УДК 339.137.2:339.3.7

Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат
конкурентних відносин*
© 2018 Чорна М. В., Смольнякова Н. М., Волосов А. М.

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

УДК 339.137.2:339.3.7
Чорна М. В., Смольнякова Н. М., Волосов А. М. Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат
конкурентних відносин*
Метою статті є систематизація та розвиток понятійно-категоріального апарату щодо сутності конкурентних переваг. Виділено підходи
до їх трактування. Розглянуто сутнісні характеристики та стадії життєвого циклу конкурентних переваг. Як активні стадії запропоновано
такі: формування, реалізація та розвиток. Обґрунтовано та доповнено основні властивості конкурентних переваг такою як двоїстий характер. Охарактеризовано факторну та результативну природу конкурентних переваг. Запропоновано визначення поняття «конкурентні переваги» як економічної категорії. Використання його як базового й урахування функціональної специфіки підприємств торгівлі дозволило уточнити
сутність конкурентних переваг підприємств ритейлу та запропонувати їх визначення як фактора та як результату конкурентних відносин.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є виділення особливостей і видів конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі
для підвищення обґрунтованості рішень з їх формування, реалізації та розвитку.
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Advantages of Retail Enterprises: the Factor and the Result
конкурентных отношений
of Competitive Relations
Целью статьи являются систематизация и развитие понятийноThe article is aimed at systematization and development of a conceptual-catкатегориального аппарата сущности конкурентных преимуществ.
egorical apparatus of the essence of competitive advantages. The approaches
Выделены подходы к их трактовке. Рассмотрены сущностные харакto their interpretation have been allocated. The essential characteristics and
теристики и стадии жизненного цикла конкурентных преимуществ.
stages of the life cycle of competitive advantages are considered. As active
В качестве активных стадий предложено рассматривать такие:
stages it is suggested to consider the following: formation, implementation,
формирование, реализация и развитие. Обоснованы и дополнены основand development. The basic properties of competitive advantages such as
ные свойства конкурентных преимуществ таким как двойственный
dual character have been substantiated and supplemented. Both the factor
характер. Охарактеризована факторная и результативная природа
and the effective nature of competitive advantages are characterized. On the
конкурентных преимуществ. Предложено определение понятия «конbasis of the mentioned approaches together with the identified features, a
курентные преимущества» как экономической категории. Его использоdefinition of the concept of «competitive advantages» as economic category
вание в качестве базового наряду с учетом функциональной специфики
has been proposed. Its use as a base along with taking into consideration the
предприятий торговли позволило: уточнить сущность конкурентных
functional specificity of trade enterprises has allowed: clarifying the essence
преимуществ предприятий ритейла; предложить их определения как
of competitive advantages of retail enterprises; suggesting their definition
фактора и как результата конкурентных отношений. Перспективы
as a factor and as a result of competitive relations. Prospects for further reдальнейших исследований в этом направлении связаны с выделением
searches in this direction are connected with allocating of peculiarities and
особенностей и видов конкурентных преимуществ предприятий розkinds of competitive advantages of retail trade enterprises with the purpose
ничной торговли для повышения обоснованности решений по их форof increasing the of validity of decisions on their formation, implementation,
мированию, реализации и развитию.
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П

ідґрунтям аргументованих заходів зі створення
та формування конкурентних переваг є науковотеоретичне обґрунтування сутності, змістовного наповнення та характеру впливу їх на становище підприємств ритейлу в конкурентному середовищі.
Про важливість означених проблем свідчать численні розробки науковців у цьому напрямі. На сьогодні
вітчизняна та зарубіжна економічна наука має достатньо розвинутий понятійний апарат. Дослідженню сутності та природи конкурентних переваг присвячено
значну кількість праць іноземних та українських учених,
таких як: Г. Азоєв, Дж. Бредлі, Ж. Вальтер, А. Градов,
С. Дибб, П. Друкер, Т. Загорна, М. Іваннікова, Ю. Іванов, Д. Колліс, І. Отенко, В. Павлова, Є. Полтавська,
М. Портер, К. Прахалад, Г. П’ятницька, П. Смоленюк,

Дж. Сондерс, Р. Фатхутдінов, Ф. Хайєк, Г. Хамел, Е. Хулей, І. Шаповалова, З. Шершньова й ін. Окремі теоретичні положення змістовного наповнення конкурентних
переваг у підприємствах торгівлі знайшли висвітлення
у працях Л. Балабанової, П. Куцика, І. Лазебної, Р. Лупака, Н. Міценко, Н. Тягунової, М. Чорної та ін.

О

днак за наявності досить значної кількості робіт за цією проблематикою вчені розглядають
конкурентні переваги під різним кутом зору,
відсутня єдність у трактуванні їх сутності та характеру
впливу на результати конкурентної боротьби з урахуванням галузевої специфіки.
Метою статті є систематизація та розвиток поня
тійно-категоріального апарату щодо сутності конкурентних переваг підприємств ритейлу.
Термін «конкурентні переваги» вперше був застосований засновником відповідної теорії М. Портером,
який звернувся до нього для пояснення та обґрунтування процесів міжнародного обміну у взаємозв’язку порівняльних переваг із міжнародною конкуренцією [1].
У той же час, розглядаючи різноманітні аспекти формування та реалізації, науковець не дає чіткого тлумачення цієї категорії, що зумовило подальші пошуки вчених
у цьому напрямі.
Вивчення наукової думки щодо природи конкурентних переваг показало наявність розбіжностей
у поглядах науковців на сутність цієї категорії. У загальному вигляді вчені вживають термін «конкурентні переваги» стосовно характеристик і властивостей об’єктів, які порівнюються. Характеристики ж та
об’єкти, що використовують дослідники для трактування цього поняття, розглядаються в широкому діапазоні
(табл. 1).
Ряд учених [2–4] визначають конкурентні переваги як характеристики товарів або торгової марки, які забезпечують перевагу над прямими конкурентами.

економічна теорія

Розвиток підприємницьких структур, що функціонують на роздрібному споживчому ринку, відбувається в умовах агресивного та нестабільного зовнішнього
оточення, загострення конкурентної боротьби. Трансформація конкурентного середовища підприємств роздрібної торгівлі обумовлена структурними змінами в
економіці, появою на конкурентному полі нових гравців, у тому числі іноземних суб’єктів у зв’язку з євроінтеграційними та глобалізаційними процесами, зростанням вимог і підсиленням якісних уподобань споживачів.
У таких умовах пріоритетним завданням підприємств
роздрібної торгівлі стає впровадження науково обґрунтованих підходів до формування переваг, що дозволяють забезпечити конкурентоспроможність і стабільне
конкурентне положення суб’єктів господарювання у
стратегічній перспективі. Для досягнення конкурентоспроможності підприємство повинно не тільки перевершувати конкурентів із позиції більш ефективного
використання внутрішнього потенціалу, а також володіти гнучкою, адаптивною реакцією на зовнішні можливості та загрози.

Таблиця 1
Основні підходи до визначення сутності конкурентних переваг
Автори

1

2

Зміст підходу
3

Конкурентні переваги як характеристики
(властивості) товару

Ж.-Ж. Ламбен; А. Троян,
Г. Усова, В. Щебельська

Трактування конкурентних переваг обмежується характеристиками
або властивостями товарів і послуг. Підкреслюється порівняльний
характер конкурентних переваг. Не пов’язується з підприємством –
основним суб’єктом конкурентних відносин

Конкурентні переваги як
порівняльні характеристики підприємства

Л. Ємельянова, П. Перерва, Н. Ткачова

Сутність конкурентних переваг розкривається через характеристики підприємства, які є кращими, ніж у конкурентів. Носить загальний
характер без окреслення властивостей цих характеристик

Конкурентні переваги як
ексклюзивна цінність

Р. Фатхутдінов, Л. Балабанова, В. Холод, С. Дибб,
Л. Сімкін, Дж. Бредлі

Конкурентні переваги визначаються як ексклюзивна цінність, якою
володіє підприємство порівняно з конкурентами. Розширюється перелік сутнісних характеристик конкурентних переваг

Ресурсно-факторний

А. Левицька, В. Маркова,
С. Кузнєцова, Т. Загорна,
Ф. Шаповалов, Л. Балабанова, О. Анісімова,
М. Буднік, А. Синьогуб

Визначення конкурентних переваг базуються на таких змістовних
характеристиках, як: наявність ресурсів і/або їх комбінацій та ефективність використання; сутність різноманітних факторів. Виділяються умови та результати реалізації конкурентних переваг. Простежується факторна та результативна природа конкурентних переваг. Переважно висвітлюються джерела формування конкурентних переваг
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Закінчення табл. 1
1

2

3

Н. Міценко, Р. Лупак,
Е. Хулей, Дж. Сондерс,
Н. Пірсі, Г. Хамел,
К. Прахалад, Д. Колліс,
С. Монтгомері, А. Ніколаєва, Н. Якименко

Сутність конкурентних переваг розкривається через: ефективність
використання потенціалу; наслідки наявності ключових компетенцій;
сукупність внутрішніх і зовнішніх можливостей, компетенцій та динамічних спроможностей. Підкреслюється спрямованість конкурентних
переваг на задоволення потреб клієнтів в довгостроковий успіх.
Переважний акцент - на джерелах формування. Виділяються стадії
життєвого циклу та двоїстий характер конкурентних переваг

Інноваційний

А. Мелехов, О. Юднікова

Конкурентні переваги трактуються як будь-які інновації, що створюють переваги над конкурентами, або інноваційний підхід у стратегії та
тактиці бізнесу. Акцент на сучасних джерелах формування конкурентних переваг

Результативний

Н. Савельєва, О. Пащенко, І. Труніна, П. Друкер,
Ф. Хайєк, І. Отенко,
Є. Полтавська

Трактування базуються на результативній природі конкурентних переваг. Сутність визначається як концентрований прояв переваги
в різних сферах діяльності або як результат управління

Конкурентні переваги як певна здатність
підприємства

П. Гончарук, В. Павлова,
П. Смоленюк

Конкурентні переваги визначаються як здатність підприємства успішно конкурувати, якнайкраще застосовувати обмежені ресурси тощо.
Ототожнюються з процесом формування конкурентних переваг

Конкурентні переваги як
положення підприємства
на ринку

М. Безпарточний, О. Литвинюк, І. Гавриленко

Зміст конкурентних переваг розкривається через положення підприємства на ринку, що більше характеризує конкурентну позицію

Конкурентні переваги як
економічні відносини

Н. Сафіуллін, Л. Сафіуллін

Сутність конкурентних переваг трактується як економічні відносини,
які мають прояв у перевазі над конкурентами, що не відповідає змісту
цих понять

Конкурентні переваги як
стратегічна ціль

А. Градов, Б. Карлофф,
Дж. Барні

Трактування конкурентних переваг як стратегічної мети не надає уявлення про змістовне наповнення самого поняття

М. Чорна, А. Семенчук,
Ю. Іванов, П. Орлов,
О. Іванова, І. Шаповалова,
М. Іваннікова

Розкриваються сутнісні характеристики конкурентних переваг
з позиції багатогранного прояву, їх факторна та результативна природа, а також інші властивості, що комплексно характеризують це
поняття

Компетентнісний

Комплексний
підхід
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Джерело: складено авторами за [2–43].

Ж.-Ж. Ламбен розширює трактування, зазначаючи, що ці характеристики можуть відноситись не
тільки до самого товару, а й до способів його виробництва, дистрибуції або продажу. Науковець також підкреслює відносний характер конкурентних переваг [2].
Г. В. Усова та В. О. Щебельська, застосовуючи аналогічне трактування конкурентних переваг до сфери послуг,
розглядають їх як особливе сполучення характеристик
ресурсного потенціалу, що забезпечує підтримку конкурентоспроможності [4]. Важливим у цьому визначенні є
поєднання ресурсного та результативного бачення конкурентних переваг.

В

иділення конкурентних переваг товару та супутніх йому дій не розкриває повною мірою зміст
цього поняття, оскільки не стосується підприємства як основного суб’єкта конкурентних відносин на
сучасному етапі.
Ці обмеження компенсуються іншими науковцями, які трактують це поняття відносно підприємства.
Зокрема, Л. А. Ємельянова, П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова
визначають конкурентні переваги як порівняльні характеристики підприємства, які сприяють підвищенню
конкурентоспроможності [5] та забезпечують його конкурентостійкість та конкурентогнучкість [6]. Зміщення
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досліджень конкурентних переваг на рівень підприємства розширює сферу прояву цієї категорії. Проте цей
підхід носить досить загальний характер і не розкриває
достатньо змістовне наповнення цієї категорії, хоча
і виділяє таку сутнісну характеристику, як порівняння
з конкурентами, та факторну природу.
Розвиток досліджень стосовно конкретизації
змісту конкурентних переваг зумовив виділення вченими такої сутнісної характеристики, як ексклюзивна
цінність [7–9]. Акцент авторів на такому аспекті, як цінність, є важливим для урахування його в процесі формування, реалізації та розвитку конкурентних переваг, забезпечення відповідності їх уподобанням споживачів.
Розглядаючи зміст категорії «конкурентні переваги», науковці йшли шляхом розширення її сутнісних
характеристик. Досить розповсюдженим в економічній
літературі є ресурсно-факторний підхід. Визначення
сутності конкурентних переваг, згідно з цим підходом,
базується на виділенні таких змістовних характеристик,
як: наявність ресурсів, їх унікальність і/або сукупність їх
комбінацій [10; 11]; рівень ефективності використання
ресурсів [12]; сукупність факторів, властивих підприємству (позитивних, унікальних або ключових, реальних і потенційних, внутрішньосистемних, системних
і зовнішньосистемних за визначеннями різних авторів)
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начна кількість науковців розглядає конкурентні переваги на основі компетентнісного підходу
[15–20]. Сутність цієї категорії висвітлюється через такі характеристики: ступінь розвиненості й ефективність використання конкурентного потенціалу [15];
комбінація наявного потенціалу з досвідом використання та іміджем [16]; функція ресурсів і компетенцій [17];
наслідки наявності ключових і відмітних компетенцій
[18]; сукупність компетенцій з внутрішніми та зовнішніми можливостями [19; 20] тощо. Прихильники цього
підходу як джерела формування конкурентних переваг
виділяють не тільки внутрішні можливості та компетенції в різних сферах діяльності, а й зовнішні; відмічають
такі невід’ємні їх риси, як порівняльний, динамічний,
ефективний характер і стратегічну спрямованість. В той
же час у розробках авторів, які розглядають конкурентні переваги з позиції компетенцій і можливостей, переважно йдеться про їх носії та джерела формування, що
дещо розмиває сутність цієї категорії.
З позиції інноваційного підходу науковці трактують конкурентні переваги як:
 науково-технічний потенціал, нові технології
та знання, будь-які інновації, що створюють
перевагу над конкурентами [21], тим самим акцентуючи увагу на сучасних джерелах їх формування;
 інноваційний підхід у стратегії та тактиці бізнесу [22], що за змістом більше відповідає підходу
до формування конкурентних переваг.
Отже, підкреслюючи провідну роль інноваційних
факторів у створенні конкурентних переваг, автори не
розкривають, на нашу думку, повною мірою їх зміст
і природу.
Група економістів визначає конкурентні переваги
як концентрований прояв переваги над конкурентами
в різних сферах діяльності підприємств, а також характеризує їх результати [23–25]. На управлінському аспекті конкурентних переваг наголошують П. Друкер та
Ф. Хайєк, зазначаючи, що їх основою є людський фак-

тор, наявність у штаті підприємства ефективних менеджерів та орієнтація на знання [26; 27]. Поділяючи позицію авторів щодо ролі ефективного управління та знань
у формуванні та розвитку конкурентних переваг на сучасному етапі, вважаємо, що такі трактування залишають за межами розгляду саме сутнісні характеристики
цієї категорії. Більш змістовним у цьому сенсі є підхід
І. Отенко та Є. Полтавської, які, визначаючи конкурентні переваги як результат ефективного управління,
підкреслюють їх результативну природу, порівняльний
характер, умови формування в управлінській сфері та
ціннісну спрямованість [28].
Досить дискусійна позиція висловлена в працях
групи вчених, згідно з якою конкурентні переваги пропонується розглядати як здатність підприємства вирішувати певні завдання в процесі конкуренції [29–31].
Трактування авторів різняться диференціацією напрямів реалізації цієї здатності: краще застосовувати обмежені ресурси [29]; зміцнювати конкурентну позицію,
пристосовувати види діяльності до обраної стратегії,
обирати ефективну політику відносин з конкурентами,
швидко реагувати на зміни у конкурентному середовищі [30; 31]. Важливим є висвітлення науковцями зв’язку
конкурентних переваг з конкурентоспроможністю, досягненням тривалого успіху. Водночас з ототожненням
конкурентних переваг зі здатністю підприємства вдало
конкурувати важко погодитись через її невідповідність
етимологічній сутності поняття «перевага». Більшою
мірою таке визначення відповідає процесу формування
конкурентних переваг, заходам, спрямованим на підвищення ефективності діяльності.
Погляд учених на положення підприємства на
ринку як характеристику конкурентних переваг отримав розвиток у працях М. Безпарточного, О. Литвинюк,
І. Гавриленко [32; 33]. І хоча деякі автори [32] визначають
шляхи досягнення успішного становища за рахунок використання специфічних ресурсів і активів та створення цінності для споживачів, вважаємо їх підхід не зовсім
коректним, бо положення на ринку співвідноситься
з конкурентною позицією, яка є результатом реалізації
конкурентних переваг.

П

евну позицію щодо сутності конкурентних
переваг демонструють Н. Сафіуллін та Л. Сафіуллін, які визначають їх як економічні відносини суб’єктів господарювання, що проявляються
в перевазі над конкурентами на конкурентному ринку
в умовах дії довкілля [34]. Такий підхід виявляється
нам спірним, оскільки поняття «конкурентні переваги» та «економічні відносини» не відповідають один
одному за термінологічною сутністю. Так, економічні відносини є відносинами взаємодії, взаємозв’язку
в процесі здійснення певних функцій. Перевага ж
характеризує певну вигоду, властивість, яка є кращою (більшою, досконалішою), ніж у когось [35]. Відповідно, конкурентні переваги, скоріше, є результатом, який отримано в процесі відносин суперництва,
а не самі відносини. Тим більше, ці автори в подальшому
викладі матеріалу підкреслюють, що конкурентні переваги мають прояв під час реалізації товарів і послуг або
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[8; 13; 14]. Розрізняються останні визначення умовами,
за якими ці фактори можна вважати конкурентними
перевагами, та результатами їх реалізації, а саме: відмінність від конкурентів; забезпечення ефективності
та конкурентоспроможності; прояв під час реалізації
товарів. Отже, розкриваючи сутність конкурентних переваг на основі ресурсно-факторного підходу, науковці
відмічають їх відносний характер, а також факторну та
результативну природу. Окремо слід виділити позицію
Л. В. Балабанової, яка, трактуючи зміст конкурентних
переваг через ексклюзивну цінність (що зазначалось
вище), відносить до них сукупність ключових чинників успіху, які дозволять забезпечити лідируючі позиції
у довгостроковій перспективі [8, с. 28]. Тобто автор робить акцент на впливі конкурентних переваг на довгостроковий успіх у конкурентній боротьбі (конкурентостійкість). Незважаючи на достатньо змістовне висвітлення сутнісних характеристик конкурентних переваг
на основі ресурсно-факторного підходу, науковці переважно зосереджуються на джерелах їх формування.
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у взаємодії з суб’єктами конкурентного середовища [34].
По суті вчені цим характеризують результативну природу конкурентних переваг. Одночасно науковці визначають конкурентні переваги як всі позитивні чинники, що
забезпечують конкурентоспроможність економічних
об’єктів і суб’єктів [34], що відбиває факторну природу
конкурентних переваг.
Виходячи зі значущості конкурентних переваг
для суб’єктів господарювання ряд науковців підкреслює їх зв'язок зі стратегічною діяльністю підприємств,
розглядає як одну з її цілей [36–38]. Наголос авторів на
орієнтації стратегії на створення конкурентних переваг підкреслює важливість не тільки їх формування,
а й розвитку та створення нових, але не надає уявлення
про змістовне наповнення самого поняття.
Найбільш змістовними та послідовними можна
вважати підходи науковців, які демонструють бачення
конкурентних переваг через призму їх комплексності
[39–43]. У цих визначеннях вчені характеризують конкурентні переваги сукупністю сутнісних характеристик
у їх взаємозв’язку. Підкреслюється не тільки ціннісне
спрямування конкурентних переваг, унікальний характер цінності, що ставить суб’єкта господарювання
у привілейоване положення порівняно з іншими учасниками конкурентних відносин, а й характеризуються
умови досягнення цих переваг, їх вплив на ефективне
функціонування в короткостроковому та довгостроковому періодах.
Дослідження науковцями сутності та змісту конкурентних переваг дозволило виділити такі основні їх
властивості як: відносність, значущість, цінність, адаптивність, стійкість, ефективність, динамічність. Зупинимось більш детально на останній, оскільки вчені
пов’язують її з життєвим циклом і неоднаково підходять
до виділення відповідних стадій.
Динамічність має прояв у зв’язку з тим, що конкурентна перевага, знаходячись під впливом мінливих чинників і тиску з боку конкурентів, може втрачати свою унікальність, цінність і значущість, якщо не
буде оновлюватись і розвиватись. Отже, конкурентна
перевага має свій життєвий цикл і може знаходитись
на різних його стадіях. Ряд учених [33; 44] виділяють
становлення, здобуття та занепад конкурентної переваги. На думку інших [36; 45], стадіями життєвого
циклу конкурентної переваги є: зародження; прискорення зростання; уповільнення зростання; зрілість;
спад (втрата).
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Ми підтримуємо позицію науковців відносно життєвого циклу конкурентних переваг. Однак вважаємо
виділення трьох його стадій недостатньо обґрунтованим, оскільки конкурентна перевага після успішного використання необов’язково може втратити свою цінність
і значущість. Певні переваги можуть використовуватись
неодноразово, а також набувати розвитку. Спірною є також розширена позиція [36; 45]. Інвестиційна діяльність,
з якою автори пов’язують стадію прискорення зростання, не співпадає в часі з віддачею, тому не зрозуміло, як
зафіксувати та виокремити цю фазу. Непереконливими є аргументи авторів і стосовно стадій уповільнення
зростання та зрілості.

В

ідповідно, вважаємо за доцільне запропонувати
виділення активних стадій життєвого циклу конкурентних переваг, до яких слід віднести їх формування, реалізацію та розвиток, а також стадію втрати.
Виокремлення таких стадій сприятиме, на нашу думку,
більш виваженій та обґрунтованій оцінці конкурентних
переваг і їх впливу на результати конкурентних відносин,
а також конкретизації результатів оцінки. Так, оцінка на
стадії формування дозволить виділити відповідні фактори
та визначити конкурентний потенціал як результат створення комплексу конкурентних переваг. На другій стадії
життєвого циклу оцінці, на нашу думку, підлягає конкурентоспроможність як результат реалізації конкурентних переваг та досягнення успіху на ринку. Об’єктом оцінки розвитку конкурентних переваг (на однойменній стадії) є, на
наш погляд, конкурентостійкість як результат тривалого
успіху та досягнення стійкого конкурентного становища.
Аналіз трактувань сутності та змісту конкурентних переваг дозволив виявити, що науковці прямо або
опосередковано характеризують їх як фактор впливу на
створення цінності та як результат прояву, що виражається забезпеченням конкурентоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах (конкурентостійкість), посиленням конкурентної позиції тощо.
У працях окремих учених йдеться про двоїстий
характер конкурентних переваг. Однак деякі з них обмежуються процесом формування конкурентних переваг [40], а інші пояснюють його факторною та конкурентною природою [46].
З метою більш системного, цілісного уявлення про
таке різноаспектне поняття, як «конкурентна перевага»,
пропонується виділити таку їх властивість, як двоїстий
характер (рис. 1).

фактор впливу

Конкурентні переваги

Конкурентоспроможність

результат наявності та реалізації

прояв у часі

Конкурентостійкість

результат розвитку

результат – формування
Сукупність дій
зі створення цінності
Рис. 1. Двоїстий характер конкурентних переваг
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тже, спираючись на сучасні наукові погляди
щодо змістовного наповнення поняття «конкурентні переваги», визначено їх властивості,
а також специфіку функцій та предмету діяльності підприємств ритейлу поняття «конкурентні переваги роздрібної торгівлі» пропонується розглядати як наявність
унікальних, або вищого рівня, властивостей та умов, що
створені в результаті ефективного здійснення функцій
підприємствами роздрібної торгівлі та надають вигоди
порівняно з конкурентами на конкретному ринку.
Виявлення таких невід’ємних рис конкурентних переваг, як відповідність певній стадії життєвого циклу та
двоїстий характер, дозволило розмежувати трактування
конкурентних переваг як фактора та як результату. Пропонується така інтерпретація щодо підприємств ритейлу.
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Висновки
Проведене в перебігу розвитку теоретичних доробок з проблем конкурентних переваг і конкурентоспроможності дослідження генезису поняття «конкурентні переваги» виявило неоднозначність підходів
щодо його трактування та дозволило систематизувати
їх залежно від сутнісних характеристик, які виділяються науковцями. Ґрунтуючись на сучасній парадигмі поглядів на конкурентні переваги, уточнено їх поняття як
економічної категорії. Запропоновано розглядати їх як
наявність унікальних, або вищого рівня, властивостей
та умов, створених в результаті ефективного здійснення
функцій підприємствами відповідного виду економічної
діяльності та надають вигоди порівняно з конкурентами
на конкретному ринку.
У розвиток положень стосовно життєвого циклу
конкурентних переваг висунуто пропозиції щодо виділення таких його стадій, як формування, реалізація,
розвиток і втрата, що дозволить конкретизувати результати оцінки конкурентних переваг. Обґрунтовано
напрями оцінки залежно від стадії життєвого циклу
конкурентних переваг.
З метою вивчення конкурентних переваг у всій
складності проявів обґрунтовано доцільність виділення
як властивість їх двоїстий характер: факторну та результативну природу.
Для формування цілісного бачення конкурентних
переваг підприємств роздрібної торгівлі представлено
авторський підхід до трактування їх сутності як фактора та як результату.
Удосконалення теоретичних положень дозволить
розвинути понятійний апарат і розширити можливості
оцінки конкурентних переваг.
Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення особливостей та видів конкурентних переваг
підприємств роздрібної торгівлі.
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І

снування різноманітних підходів до тлумачення сутності конкурентних переваг (хоча і доповнюючих
один одного) та відсутність чіткого формулювання
цього поняття зумовлює численні методологічні неточності у застосуванні цього терміна та труднощі їх вимірювання. Тому вважаємо за доцільне запропонувати
визначення конкурентних переваг як економічної категорії з урахуванням економічного змісту останньої. Відповідно, конкурентні переваги як економічна категорія
характеризують наявність унікальних або вищого рівня
властивостей та умов, що створені в результаті ефективного здійснення функцій підприємствами відповідного
виду економічної діяльності та надають вигоди порівняно з конкурентами на конкретному ринку.
Трактування конкурентних переваг як економічної
категорії, що пропонується, та виявлення двоїстого характеру дозволить розвинути понятійний апарат з урахуванням галузевої специфіки та перейти до дефініції
«конкурентні переваги торговельного підприємства».
Для з’ясування їх сутнісних характеристик і меж
слід урахувати специфіку торговельної діяльності. Передусім вона пов’язана з основними функціями підприємств цієї сфери, які полягають у реалізації вартості та
споживчої вартості. Здійснення функцій відбувається
шляхом переміщення товарів у просторі й часі та свідчить про відсутність у цій сфері процесу виробництва.
Результатом реалізації основних функцій є торговельні
послуги, що зумовлюють суперництво між підприємствами ритейлу за надання їх з більш високою цінністю.
В цьому сенсі ексклюзивна цінність торговельної послуги виражає сутність конкурентної переваги підприємств торгівлі.

Конкурентні переваги як фактор – це комплекс
умов і параметрів цінності торговельної послуги, що
створені в результаті ефективного здійснення торговотехнологічного процесу та застосування інтелектуальноінноваційних компетенцій, впливають на забезпечення
конкурентоспроможності в короткостроковому періоді
та її підтримання в довгостроковій перспективі шляхом
їх удосконалення.
Конкурентні переваги як результат – наслідок сукупності дій зі створення відмінних якостей і характеристик, які утворюють цінність торговельної послуги,
визначають її пріоритетність серед конкурентів в процесі реалізації та, за рахунок пошуку нових можливостей та
адаптації до умов конкурентної боротьби, забезпечують
конкурентоспроможність протягом тривалого часу.

ЕКОНОМІКА

Конкурентна перевага як результат має прояв на
етапі її формування (як наслідок сукупності дій зі створення унікальних умов і можливостей – цінність), на етапі реалізації (результат, що фіксує наявність конкурентних переваг, – конкурентоспроможність) та етапі розвитку (результат, що характеризує підтримання та розвиток конкурентних переваг, – конкурентостійкість).
Конкурентна перевага як фактор характеризує
комплекс умов і параметрів цінності, що впливають на
стан конкурентного потенціалу, конкурентоспроможність і конкурентостійкість.
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