
Інвестиції: практика та досвід № 5/200954

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Дослідження теоретичних основ поняття конкурен%

тних переваг в теперішній час обмежені лише декілько%
ма роботами зарубіжних і вітчизняних авторів, що роз%
кривають приватні і прикладні аспекти цієї категорії. При
цьому залишаються невивченими політекономічні аспек%
ти конкурентних переваг, еволюція виникнення і станов%
лення її (конкурентної переваги) як одного з найважли%
віших понять економічної науки; теоретичні підходи, ме%
тодологічні аспекти і методи аналізу сутності і змісту
цього поняття, а також взаємозв'язок з такими еконо%
мічними категоріями, як конкуренція і конкурентоспро%
можність.

Теоретичні основи конкуренції були закладені ще в
період докапіталістичних формацій. Але перші суттєві
положення про конкурентну боротьбу і її рушійні сили
з'явилися тільки у середині XVIII століття. Великий вне%
сок в становлення теорії конкуренції внесли представ%
ники класичної політичної економіки А. Сміт, Д. Рікар%
до. Надалі теорія конкуренції одержала розвиток в пра%
цях відомих учених А. Маршалла, Дж. Кейнса, В. Леонть%
єва, П. Сраффі, Й. Шумпетера, М. Портера, С. Брю і К.
Макконела, тощо. У їх роботах були закладені зміст,
форми і методи конкурентної боротьби, обгрунтовані
загальні закономірності ринкової організації господар%
ства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є систематизація гене%

зису теорії конкурентних переваг, що дозволяє визна%
чити досягнення нею етапу інтеграції ринкового і ресур%
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сного підходів, а також вивчення зародження та роз%
витку теорії конкурентних переваг, яке доцільно
здійснювати у двох вимірах. Оцінити функціональний
підхід, оперуючи поняттям міжгалузевої та внутрішньо%
галузевої конкуренції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна конкуренція — це комплексна катего%

рія, що відображає спосіб функціонування та руху ка%
піталу у ринковому середовищі. Такий рух може відбу%
ватися як всередині певної галузі промислового регіо%
ну країни у вигляді внутрішньогалузевої конкуренції, так
й на міжгалузевому рівні у вигляді міжгалузевої конку%
ренції. Економічна конкуренція як складна категорія
вимагає комплексного підходу до свого вивчення. Та%
кий підхід інтегрує класичну, неокласичну та інститу%
ційну концепції до вивчення економічної конкуренції.

Теорію конкурентних переваг у теоретичному вимірі,
де витоками виступають методологічні підходи, сфор%
мовані в межах теорії конкуренції, можливо представи%
ти у наступному вигляді (рис. 1).

Адам Сміт розглядав конкуренцію як поведінкову
категорію, коли продавці і покупці змагаються на ринку
за вигідніші умови продажу і покупки товарів [7]. Ринко%
ва економіка, не керована колективною волею, проте
слідує строгим правилам поведінки на ринку. Відповідно
до цих правил вільна конкуренція прагне зрівняти пере%
ваги факторів виробництва у всіх галузях, тим самим вста%
новлюючи оптимальний розподіл ресурсів між галузями.
А. Сміт зробив перші кроки до розгляду конкуренції як
ефективного механізму цінового регулювання.
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А. Сміт постулював модель досконалої конкуренції,
вперше довів, що конкуренція, врівноважуючи норми
прибутку, приводить до оптимального розподілу праці і
капіталу, врівноважує приватні інтереси і економічну
ефективність.

Згідно з його концепцією підприємство створює
конкурентоздатний товар і експортує його, якщо вит%
рати на його виробництво нижчі, ніж в інших країнах.
А. Сміт вважав, що експортоорієнтоване виробництво
товарів повинне обов'язково створюватися на основі аб%
солютних переваг країни.

Таким чином, сучасна концепція конкурентних пе%
реваг корінням сягає часів зародження класичної еко%
номічної науки. Абсолютні переваги, орієнтовані на при%
родні переваги, є першим етапом в еволюції наукових
поглядів на конкурентні переваги. На нашу думку, по%
дальший розвиток теорії абсолютної переваги був об%
межений слаборозвиненими продуктивними силами,
обумовленими феодал%ремісничими формами відтво%
рення. Проте теорія абсолютної переваги А. Сміта зігра%
ла свою основоположну роль в становленні конкурент%
них переваг.

Д. Рікардо розвинув ідею цінового регулювання
ринку за допомогою конкуренції і розробив теоретич%
ну модель досконалої конкуренції [5]. Для її опису ав%
тор сконцентрував увагу на тому, як функціонує така
система в довгостроковій перспективі. Такий підхід дав
можливість піти від "деталей", пов'язаних з державним

регулюванням, монопольною владою, географічними
особливостями ринку тощо, які в довгостроковій перс%
пективі не мають вирішального значення [1].

Виникнення теорії Д. Рікардо стало наслідком про%
цесів, які пов'язані з формуванням нових принципів взає%
мостосунків у сфері зовнішньої торгівлі не тільки на
основі природного фактору, але і на відмінності у вит%
ратах виробництва товарів в різних країнах. У свою чер%
гу, це привело до якісного і кількісного розширення
поняття абсолютних переваг і розвитку теорії конкурен%
тних переваг. На відміну від абсолютних переваг, тео%
рія порівняльних витрат прийняла гнучкішу форму, на%
ближену до теорії конкурентних переваг.

Модифікацію теорії порівняльних витрат у теорію
конкуретних переваг пов'язують з працями шведських
економістів Е. Хекшера та Б. Оліна. Сутність висновків
цих учених, так званої "теореми Хекшера%Оліна", поля%
гала у наступному: країна експортує товари, у вироб%
ництві яких найбільш ефективно використані надлиш%
кові фактори виробництва, а імпортує товари, продуку%
вання яких потребує витрачання дефіцитних факторів
виробництва. Математичний опис цієї теорії належить
П. Самуельсону і В. Столперу.

Подальший розвиток теорія порівняльних переваг от%
римала у роботах В. Леонтьєва. Його висновки суперечи%
ли висновкам Е. Хекшера та Б. Оліна й отримали назву "па%
радокса Леонтьєва". На статистичних матеріалах 1949 року
Леонтьєв показав, що, незважаючи на поширену у той час

думку про забезпеченість США капі%
талом, в експорті переважали тру%
домісткі товари [3, с. 83].

Неокласичний підхід А. Маршал%
ла більш повно обгрунтував процес
автоматичного встановлення рівно%
ваги на ринку за допомогою доско%
налої (чистої) конкуренції і дії законів
граничної корисності. Проте, А. Мар%
шалл показав "умовності" моделі
досконалої конкуренції і створив ос%
нови теорії нової моделі конкуренції
— монополістичної [2, 6].

І. Шумпетер відзначав, що мо%
дель досконалої конкуренції пояс%
нювала тільки один вид конкуренції
— ціновий, актуальність якого втра%
чається при створенні нових товарів,
технологій тощо. Модель досконалої
конкуренції не відображала коріння
конкуренції, динаміку конкурентної
боротьби, не враховувала важливість
тимчасового фактору [8].

П. Сраффа показав переваги
крупних підприємств, які вони мо%
жуть одержати, роблячи безпосе%
редній вплив на ціноутворення і по%
рушуючи дії механізму чистої конку%
ренції.

Останнім часом більшість науко%
вих досліджень щодо теоретичного
осмислення конкуренції стосується
її розгляду у призмі 3%х домінуючих
у сучасній західній економічній
теорії підходів: структурного, пове%
дінкового та функціонального, згід%
но з якими конкуренція у ринковій
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Рис 1. Генезис теорії конкурентних переваг
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економіці розглядається або як
процес, або як статичне явище (
рис. 2).

Поведінкове трактування опи%
сує конкуренцію як суперництво,
що виникає між продавцями (по%
купцями) за найбільш вигідні умо%
ви продажу товару. Основополож%
ником такого підходу вважається
А. Сміт. Основні ідеї структурного
трактування відображені в роботах
Д. Курно, Дж. Робінсона, Ф. Еджу%
орта тощо.

 При структурному підході ак%
цент перекладається з самої бо%
ротьби конкурентів на аналіз струк%
тури ринку і умов, пануючих на ньо%
му. Головним є встановлення фак%
ту принципової можливості впливу суб'єкта на загаль%
ний рівень цін. Функціональний підхід розробив Й.
Шумпетер. Такий підхід описує роль конкуренції в еко%
номіці: саме механізм конкуренції витісняє з ринку не%
життєздатних виробників. Всі підходи до визначення
ролі конкуренції не суперечать, а доповнюють один
одного. Кожний з них, узятий окремо, не можна прий%
няти достатнім.

Таким чином, працями вищеназваних і інших вчених
були закладені основи наукових уявлень про суть кон%
куренції, її рушійні сили.

Пізніше розвиток теорії конкуренції був пов'язаний
із зміщенням акцентів з макро% на мікрорівень, і з по%
ступовою розробкою теорії конкурентних переваг. У
1957 році виходить книга Ф. Селезніка "Керівництво в
адмініструванні", де він вводить поняття "ключові ком%
петенції", говорить про необхідність встановлення
відповідності між внутрішнім станом організації та її
зовнішнім оточенням в процесі розробки стратегії
організації [9, с. 53].

Ця ідея була конкретизована Кеннетом Ендрюсом
у підготовленому групою викладачів Гарвардського ун%
іверситету базовому підручнику "Політика бізнесу". У
цій та наступних своїх працях К.Ендрюс робить акцент
на оцінці зовнішніх загроз і можливостей та сильних і
слабких сторін організації; тобто на SWOT%аналізі як
передумові формулювання фірмової стратегії [3, с. 26%
27]. Методологія SWOT% аналізу стала загальновизна%
ною в публікаціях зі стратегії управління і досить широ%
ко використовується для виявлення конкурентних пере%
ваг сучасних підприємств.

У своїх роботах "Стратегія конкуренції" і "Конку%
рентна перевага", якими розпочався новий етап у роз%
витку стратегічного управління, Майкл Портер заклав
основи і розробив теорію конкурентних переваг, що, на
його думку, включає в себе декілька ключових поло%
жень:

1) існує два основні типи конкурентних переваг
підприємства — низькі витрати та диференціація, які у
комбінації з масштабами конкурентного бізнесу дозво%
ляють розробити три генеричні (родові, базові) стра%
тегії, які сприяють досягненню фірмою результатів, що
перевищують середньогалузеві: лідерство у витратах;
диференціація та фокусування [4, с. 51] [6, с. 11];

2) для досягнення успіху фірма повинна сконцент%
рувати зусилля на реалізації однієї з трьох типових стра%
тегій. "Компанія, яка дотримується то однієї базової

стратегії, то іншої, залишається неспроможною довес%
ти жодної з них до кінця, застряє на півдорозі" [4, с.16].
Це положення піддавалося критиці з боку багатьох за%
хідних і вітчизняних дослідників, які спростовують його
як за допомогою теоретичних побудов, так і на основі
емпіричних досліджень діяльності успішних підприємств
[10, с. 249—250];

3)  стан конкуренції в галузі є результатом дії п'яти
конкурентних сил:

— суперництва серед існуючих фірм;
— загрози входу нових підприємств;
— впливу постачальників;
— загрози виробництва замінників;
— впливу покупців [6, с.141].
Аналіз цих п'яти факторів галузевої конкуренції ви%

світлює найбільш важливі сильні і слабкі місця підприє%
мства, стимулює позиціонування фірми у своїй галузі,
визначає сфери, де зміни стратегії можуть принести най%
більшу віддачу, і допомагає зрозуміти, які тенденції в
галузі матимуть найбільший масштаб, чи то у вигляді
можливостей, чи то загроз для підприємства. Тобто, на
думку М. Портера, структурний аналіз є фундаментом
для формулювання стратегії конкуренції [3, с. 21].

Формування конкурентної переваги, виходячи з ос%
новних положень концепції ланцюга вартості, повинно
передбачати рішення триєдиного завдання, а саме:

— оптимізація рівня виконання базисних функцій;
— ефективна міжфункціональна координація;
— погодження з впливом зовнішніх факторів [9, с.

55].
Підприємства досягають конкурентних переваг,

коли знаходять нові способи конкуренції в галузі, тоб%
то здійснюють нововведення. Найбільш типовими при%
чинами новацій, що дають конкурентні переваги, висту%
пають: нові технології; нові або такі, що змінюються,
запити споживачів; поява нового сегменту галузі; зміна
вартості або наявності компонентів виробництва; зміна
урядового регулювання [7, с. 64—66].

Проміжок часу, протягом якого підприємству вда%
ється утримати конкурентну перевагу, залежить від
трьох факторів:

— характеру джерела конкурентної переваги, тоб%
то складності її копіювання (переваги низького і висо%
кого рангу);

— кількості наявних у фірми джерел конкурентної
переваги;

— постійного вдосконалення всіх процесів, пошуку
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перспективних нововведень [3, с. 68—70].
Після виходу праці М. Портера "Стратегія конку%

ренції" дослідники розглядають стратегію підприємства
тільки в контексті конкурентного середовища, і будь%
який досягнутий фірмою результат обумовлюється ви%
бором стратегії для забезпечення конкурентної пере%
ваги і виконаним позиціонуванням.

Саме наприкінці 80%х років на противагу доміную%
чому у 50%х — 70%х роках ринковоорієнтованому підхо%
ду, в теорії конкурентних переваг почав формуватися
ресурсний підхід, згідно з яким досяг%
нення підприємством стратегічного
успіху є неможливим без володіння
ним унікальними ресурсами, без пе%
реваг у навичках, уміннях, ресурсах
та їх використанні [6, с. 36] [7, с. 86].

Історично основою ресурсного
напряму теорії конкурентних переваг
стала теорія ресурсної бази Біргера
Вернерфельта, запропонована ним у
1984 році. Основні положення цієї
теорії полягали у наступному:

1. Погляд на фірму з позиції на%
явних у неї ресурсів призводить до
висновків, які суттєво відрізняються
від традиційного продуктового під%
ходу.

2. Є можливість визначити типи
ресурсів, які зумовлюють високі при%
бутки підприємств.

3. Стратегія підприємства повин%
на включати досягнення рівноваги
між експлуатацією існуючих ресурсів
і розвитком нових.

Пізніше Б. Вернерфельт визнав,
що його теорія не "користувалася
попитом" до 1990 року, коли поши%
рились ідеї К. Прахалада і Г. Хемела
[4, с. 228].

Крім вищеназваних науковців,
розробкою проблематики ресурсно%
го підходу займаються багато дослі%
дників, зокрема табл. 1 [9, с. 56].

В останні роки значна кількість
науковців висловлюють думку, що і
ринковий, і ресурсний підходи теорії
конкурентної переваги, якщо їх роз%
глядати окремо, є односторонніми і
не забезпечують максимального ус%
піху [4, с. 110] [6, с. 62] . Вони не су%
перечать, а швидше доповнюють
один одного, що вимагає їх збалан%
сованого поєднання [10, с. 251]. На%
справді стратегічний успіх підприєм%
ства залежить від його вміння вчас%
но відстежувати релевантні зміни у
конкурентному середовищі, з одно%
го боку, і розвивати власні ключові
компетенції адекватно до цих змін —
з іншого [8, с. 84].

Аналіз розвитку світової практи%
ки досягнення підприємствами комер%
ційного успіху у період з кінця ХІХ до
початку ХХІ сторіччя дозволяє виді%
лити в еволюції ключових джерел

формування конкурентних переваг декілька етапів [6, с.
174] . Кожний з цих етапів характеризується специ%
фічними вимогами споживачів щодо товарів (послуг)
фірм і, відповідно, фокусуванням підприємств на особ%
ливих аспектах стратегічного характеру для більш повно%
го задоволення цих вимог (табл. 1.1).

Механізми конкуренції відрізняються в різних галу%
зях економіки і на різних товарних ринках. В даний час
виділяють чотири класичні типи конкуренції [3, 5, 6, 10]:
досконала (чиста) конкуренція, монополістична конку%

Таблиця 1. Проблематика ресурсного підходу у дослідженнях
їх основоположників
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ренція, олігополія, чиста монополія (табл. 1.2).
Основними рисами ринку з чистою конкуренцією є

наступні:
— дуже велика кількість підприємств пропонує свою

продукцію на високоорганізованому ринку дуже вели%
кому числу покупців;

— конкуруючі підприємства виробляють (прода%
ють) стандартизовану продукцію, що робить покупця
байдужим до того, у якого підприємства придбавати
товар. Нецінова конкуренція практично зводиться до
нуля;

— кожен конкуруючий продавець діє абсолютно
незалежно і, таким чином, не може вплинути на ціну
продукції. Окремий виробник вимушений "погоджува%
тися з ціною", тобто приймати ту ціну на продукцію, яка
встановлюється на ринку; контроль над ціною відсутній;

— відсутні перешкоди для організації бізнесу.
Відсутність "вхідних бар'єрів" на ринках з чистою кон%
куренцією означає, що підприємства і ресурси можуть
вільно переміщатися між галузями і між територіями.

Чиста (досконала) конкуренція є ідеальним зразком,
оскільки характеризує ідеальний ринок.

Термін "недосконала конкуренція" застосовують
для позначення трьох останніх ринкових структур: мо%
нополістичної конкуренції, олігополії, чистої монополії.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки дослідження теоретичних основ

розвитку формування конкурентних переваг промисло%
вих регіонів, відзначимо, що в порівнянні з існуючими
поглядами систематизовано генезис та проінтерпрето%
вано сучасний стан розвитку теорії конкурентних пере%
ваг, характерною рисою якого є інтеграція ринкового
та ресурсного підходів.

Розглянута класифікація типів конкуренції є теоре%
тичною, оскільки на практиці ринки промислових регі%
онів неоднорідні і можуть бути віднесені до якого%не%
будь типу конкуренції лише умовно. Чим ближче конк%
ретна регіональна ринкова структура до певного типу
конкуренції, тим виразніше виявлятимуться властиві
цьому типу механізми.

Невідривно від конкуренції існує
конкурентоспроможність і конкурентні
переваги. Вони є її атрибутом, визна%
чаються і виявляються завдяки конку%
ренції.

Визначено економічну конкурен%
цію як комплексну категорію, що відоб%
ражає спосіб функціонування і руху ка%
піталу у ринковому середовищі про%
мислових підприємств. Такий рух може
відбуватися на міжгалузевому та внут%
рішньогалузевому регіональному рівні.
Згідно з функціональним підходом,
внутрішньогалузева конкуренцією —
це боротьба між товаровиробниками,
які діють в одній галузі промислових
регіонів. Конкуренція всередині галузі
призводить до формування суспільно%
необхідних витрат виробництва та вста%
новлення єдиних ринкових цін. Відпо%
відно, під міжгалузевою конкуренцією
розуміють капіталістичну конкуренцію
між різними сферами виробництва. На
нашу думку, міжгалузева конкуренція

промислових регіонів, відштовхуючись від ринкових
вартостей та базуючись на внутрішньогалузевій конку%
ренції, спрямовує галузеві норми прибутку до загаль%
ної норми і на цій основі встановлює суспільні ціни ви%
робництва. Таким чином, механізм внутрішньогалузевої
конкуренції виступає як головний двигун розвитку про%
дуктивних сил  промислових регіонів, науково%техніч%
ного прогресу та підвищення суспільного добробуту.
Саме вона спроможна забезпечити інноваційний шлях
розвитку як регіонів, так і країни в цілому.
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