 

елементів. Це дало нам змогу трактувати дане поняття з врахуванням цих всіх 

аспектів.  

Основні види конкурентних переваг підприємств на ринку слід 

класифікувати за ієрархічністю ознаки: (загальногосподарські, товарні, 

світові), за ступенем складності (прості, диференційовані), за ступенем 

сприятливості (несприятливі, сприятливі), за ступенем стійкості (нестійкі 

(невизначені), стійкі (рівноважні)). 

Чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств 

на ринку пропонується згрупувати за чотирма критеріями, які характеризують 



загальний підхід до систематизації: приналежність, доступність і характер 

обліку, прояв факторів, сфера і масштабність дії.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні сутності 

поняття “конкурентні переваги підприємства ”, розширенні класифікації 

основних видів конкурентних переваг підприємств на ринку. 

Теоретичне значення досліджень полягає в уточненні змісту поняття 

“конкурентні переваги підприємства ”, систематизації окремих видів 

конкурентних переваг. 

Практичне значення дослідження полягає в  деталізації чинників 

зовнішнього впливу на управління конкурентними перевагами підприємств, 

що сприяє формуванню системи аналізу конкурентних переваг. 

Перспективним є формування цілісної системи управління 

конкурентними перевагами підприємств в ринкових умовах господарювання. 
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