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Вступ. Аналіз сучасних досліджень проблем форму-
вання та підвищення рівня конкурентоспроможності ре-
гіонів свідчить про активний науковий інтерес щодо ана-
лізу формування певного рівня конкурентоспроможності 
з позиції забезпечення та розвитку конкурентних переваг 
в рамках конкретного регіону, синергетичний характер 
взаємодії яких обумовлює місце та масштаби впливу регі-
ону на глобальну економічну систему, забезпечує її успіх 
у конкурентній боротьбі, а отже, забезпечення певного 
рівня конкурентоспроможності. 

 Зазначене коло проблем привертає увагу багатьох 
дослідників, та поняття «конкурентної переваги»  роз-
глянуто та сформовано а рамках наукових досліджень 
провідних науковців як на національному, так і на міжна-
родному рівнях, а саме: Б. карлофа, м. портера, В. мар-
кової, п. Забєліної, А. Шегди, Ф. котлера, Р. Фатхудінова,  
г. Азоєва, м. книша, А. градова, В. Оберемчука, Б. мільнера,  
Ф. лііса, О. Тищенка, О. головко, А. Райзберга, А. Шинкаренко,  
А. Шевченко, Ж. – Ж. ламбена, А. піддубної, І. піддубного, 
А. Войчака, І. Білецької, О. кузьміна, н. горбаля, г. Хулея, 
Дж. Сандерса, н. Задорожної, В. павлової, А. Андрєєва,  

Ю. Іванової, В. Філонича, В. Зінченка, О. Савтюгіна, А. гапо-
ненка, А. панкрухіна, В. горячука. Але в той же самий час 
на регіональному рівні не існує єдиної думки щодо трак-
тування поняття «конкурентна перевага». Тому актуальним 
та доцільним є дослідження  даного поняття з позиції вже 
визначених точок зору та можливості удосконалення трак-
тування та змістовного наповнення поняття «конкурентної 
переваги» саме на регіональному рівні. 

Термін «конкурентні переваги» все частіше використо-
вується науковцями на рівні регіону, тож дослідження при-
роди його походження необхідне для глибокого  розумін-
ня механізму формування його конкурентоспроможності, 
крім того, розкриття об`єктивної сутності та змісту даної 
категорії дає можливість здійснення наукового обґрунту-
вання та ефективного вирішення проблеми підвищення 
регіональної конкурентоспроможності. 

З метою дослідження природи походження терміну 
«конкурентні переваги», було проведено аналіз теорій, 
в рамках яких закладено теоретичні основи щодо форму-
вання даного поняття з точки зору різних підходів, який 
наведено у табл. 1.

Таблиця 1 
Аналіз підходів щодо формування конкурентних переваг

Теорії формування конкурентних переваг Відмінні риси

1 2

Ресурсний підхід

Теорія абсолютних переваг А. Сміта (1776) [34]
Досліджувалися фактори виробництва: земля, капітал, природні ресурси, праця 

Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо (1817)[34]

Теорія співвідношення факторів виробництва  
Е. Хекшера та Б. Оліна (1918-1933) [3]

Проводився укрупнений аналіз двох факторів – праці та капіталу

Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва  
П. Самуельсона (1948) [3]

Аналізується однорідність факторів виробництва, ідентичність техніки, досконалої 
конкуренції та повної мобільності товарів

Управлінський підхід

Система національної економії Ф. Лііста (1841) [24]
Аналізуються додаткові фактори впливу – ефективна урядова політика, умови 
попиту, рівень технічного прогресу, пропонуються методологічні принципи теорії 
конкурентоспроможності саме з позиції впливу державного регулювання

Теорія полюсів зростання Ф. Перру (1950) [3]
Аналізуються регіони як стратегічні одиниці формування конкурентоспроможності,  
а також локальні умови для виробництва

Модель «Збалансована система показників»  
Р. Каплана та Д. Нортона (1992) [14]

Аналізується доцільність формування певної системи показників з метою виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків у системі управління конкурентоспроможністю 

Інвестиційний підхід

Теорія «нового зростання» П. Ромера та «людського 
капіталу» Р. Лукаса (1988-1990)[47;52]

Аналізуються внутрішні чинники економічного зростання – інвестування в НТП та 
людський капітал

Еклектична ОЛІ – парадигма  
Дж. Даннінга (1981-1993) [43]

Аналізуються конкурентні переваги в ракурсі залучення іноземних інвестицій. 
Доведено визначний вплив трьох груп детермінант: переваг володіння, переваг 
розташування, переваг інтернаціоналізації 

Інноваційний підхід

Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера (1912)
[39]

Досліджуються фактори зростання, які ґрунтуються на розвитку технічного прогресу
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проаналізувавши табл. 1, можна зробити висновок, 
що теорії, в рамках яких були закладені базові положення 
щодо формування поняття «конкурентні переваги», можна 
класифікувати на 5 різних підходів. 

перший підхід – «Ресурсний або факторний», пред-
ставники якого концентрували увагу на тому, що базою для 
формування конкурентних переваг є дослідження факто-
рів виробництва. ними було визначено, що фактори, які 
сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіону,  
є їх конкурентними перевагами. 

Другий підхід – «Управлінський», в його рамках осо-
блива увага приділяється аналізу додаткових факторів 
впливу, а саме – ефективній урядовій політиці, впливу дер-
жавного регулювання, розглядаються регіони як страте-
гічні одиниці формування конкурентоспроможності, про-

понується формування певної системи показників з метою 
управління конкурентоспроможністю. 

Третій підхід – «Інвестиційний», базовим твердженням 
якого була принципово нова гіпотеза економічного зрос-
тання, в рамках якої науково-технічний прогрес розглядав-
ся як ендогенний чинник, а за головний фактор як еконо-
мічного зростання, так і формування конкурентних пере-
ваг пропонувалося визначати саме спрямування інвести-
ційних ресурсів в науково-технічний  та людський капітал. 
Досліджується вплив залучення іноземних інвестицій на 
формування конкурентних переваг країн, доводиться, що 
країна, яка має так звані  «переваги володіння», безумовно,  
приваблює іноземні інвестиції. А «переваги розташування» 
та «переваги інтернаціоналізації» створюють сприятливі 
умови для національних інвесторів за кордоном. 

1 2

Теорія факторів економічного зростання  
Дж. Кендрика, Е. Денісона, Р. Солоу (1957-1969) [48]

Аналізуються інновації як необхідна передумова економічного зростання. Конкурентні 
переваги можуть бути отримані внаслідок розвитку принципово нових інноваційних 
напрямків розвитку

Концепція інтелектуального лідерства Г. Хемела  
і К. Прахаллада (1994)[49]

Аналізується поряд із традиційними факторами конкурентоспроможності пріори-
тетність  ключових компетенцій в рамках концепцій інтелектуального лідерства. 
Розглядається важливість конкурування не продукту з продуктом, а створення 
принципово нових видів бізнесу, нелінійних інновацій, нестандартних рішень

Теорія екосистем та коеволюції Дж. Мура (1996) [50]
Аналізується доцільність існування саме інноваційного типу діяльності, обрання 
партнерського типу відносин між постачальниками та споживачами, вказується на те, 
що суб’єкт господарювання є частиною екосистеми

Теорія комплементарних факторів Р.М. Кантера [45]
Аналізується вплив так званих «комплементарних факторів» як важливих підсилю-
вачів формування стійких конкурентних переваг

Теорія блакитного океану К. Чана (2007) [44]
Аналізується недоцільність постійної боротьби із конкурентами. Необхідність запов-
нення тих полей, які є пустими, з метою досягнення унікальності та неповторності

Комбінований підхід

Меркантилістські теорії (XV-XVIII) [3]
Аналізувалися орієнтири експорту та імпорту, стимулювання розвитку монопольних 
торговельних об`єднань, стимулювання розвитку національного промислового 
виробництва, питання вивозу з країни сировини

Німецька історична школа -  Рошер, Б. 
Гільдербранд, К. Кніс, Г. Шмоллер, Й. Брентано 
(1852) [13] 

Аналізується необхідність урахування специфічних особливостей, особливо нееко-
номічного характеру – геополітичне становище, конкретно-історичних та природних 
умов, традицій, звичаїв, розвиненості політичних інститутів

Теорія індустріальний районів (спеціалізованих 
виробництв) А. Маршала (1890) [26]

Виділено три основні напрямки формування конкурентних переваг: високий рівень 
кваліфікації, розвиток обслуговуючих виробництв, зосередження вузькоспе-
ціалізованого виробництва

Теорія національних конкурентних переваг  
М. Портера (1990) [31]

Аналізуються фактори виробництва, розвиненість попиту, зрілість конкурентного 
середовища, якість управління, державна політика. За ключові напрямки обрано 
інноваційну діяльність, формування промислових та регіональних кластерів

Модель мистецтва домінування та створення 
конкурентних переваг М. Трейсі, Ф. Вирсема (1995) 
[51]

Аналізується необхідність та доцільність обрання однієї з ціннісних дисциплін шляхом 
проходження трьох основних етапів прийняття рішень

Теорія соконкуренції А.М. Бранденбургера та  
Б. Дж. Нейлбаффа (1996) [41]

Ґрунтується на доцільності застосування теорії ігор, що дозволяє ефективно комбі-
нувати фактори виробництва та функціонування структур

Концепція сталого розвитку (2002) [20]
Аналізується доцільність застосування сукупностей чинників економічного, соціаль-
ного та екологічного спрямування

Закінчення табл. 1 
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четвертий підхід – «Інноваційний», основні положення 
якого зводяться  до висновку про те, що не все у формуван-
ні конкурентоспроможності економічних суб`єктів та націй 
можна пояснити продуктивністю факторів виробництва. Їх 
дослідження факторів зростання ґрунтується на визнанні 
суттєвого впливу такого фактору як інновації. науковці 
вважали, що на мікроекономічному рівні інновації можуть 
забезпечувати зростання прибутковості виробництва,  
а в рамках національної економіки – підштовхують еконо-
мічну систему до переходу в новий рівноважний стан, тим 
самим забезпечуючи її розвиток. Акцентується велика ува-
га на появі нової складової конкурентної позиції – інтелек-
туальної конкурентної переваги. найважливішою умовою 
формування такої конкурентної позиції науковці вважають 
використання «базових функціональних властивостей 
продукту» і «ключових компетенцій». під базовими функці-
ональними властивостями пропонується розуміти потен-
ційні можливості розвитку і використання продукту, а під 
ключовими компетенціями – знання й уміння людей щодо 
розробки таких продуктів. конкурентна перевага розгля-

дається як похідна від людського мислення: ті, хто не змо-
же змінити свою парадигму і не стане носієм новітнього, не 
зможуть виграти у майбутній конкурентній боротьбі [51]. 

п`ятий підхід – «комбінований», представники якого 
дійшли висновку про те,  що практично неможливо знайти 
фактори виробництва, які забезпечують конкурентну пе-
ревагу тому чи іншому суб`єкту, вона формується завдяки 
продуктивності використання ресурсів усіх видів. Визна-
чається, що  проблема пошуку конкурентних переваг зво-
диться не до наявності певного ресурсу у виробника, а  до 
ступеня ефективності використання всіх видів ресурсів. 

Аналіз підходів щодо формування конкурентних пере-
ваг є базою для визначення трактування даного поняття. 

З метою теоретичного узагальнення поняття «конку-
рентна перевага» проведена його морфологічна деком-
позиція щодо визначення підходів до інтерпретації за до-
помогою ключових слів: результат, показник, сукупність, 
характеристики, цінність, переваги, компетентність, діяль-
ність. У табл. 2 наведено морфологічний аналіз сутності по-
няття «конкурентні переваги».

Таблиця 2
Морфологічний аналіз сутності поняття «конкурентні переваги»

Представники Інтерпретація поняття

1 2

Результат

Б. Карлоф [13]
Результат, на який спрямовано всі стратегії у сфері бізнесу; конкурентні переваги формуються численними 
факторами: ефективним виробництвом, володінням патентами, рекламою, грамотним менеджментом, 
відношенням до споживачів

М. Книш [13] Результат кращого за своїх конкурентів переборення сил конкуренції та виконання робіт із залучення покупців

А. Градов [40]
Продуктивність (результат) використання ресурсів, яка проявляється в зіставленні з іншими суб`єктами 
господарювання (підприємствами, галузями, національними економіками інших країн), з глобальною метою 
економічної стратегії фірми й сфери національної економіки

Б. Мільнер, Ф. Лііс [36]

Результат низької собівартості продукції, впровадження нововведень, більш високої продуктивності праці, 
більш високого рівня кваліфікації виробничого, технічного, комерційного персоналу, якості та технічних 
параметрів виробів, що виготовляються, управлінської майстерності, оптимального сегментування ринку, 
швидкого реагування на потреби та ін. 

В.С. Катькало [15]
Результат реалізації фірмою такої стратегії створення вартості (використання своїх цінних та рідкісних 
ресурсів), яка одночасно не може бути реалізована ніким із її нинішніх або потенційних конкурентів

І. Білецька [5]

Результат не тільки конструктивного мислення, а й можливість компанії випереджати своїх конкурентів; 
наслідок відмінностей в операційній ефективності, здатність приваблювати споживачів та зберігати їх 
відданість; нововведення, що дає реальний приріст бізнес-успіху; індикатор положення фірми  в конкуренції; 
реалізована ключова компетенція

І. Отенко, Є. Полтавська [27]
Результат  більш ефективного за конкурентів управління процесами формування таких якісних і кількісних 
властивостей товару, які представляють цінність для покупця

Показник

П. Забєлін, Н. Моїсєєва [13]
Інтегральна стосовно конкурентоспроможності й конкурентного потенціалу величина, що характеризує 
здатність підприємства успішно конкурувати у коротко- й довгостроковому періодах

Н. Куденко,В. Третяк, 
Н. Куценко [13]

Показник, що забезпечує підприємству перевагу над конкурентами на цільовому ринку
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1 2

Сукупність

М. Портер [31]
Сукупність факторів, що визначають успіх або неуспіх підприємств в конкуренції; продуктивність використання 
ресурсів

О. Тищенко, О. Головко [35]
Сукупність (система) унікальних факторів, властивих підприємству, що відрізняють його від конкурентів 
і  сприяють веденню вдалої конкурентної боротьби на ринку

А. Зозулев [11]
Сукупність заходів, спрямованих на удосконалення власної діяльності, послаблення конкурентів, впливу на 
зміну  ринкового середовища

А. І. Піддубна,  
І. О. Піддубний [29]

Сукупність властивих та надбаних активів, характеристик діяльності суб’єкта господарювання, використання 
яких забезпечує йому ексклюзивну компетентність в певній сфері діяльності та перевагу перед конкурентами 

Г. Хулей, Дж. Сандерс, 
Н. Пирси [38]

Унікальна комбінація (сукупність) наявного виробничого потенціалу з досвідом його використання, який був 
накопичений у минулому, а також сформованим іміджем, що сприяє виготовленню конкурентоспроможної 
продукції, завдяки реалізації якої суб’єкт господарювання має можливість забезпечити своє існування на 
довгострокову перспективу

Н. Задорожна [9] Сукупність відносин, які є предметом регулювання за допомогою комплексу правових норм

А. Ткачук, 
В. Толканов, 
С. Марковський [13]

Сукупність природних, соціально-економічних науково-освітніх, технічних, інформаційних, культурних та 
інституційних умов. Які склалися в регіоні, відрізняють його від інших регіонів і визначають довгострокові 
перспективи забезпечення високого рівня якості життя населення, виробництва в ньому товарів та послуг   
та високу ефективність господарського комплексу територій

Характеристики

В. Маркова [13]
Унікальні відчутні й невловимі ресурси (характеристики), якими володіє підприємство. А також стратегічно 
важливі для зазначеного підприємства сфери бізнесу, які дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі

С. Попов [13]
Характеристики, які створюють для організації, що виробляє й/або реалізує цей продукт, певні переваги над 
конкурентами; будь-які інновації, що дають реальне збільшення бізнес-успіху

А. Шевченко[13] 
Характеристики товарів (споживчі властивості), специфічні умови виробництва й продажу, додаткові послуги, 
які відрізняють діяльність фірми й створюють її переваги на прямими конкурентами 

Ж. – Ж. Ламбен; [23]
В. Нємцов, Л. Довгань [13]

Характеристики або властивості (атрибути) товару або торгівельної марки, що забезпечують фірмі перевагу 
над прямими конкурентами 

А. Войчак, 
Р. Камишніков [6]

Характеристики чи властивості, які забезпечують підприємству перевагу перед прямими конкурентами 

А.В. Андрєєв [13]
Специфічні риси й особливості регіону (характеристики), що важливі для його цільових ринків і відрізняють 
його від інших регіонів

Л. С. Шевченко,  
В. І. Торкатюк, М. О. Кизим, 
А. Л. Шутенко  [13]

Споживчі якості товарів, специфічні умови їх виробництва та продажу, а також додаткові послуги, що від-
різняють діяльність фірми та створюють її перевагу на прямими конкурентами 

А. І. Гапоненко, 
А. П. Панкрухін [8]

Фактори (характеристики) конкурентоспроможності, які проявляють себе у певних суб`єктах господарювання

Цінність

 Ф. Котлер [21]
Пропозиція споживачам більшої цінності за рахунок  більш низьких цін або за рахунок надбання більших 
вигід, що виправдовують вищу ціну

Р.А. Фатхутдінов [37] Яка-небудь ексклюзивна цінність, якою володіє система та яка дає їй перевагу над конкурентами 

Є. Мазилкіна, 
Г. Панічкіна [25]

Система, що володіє будь-якою ексклюзивною цінністю, яка надає ій перевагу над конкурентами в еконо-
мічній, технічній та організаційній сферах

О. Є. Кузьмін, 
Н. І. Горбаль [22]

Ексклюзивна цінність об’єкта, яка дає йому перевагу перед конкурентами 

Ф. Аналоуі , А. Карамі [2] Ті здібності (цінності), якими має володіти компанія, щоб досягати успіху у своєму бізнесі

Л. В. Балабанов, В. Холод [4] Будь-яка ексклюзивна цінність, якою володіє підприємств, що забезпечує йому першість серед конкурентів

Продовження табл. 2
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Аналізуючи дані, які наведено у табл. 2, можна зроби-
ти висновки, що не існує єдиного визначеного трактування 
даного поняття. В залежності від того, в якому ракурсі роз-
глядається поняття «конкурентної переваги», можна виді-
лити ключові елементи щодо аналізу та пошуку джерел їх 
формування. 

Розглядаючи трактування поняття «конкурентні пере-
ваги» з точки зору регіональної площини, доцільно виді-
лити результати досліджень авторів, які наведено у табл. 3.

Аналізуючи дані табл. 3, можна зробити висновок, що 
науковці сходяться на думці, що конкурентні переваги у 
регіональній площині доцільно розглядати як переваги 
над конкурентами у певних сферах діяльності, тобто клю-
човим словом у трактуванні конкурентних переваг регіону 
є переваги. Доцільно виділити точку зору В. Ф. горячука 

щодо того, що конкурентні переваги вважаються перева-
гами саме у конкурентоспроможності в цілому, за окреми-
ми її складовими (показниками), окремому фактору, групі 
факторів конкурентоспроможності [14].   

необхідно відзначити, що конкурентна перевага має 
порівняльний, а відповідно відносний, а не абсолютний 
характер, адже вона може бути оцінена тільки шляхом 
порівняння характеристик, які впливають на економічну 
ефективність. Відносність конкурентної переваги прояв-
ляється в іншій важливій іі властивості – залежності від 
конкретних умов та причин. Суттєвою характеристикою 
конкурентної переваги є її залежність від багатьох різно-
рідних факторів. 

Висновок. проведений аналіз засвідчив те, що в еко-
номічній літературі конкурентні  переваги ототожнюються 

Закінчення табл. 2

1 2

В.А. Зінченко [10]
Це ексклюзивні цінності в різних сферах діяльності, якими володіє суб`єкт господарювання та які забезпечують 
йому першість серед конкурентів на цільовому ринку

Переваги

Г. Азоєв [1]
Концентрований прояв переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 
підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока 
рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж)

В. Оберемчук [13]
Переваги, що забезпечують доходи, які перевищують середньогалузевий рівень і сприяють завоюванню 
міцних позицій на ринку; основа успішного існування і розвитку фірми

С. П. Гаврилюк [7]
Стратегічно важливі для суб’єкта господарювання активи та сфера діяльності, тобто переваги, які дають йому 
можливість перемагати в конкурентній боротьбі

Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, 
О. Ю. Іванова [12]

Позитивні відмінності (переваги) підприємства від конкурентів у деяких  або усіх видах діяльності, які за-
без печують підвищення соціально-економічної ефективності в короткостроковому періоді й виживання 
в  довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього 
середовища та умов конкурентної боротьби, що змінюються

В. Філонич [13] Наявність певних вищих характеристик (переваг) регіону у порівнянні з іншими регіонами 

О. Савтюгін [13]
Перевага не над конкурентами, а перевага по відношенню до споживачів, полягає в найбільш швидкому 
забезпеченні клієнтів новими інформаційними послугами та товарами, які будуть формувати ринок 
майбутнього

В. Ф. Горячук [13]
Перевага у конкурентоспроможності в цілому, за окремими її складовими (показниками), окремому фактору, 
групі факторів конкурентоспроможності

Компетентність

А. Шегда [13] 
Висока компетентність підприємства в будь-якій сфері, що надає йому найкращі можливості залучати й збе-
рігати клієнтів

А.Б. Райзберг [32] Компетентність підприємства певній сфері діяльності 

В. Г. Шинкаренко,  
А. С. Бондаренко [13]

Висока компетентність підприємства у порівнянні із своїми конкурентами, що базується на досягнутому рівні 
конкурентного статусу, достатності й ефективності використання конкурентного потенціалу

Діяльність

Ю. Соболєв, В. Дикань, 
А. Дейнека, Л. Позднякова [33]

Діяльність фірми на ринку, що дозволяє долати сили конкуренції та залучати покупців

В. А. Павлова [28] 
Діяльність, яка пов`язана зі зміною ринкової позиції суб`єкта господарювання пристосуванням видів діяль-
ності обраної стратегії вибором політики взаємовідносин з конкурентами, швидкою реакцією на зміну 
у  конкурентній сфері діяльності
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з конкурентоспроможністю. необхідно відзначити, що така 
аналогія має вагомі підстави для існування, адже між цими 
поняттями спостерігається причинно-наслідковий зв’язок. 
Так чи інакше, встановлено, що конкурентоспроможність є 
результатом, який фіксує наявність конкурентних переваг, 
а без останніх конкурентоспроможність не є можливою. 

Тож формування конкурентних переваг на регіональ-
ному рівні є важливою та необхідною передумовою щодо 
досягнення певного рівня конкурентоспроможності, а ме-
ханізм формування конкурентних переваг регіону є акту-
альним питанням подальших наукових досліджень.  
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