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Пять принципов Становления: нелинейность; неу-
стойчивость; незамкнутость, которые позволяют войти 
системе в хаотическую креативную фазу, обычно за счет 
положительных обратных связей; динамическая иерар-
хичность (обобщение принципа подчинения — рож-
дение параметров порядка, когда приходится рассма-
тривать взаимодействие более чем двух уровней и сам 
процесс становления есть процесс исчезновения, а за-
тем рождения одного из них в процессе взаимодействия 
минимум трех иерархических уровней системы); наблю-
даемость (относительность к уровню наблюдения, мас-
штабу пространственно-временного окна может даже 
превратить хаос в стабильное функционирование). 
Именно последние два принципа включают принципы 
дополнительности и соответствия, кольцевой комму-
никативности и относительности к средствам наблюде-
ния, запуская процесс диалога внутреннего наблюдате-
ля и метанаблюдателя.

ВЫВОДЫ
Таким образом, о соотношении синергетики и 

самоорганизации следует вполне определенно сказать, 
что содержание, на которое они распространяются,  
и заложенные в них идеи неотрывны друг от друга. Они, 
однако, имеют и различия. Поэтому синергетику как 
концепцию самоорганизации следует рассматривать в 
смысле взаимного сужения этих понятий на области их 
пересечения. 

Особенное значение приобретает концепция си-
нергетики в управлении предприятиями. Это объясня-
ется рядом причин и факторов воздействия и проявля-
ется во внедрении управленческих инноваций на пред-
приятиях.                      

рябик г. є.

здобувач

харків

В умовах ринкового суперництва сила конкурентної 
позиції підприємства стає відбиттям наявності у 
нього відносних переваг над іншими учасниками 

ринку (конкурентами) у сферах, які пов’язані з клю-
човими факторами конкуренції або які обумовлюють 
об’єктивні можливості цього підприємства та його кон-
курентів щодо досягнення певних однорідних цілей.

Дослідженням природи конкурентних переваг за-
ймались багато видатних вчених: Г. Л. Азоєв [1], Ж.-Ж. Лам-
бен [3], Р. Пейс та Е. Дж. Стефан [4], М. Портера [5], І. 
Ю. Сіваченко [6] та ін. Вони класифікували конкурентні 
переваги за різними ознаками, але, за думкою автора, 
система класифікаційних ознак основних підходів до 

визначення природи конкурентних переваг потребує 
доповнення. 

Метою дослідження у статті є ретельне вивчення 
складних і різноманітних відзнак, що характеризують 
природу конкурентних переваг і створення, на цій осно-
ві, цілісної системи можливих конкурентних переваг 
підприємства.

Рівень ринкової конкуренції і ступінь конкурент-
ності ринку загалом підштовхують підприємство до 
пошуку нових форм і методів ведення конкурентної бо-
ротьби, суттєвого підвищення ефективності виробничо-
збутової діяльності. У комплексі реалізація зазначених 
заходів визначає характер походження та величину кон-
курентних переваг, конкурентоспроможності підпри-
ємства загалом. 

Слід зазначити, що конкурентні переваги (КП) ви-
никають у результаті суперництва між підприємствами-
виробниками при проектуванні, виробництві, реалізації 
й експлуатації продукції і послуг на відкритому ринку. 

УДК 339.137.2

СИСТЕМАТИЗАЦІя КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ 
ДО ВИЗНАЧЕННя ПРИРОДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИєМСТВА
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Суб'єкти ринку, взаємодія яких викликає суперництво, 
а також відносини між ними утворюють конкурентне 
середовище підприємства. Отже, будь-яка конкурент-
на перевага носить порівняльний, тобто відносний, а не 
абсолютний характер, оскільки ця перевага може бути 
оцінена тільки шляхом порівняння характеристик, які 
впливають на економічну ефективність господарських 
операцій, що супроводжують функціонування ланцюж-
ку створення нової вартості, і прив'язано до конкретних 
умов і причин. Іншою важливою характеристикою кон-
курентної переваги є властива до неї схильність щодо 
сприйняття неоднозначного впливу безлічі різнорідних 
факторів. Конкурентні переваги можуть мати різний 
рівень ієрархії й відноситися до товару, підприємства, 

галузі, економіки в цілому, ґрунтуватися на цінових і 
нецінових факторах, бути довгостроковими, середньо-
строковими й короткостроковими, стійкими й неста-
більними, унікальними, повторюваними й т. ін. 

Складність та різноманітність можливих конкурент-
них переваг обумовлюють необхідність створен-
ня цілісної системи забезпечення конку ренто-

спроможно сті підприємства, важливою складовою якої 
є управління структурними змінами (реструктуризація 
підприємства) в процесі активного рефлексивного конку-
рентного суперництва. Сукупна дія зазначених вимог та 
чинників обумовлює формування складної системи мож-
ливих конкурентних переваг підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікаційна система конкурентних переваг підприємства

Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

Вже існуючі в науковій літературі

Джерело походження [3, 9], відношення до підприємства [7]
Внутрішні

Зовнішні

Ступінь відтворюваності [5], характер динаміки [2]
Переваги високого порядку (стійкі)

Переваги низького порядку (нестабільні)

Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

Метод або засіб отримання переваги [2]

Успадковані 

Отримані через навчання

Отримані через впровадження нововведень

Переміщення

Фактори і суб’єкти виникнення [2]

Кон’юнктура ринку

Державна політика в сфері регулювання конкуренції

Діяльність конкурентів та власне підприємства 

Сфера прояву переваги [2]

У сфері НДДКР

У сфері виробництва

У сфері збуту і реалізації 

У сфері сервісного обслуговування та експлуатації

Метод (ціновий характер) конкуренції [2]
Цінові

Нецінові 

Тривалість (дії) формування та реалізації переваги [2, 8]

Довгострокові

Короткострокові

Тимчасові

Характер виникнення [8]
Первинні

Похідні (вторинні)

Ступінь значущості для підприємства [Т1]
Базові

Другорядні

Можливість регулювання підприємством [8]
Регульовані

Нерегульовані

Роль у забезпеченні конкурентної стратегії [8]
Засновані на диференціації (якісні)

Засновані на низьких витратах (вартісні)

Удосконалені

Джерело (природа фактора) виникнення [2, 6]
Природнокліматичні

Соціально-політичні
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Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

Технологічні

Культурні

Економічні

Нормативно-правові

Вперше запропоновані

Ініціатива виникнення
Факторні

Суб’єктні

Характер ефекту від реалізації переваги [6]

Економічні

Науково-технічні

Соціальні (сприяють покращенню життя окремих верств 
населення та запобігають виникненню соціальної напруги)

Суспільні (сприяють збільшенню добробуту, зростанню 
освітньо-культурного рівня та підвищенню якості життя усьо-
го суспільства

Екологічні

Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

Стратегічний характер (зв’язок із цілями підприємства) [8]

Стратегічні

Тактичні

Поточні (не здатні надавати суттєвого впливу на цілі)

Закономірність виникнення (зв’язок із діями підприємства)

Випадкові (ті, що виникли випадково, незалежно від конку-
рентних дій підприємства)

Результативні (конкурентні переваги, які є наслідком 
цілеспрямованих дій підприємства) 

Межі області реалізації переваги

Місцеві (на рівні підприємства або його підрозділу)

Регіональні (на рівні регіону)

Галузеві (на рівні галузі)

Странові (на національному рівні)

Міжнародні (на рівні економіко-географічних регіонів світу)

Глобальні (на рівні усього людського суспільства)

Оригінальність походження переваги

Інноваційні (являють собою результат генерації та впровад-
ження підприємством оригінальних інновацій)

Запозичені (являють собою результат копіювання 
підприємством вжитих певними конкурентами інновацій)

Правовий характер (доброчинність)
Правові (утворюються в межах правового поля)

Позаправові (недоброчинна конкуренція, кримінальні дії)

Можливість копіювання переваги
Такі, що не можуть бути скопійовані конкурентами

Такі, що можуть бути скопійовані конкурентами

Характер походження

Об’єктивні (виникнення переваг є наслідком існування 
об’єктивних чинників)

Суб’єктивні (виникнення переваг є наслідком певних конку-
рентних дій окремих учасників ринкового суперництва)

Ієрархічний рівень формування переваг [2]

На рівні окремого товару

На рівні асортиментної групи

На рівні товарної номенклатури

На рівні стратегічного господарського підрозділу 
підприємства

На рівні підприємства

На рівні ринкового сегменту

На рівні галузі національного господарства (підгалузі, ринку) 

Продовження табл. 1
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Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

На міжгалузевому рівні (у межах споріднених галузей)

На рівні національної економіки

На рівні міжнародного (глобального) ринку

Зміст ключового фактора формування переваги [6]

Якісні (якість товару (послуги)

Цінові (ціна товару, витрати у споживача)

Виробничо-вартісні (витрати виробництва)

Диференціальні (диференціація товару, у т. ч. – якість сервісу)

Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг

Оригінальність (якісний характер) переваги

Оригінальні (креативні), які базуються на використанні 
підприємством нових можливостей інтенсивного підвищення 
ефективності господарювання 

Імітуючі, використання яких ґрунтується на застосуванні 
підприємством екстенсивних чинників підвищення 
ефективності господарювання або зовсім не призводить до 
виникнення суспільно-корисного ефекту від переваги

Ініціатива виникнення 

Підприємницькі (походять від дій підприємства)

Конкурентні (походять від дій конкурентів)

Регулятивні (походять від регулятивних дій держави)

Сталий характер і закономірність виникнення й існування 
переваг

Стабільні (існують протягом тривалого часу)

Тимчасові (існують протягом нетривалого часу)

Такі, що виникають із закономірною періодичністю

Такі, що виникають випадково 

Економічні чинники походження

Загальноринкові (виникнення переваг є наслідком певного 
стану окремого ринку ресурсів або готової продукції)

Преференційні (виникають внаслідок диференційованого ви-
користання засобів державного регулювання конкуренції)

Збутові (виникнення переваг є наслідком певного стану кана-
лів збуту і комунікації учасників конкуренції)

За ефектом масштабу (виникнення переваг на підприємстві 
пов’язано із можливостями економії усіх видів ресурсів, обу-
мовленою більшими за конкурентів обсягами діяльності)

За ефектом досвіду (переваги ґрунтуються на можливостях 
підприємства щодо прийняття більш оперативних та доско-
налих конкурентних рішень внаслідок наявності більшої – за 
конкурентів – обізнаності у закономірностях функціонування 
певного механізму ринкової конкуренції)

Природність виникнення

Природні (переваги виникають внаслідок дії природних, тоб-
то не пов’язаних із людською діяльністю, чинників)

Штучні (виникнення переваг є наслідком певної людської 
діяльності)

Закінчення табл. 1

У табл. 1 наведено узагальнення існуючих у науко-
вій літературі класифікаційних ознак та відповідних до 
них видів конкурентних переваг, подано рекомендації 
щодо удосконалення класифікаційної системи КП, а та-
кож запропоновано використання нових класифікацій-
них ознак для більш змістовної диференціації можливих 
конкурентних переваг підприємства.

Проте (незважаючи на існуюче різноманіття видів 
КП), одним із найбільш вагомих характеристик процесу 
формування конкурентних переваг насамперед є джере-
ло їхнього виникнення (відношення до підприємства), 

відповідно до чого розрізняють конкурентні переваги 
внутрішнього та зовнішнього походження [3, 6]. 

Таким чином, конкурентні переваги підприємства 
стають концентрованим проявом переваги над конку-
рентами в економічній, технічній, організаційній або ін-
шій сферах діяльності підприємства, яке можна виміря-
ти економічними показниками (додатковий прибуток, 
більш високі рентабельність, ринкова частка, обсяг про-
дажів й ін.). Відбиттям наявності у підприємства віднос-
них переваг над іншими учасниками ринку (конкурен-
тами) у сферах, які пов’язані з ключовими факторами 
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конкуренції або які обумовлюють об’єктивні можливос-
ті цього підприємства та його конкурентів щодо досяг-
нення певних однорідних цілей, є конкурентоспромож-
ність. Конкурентоспроможність підприємства є однією 
з найважливіших категорій ринкової економіки, яка ха-
рактеризує можливості та загальну ефективність адап-
тації підприємства до умов конкурентного середовища. 

ВИСНОВКИ

Обґрунтування підходів до дослідження причин 
виникнення факторів забезпечення конкурентоспромож-
ності з метою подальшої розробки системи заходів щодо 
зміцнення наявного стану й розширення конкурентних 
переваг підприємства є актуальним. Підприємство здо-
буває конкурентні переваги тільки в тому випадку, коли 
стає здатним надати споживачам те, що ті вважають най-
кращою цінністю – будь то найкраща якість, низька ціна 
або найкраща цінність чудового товару, за який варто 
заплатити дорожче. Фундаментальною причиною успі-
ху або невдачі інших підприємств є наявність або відсут-
ність у підприємства конкурентних переваг. Для досяг-
нення успіху в конкурентній боротьбі підприємство роз-
робляє для себе план дій по забезпеченню конкурентних 
переваг – певну конкурентну стратегію.                              
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Система контролю покликана надати об’єктивну 
оцінку діяльності підприємства, ефективності 
використання ресурсів, відповідності діяльності 

підприємства заданим цілям і стратегічним орієнтирам, 
віднайти нові можливості для розвитку підприємства. 
За допомогою методів контролювання можна виявити 
недоліки та упущення в усіх сферах діяльності суб’єкта 
господарювання. Однак не існує цілковитої гарантії, що 
сформована на підприємстві єдність основних елемен-
тів системи забезпечить об’єктивний результат контро-
лювання. Система контролю, яка надає достовірну оцін-
ку досліджуваному об’єкту для одного підприємства, 
не гарантує того ж результату на іншому підприємстві, 
навіть зі схожими характеристиками діяльності. Це зу-
мовлено багатьма як об’єктивними, так і суб’єктивними 
факторами. Важливим напрямом дослідження сис-
тем контро лю діяльності промислових підприємств є 
економічне оцінювання їх функціонування. Наукова 
та навчально-методична література містить ряд дослі-

джень, що представляють певні методи та підходи до 
оцінювання систем контролю. Однак, на думку багатьох 
науковців, оцінюванню повинні підлягати лише показ-
ники ефективності системи. 

Часткового відображення проблеми оцінювання сис-
теми контролю знаходять у працях Р. Л. Дафта [1], Камен-
ської Т. О. [2], О. Є. Кузьміна та О. Г. Мельник [3], В. В. Стад-
ника та М. А. Йохни [4I]. Певні дослідження у цій сфері 
проводилися фахівцями аудиторської компанії «Ernst & 
Young» [5]. Зазначені вище науковці досліджують: 

1) якими характеристиками повинен володіти ді-
євий контроль [2, с. 355 – 356]; 

2) характеристики ефективної системи контролю 
[4, с. 297 – 300];

3) дії, спрямовані на підвищення ефективності 
контролю [3, с. 120; EE];

4) ознаки неадекватності певних систем контр-
олю [1, с. 647].

Із існуючих досліджень доцільно виділити підхо-
ди до оцінювання систем контролю Максімової В. Ф. [6], 
Виговської Н. Г. [7] та Пантелєєва В. П. [8], які містять 
дослідження методів, методик і підходів до оцінюван-
ня систем контролю. Попри представлене різноманіття 
підходів до оцінювання систем контролю, більшість з 
них характеризуються такими аспектами:

УДК 658.5.012.7

РОЗРОБЛЕННя МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННя РІВНя КОНТРОЛЮ ДІяЛЬНОСТІ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИєМСТВА


