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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК СКЛАДОВА  
РИНКОВОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Основою успіху діяльності будь-якого ринково орієнтованого підприємства є створення ним 
так званих конкурентних переваг, тобто таких умов, які б забезпечили унікальність його 
ринкової позиції з точки зору споживачів (клієнтів) та ділових партнерів. Іншими словами, 
конкурентні переваги можна визначити як високу компетентність підприємства в якій-небудь 
області, яка дає найкращі можливості долати сили конкуренції, залучати споживачів і зберігати 
їх прихильність товарам підприємства. Конкурентні переваги забезпечують надання 
споживачам такого продукту, який представляє для них відому цінність і за який вони готові 
платити гроші. Вважається, що фундаментальною причиною успіху одних підприємств і невдачі 
інших є те, що процвітаючі підприємства володіють конкурентними перевагами, а невдахи – ні.  

У спеціальній літературі зазвичай наводять такі вимоги, яким повинні відповідати 
конкурентні переваги, щоб вважатися стратегічним чинником успіху: забезпечувати 
унікальність власної марки в порівнянні з конкуруючими протягом тривалого часу, для чого 
сильні сторони даного підприємства порівнюються із слабкими  сторонами суперника; 
задовольняти специфічні потреби клієнта (іншими словами, відносно сильні сторони 
підприємства повинні давати релевантну вигоду даній цільовій групі споживачів); будуватися на 
специфічних здатностях і ресурсах підприємства, які повинні бути оригінальними в порівнянні 
з конкурентами і які важко або неможливо імітувати. 

Ж.-Ж. Ламбен  виділяє такі групи факторів, які можуть забезпечувати конкурентні переваги 
підприємству: відмінна якість, що являє собою підвищену цінність для покупців або за рахунок 
зменшення їх витрат, або за рахунок підвищення ефективності товару (така зовнішня 
конкурентна перевага забезпечує підприємству підвищене ринкове домінування, тобто може 
примусити учасників ринку платити більш високу ціну); витрати підприємства нижчі за 
рахунок високої продуктивності (ця зовнішня конкурентна перевага сприяє більшій 
прибутковості підприємства); ключові компетенції, тобто особливий навик чи технологія, які 
створюють унікальну цінність для споживачів. 

М. Портер наголошує на тому, що джерело конкурентної переваги компанії полягає в 
способі, яким її види діяльності виконуються і посилюють один одного. Він поділяє 
конкурентні переваги на наступні види: нові технології; нові потреби покупців чи ті потреби, 
що змінилися; поява нового сегмента галузі, як правило, за рахунок освоєння нової продукції; 
зміна вартості чи наявності компонентів виробництва; зміна державного регулювання  в таких 
сферах, як стандарти, охорона навколишнього середовища тощо. 

Зміст і суть конкурентних переваг підприємства може різнитися відповідно до специфіки 
виду економічної діяльності, товару чи ринку, на якому працює таке підприємство. Базовим 
фактором формування конкурентних переваг підприємства є конкурентні переваги продукту 
його діяльності, який на ринку отримує певну інформаційну підтримку у вигляді бренду, 
реклами тощо і трансформується в товар – об’єкт задоволення потреб споживачів.   

Основними експертами при формуванні переліку конкурентних переваг підприємства 
повинні бути споживачі його продукції (клієнти), адже саме вони, приймаючи рішення про 
придбання певних товарів визначають їх реальну ринкову цінність. Для вирішення подібного 
завдання потрібно налагодити стійкі інформаційні зв’язки між підприємством та споживачами. 
Нерідкими є випадки, коли підприємство помилково вважає деякі специфічні характеристики 
своєї продукції її конкурентними перевагами. Отже, підприємство-виробник повинно 
вимірювати свої конкурентні переваги не власними амбіціями, а, в першу чергу, через призму 
потреб споживачів, які цей товар задовольняє. 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua


