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У статті проаналізовано сучасні методи та тенденції формування конкурентних переваг підприємства, 
розглянуто джерела формування конкурентних переваг відповідно до ресурсної концепції, досліджено осо-
бливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення його енергое-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
більшість вітчизняних підприємств перебу-
ває в динамічному процесі вдосконалення 
системи управління, спрямованої на забезпе-
чення стійких конкурентних переваг на ринку, 
пристосування до умов зовнішнього серед-
овища, пошук способів протидії конкурентам, 
що обумовлює необхідність вирішення про-
блем, пов’язаних з підвищенням конкурен-
тоспроможності як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Однією з причин зни-
ження конкурентоспроможності українських 
промислових підприємств є неефективне 
використання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР). Погіршують становище енергетична 
залежність України від інших країн, обмеже-
ність в енергетичних ресурсах, а також стрімке 
зростання їх вартості. Відповідно, актуальним 
є формування конкурентних переваг підпри-

ємства шляхом підвищення його енергоефек-
тивності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування конкурентних переваг 
розглядали такі відомі зарубіжні та вітчизняні 
вчені, як, зокрема, М. Портер, Ж. Ламбен, 
Р. Грант, Р.А. Фатхутдінов, Г.Л. Азоєв, 
І.З. Должанський. Дослідженню фундамен-
тальних основ теорії та практики підвищення 
енергоефективності промислових підпри-
ємств присвятили свої роботи В.В. Джеджула, 
С.П. Денисюк, В.В. Микитенко, М.М. Мітрахо-
вич, О.А. Миколюк, Е.Ю. Омельченко, В.М. Ниж-
ник, В.В. Стадник, Т.В. Сердюк, О.М. Суходоля 
та інші вчені.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте недостатньо 
вирішеними залишаються питання можливості 
забезпечення конкурентних переваг у сучас-
них умовах функціонування підприємств. Вод-
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ночас досі не сформовано системний підхід до 
управління енергоефективністю, який ґрунту-
ється на сучасних тенденціях управління.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в узагальненні 
джерел конкурентних переваг відповідно до 
сучасних тенденцій розвитку стратегічного 
менеджменту, дослідженні особливостей 
ресурсного забезпечення конкурентних пере-
ваг підприємства шляхом підвищення його 
енергоефективності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування конкурентних переваг 
є важливим фактором досягнення підприєм-
ством сталої конкурентної позиції на ринку. 
В економічній літературі існує безліч визна-
чень поняття «конкурентна перевага». Згідно 
з Г.Л. Азоєвим і А.П. Челенковим, конкурентна 
перевага – це становище фірми на ринку, що 
дає їй змогу долати сили конкуренції та при-
ваблювати до себе покупців. Основою конку-
рентної переваги є унікальні активи підпри-
ємства чи особлива компетентність у сферах 
діяльності [1, c. 125]. М. Портер [2] вважає, 
що конкурентні переваги є головною метою 
та результатом господарської діяльності під-
приємства, а також виявляються або в більш 
низьких, ніж у конкурента витратах, або у спро-
можності вимірювати та контролювати додану 
вартість, яка перевищує додаткові витрати від 
диференціації. Р.А. Фатхутдінов [3] дає таке 
визначення: конкурентні переваги є ексклю-
зивною цінністю, якою володіє система і яка 
дає їй перевагу перед конкурентами.

На думку І.З. Должанського і Т.О. Загорної 
[4], конкурентна перевага – рівень ефектив-
ного використання наявних у розпорядженні 
фірми (а здобувають також для майбутнього 
споживання) всіх видів ресурсів. Конкурентні 
переваги є концентрованим проявом пере-
ваги перед конкурентами в економічній, тех-
нічній, організаційній сферах діяльності під-
приємства, які можна виміряти економічними 
показниками (додатковий прибуток, більш 
висока рентабельність, ринкова частка, обсяг 
продажів).

Узагальнюючи визначення конкурентних 
переваг, зазначимо, що їхня сутність виявля-
ється через такі характеристики, як здатність 
підприємства ефективно використовувати 
ресурси, досягаючи більш стійкого та тривалого 
положення на ринку, ніж конкуренти; сукупність 
характеристик, властивостей, ресурсів, ціннос-
тей, якими володіє підприємство і які забез-
печують йому перевагу перед конкурентами; 
результат більш ефективного за конкурентів 

управління процесами формування та розви-
тку якісних і кількісних властивостей продукту, 
що мають цінність для покупця.

Можливості забезпечення конкурентних 
переваг залежать від низки факторів [5, с. 70]:

– відмінна якість, що є підвищеною цін-
ністю для покупців або за рахунок зменшення 
їх затрат, або за рахунок підвищення ефек-
тивності продукції для задоволення потреб 
споживачів;

– ключові компетенції, тобто особливий 
навик чи технологія, що створює унікальну 
цінність для споживачів;

– поява нових технологій;
– нові запити покупців чи ті запити, що 

змінилися;
– поява нового сегменту галузі за рахунок 

освоєння нової продукції;
– зміна вартості чи видів компонентів 

виробництва;
– зміна державного регулювання в таких 

напрямах, як стандарти, охорона навколиш-
нього середовища;

– швидкість створення та реалізації інно-
вацій;

– здатність відмовитися від наявної кон-
курентної переваги на користь формування 
нової, більш ефективної;

– вдосконалення власного виробництва;
– ефективне використання всіх видів 

ресурсів, а також їх оптимальне структурне 
співвідношення.

Джерелами формування конкурентних 
переваг підприємства є кваліфікована робоча 
сила, сприятливі умови виробництва, ство-
рення нових видів продукції чи інших іннова-
цій, суттєве зниження собівартості продукції, 
її висока якість, унікальність та оптимальний 
асортимент, що відповідає потребам спожи-
вачів, регулювання цін підприємством, висо-
кий рівень соціальної відповідальності.

Таким чином, джерела формування кон-
курентних переваг підприємства в сучасній 
економіці можна розглядати з позицій трьох 
концепцій, а саме інституційної, ринкової та 
ресурсної. Кожна з них дає свою відповідь на 
питання про те, в чому полягає причина стра-
тегічного успіху підприємства в довгостро-
ковій перспективі. В рамках інституційного 
підходу джерелом конкурентної переваги є 
інтеграція підприємства в навколишнє бізнес-
середовище, його інформаційне поле та сис-
тему галузевих і ринкових зв’язків, які позбав-
ляють підприємство ізоляції в соціумі.

Ринкова концепція будується на тому, що 
успішність фірми в конкурентній боротьбі 
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залежить від специфіки галузі, виду та масш-
табу конкуренції, а також від поведінки самої 
фірми на ринку. Як джерело конкурентних 
переваг цей підхід розглядає ефективну галу-
зеву та ринкову позицію суб’єкта, вибрану з 
урахуванням його специфіки. Ресурсний під-
хід базується на твердженні, що ринкове 
становище підприємства ґрунтується на уні-
кальному поєднанні матеріальних та немате-
ріальних ресурсів фірми, а також управлінні 
ними, тому джерелом конкурентних переваг 
є унікальна комбінація його оригінальних та 
специфічних видів ресурсів. Цей підхід най-
більше відповідає зростаючій тенденції до 
пріоритету фірми, а не галузі як основної оди-
ниці аналізу. В останнє десятиліття цей підхід 
став домінуючою парадигмою в теорії страте-
гічного управління [6].

Фундаментальні основи теорії ресурсного 
підходу закладені в наукових працях Б. Вер-
нерфельта [7], Г. Хамела і К. Прахалада [8] 
ще наприкінці 80-х років ХХ ст. Представники 
ресурсної концепції пропонували розглядати 
ресурси з позицій їх цінності для створення 
суб’єктом господарювання конкурентних пере-
ваг у стратегічному періоді. Б. Вернерфельт 
у свої працях виокремив ключові положення 
розвитку фірми, головною ідеєю яких є досяг-
нення рівноваги (балансу) між використанням 
наявних ресурсів фірми та розвитком (пошу-
ком) нових [7]. До ресурсів, що впливають на 
досягнення максимальних результатів у діяль-
ності фірми, Б. Вернерфельт відносив матері-
ально-технічні, фінансові та трудові. Г. Хамел 
та К. Прахалад зазначали, що успішне функ-
ціонування фірм, їх здатність конкурувати на 
внутрішніх та зовнішніх ринках значною мірою 
залежать від ефективного управління ресур-
сами, якими володіє фірма. Вони акцентували 
увагу на необхідності відмови в сучасних умо-
вах конкуренції від традиційних концепцій, що 
орієнтовані на «зменшення» використання 
ресурсів фірми, реструктуризацію, заклика-
ючи до ефективного використання ресурсів в 
контексті довгострокових стратегій розвитку 
фірми, де стратегія – це щось більше, ніж роз-
поділ обмежених ресурсів серед конкуруючих 
проектів, це подолання нестачі ресурсів за 
допомогою творчого та постійного викорис-
тання ресурсних важелів [8].

Вперше в сучасній літературі послідовно 
та чітко категоріальний апарат трактування 
ресурсної концепції був сформульований 
Р. Грантом [9]. На його думку, ресурси є фак-
тором виробничого процесу. Однак ресурси 
самі по собі не є продуктивними. Для здій-

снення виробничої діяльності необхідні 
об’єднання та координація груп ресурсів 
[10, с. 147]. Потенціал групи ресурсів під 
час виконання певного завдання або діяль-
ності називають здатністю. Іншими словами, 
ресурси виступають джерелом здатності під-
приємства, а здатність є основним джерелом 
його конкурентної переваги.

Щоб отримати конкурентну перевагу на 
основі ресурсу чи здатності, необхідно дотри-
муватися двох умов, а саме унікальності 
та доцільності. Як зазначає Р. Грант, якщо 
ресурс чи здатність має широкий доступ все-
редині галузі, він може стати причиною конку-
ренції, але не забезпечить міцної основи для 
отримання конкурентної переваги. Ресурси та 
здатності матимуть цінність лише тоді, коли 
матимуть відношення до конкурентних пере-
ваг, іншими словами, вони допомагають фірмі 
створювати цінності для споживачів та вижи-
вати в конкурентній боротьбі. Довговічність 
ресурсів залежить від швидкості знецінення 
або старіння тих ресурсів та здібностей. 
Неможливість передачі ресурсів або недо-
сконала мобільність через їх унікальність та 
специфічність забезпечує стійкість конкурент-
ної переваги. А складність відтворення самих 
ресурсів та здібностей дає змогу підприєм-
ству утримувати свою конкурентну перевагу 
протягом тривалого часу [10, с. 160–163].

В умовах різкого зростання цін на імпортні 
енергоносії для багатьох підприємств впро-
вадження енергоефективних технологій – це 
питання економічної доцільності та забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства. 
Тоді управління енергоефективністю підпри-
ємств можна вважати елементом ресурсної 
концепції, основним завданням якої є підви-
щення рівня конкурентоспроможності суб’єкта 
господарювання шляхом управління викорис-
танням будь-яких ресурсів, що необхідні для 
забезпечення його функціонування.

У контексті ресурсної концепції О. Вільям-
сон виокремив загальні, специфічні та 
високо специфічні ресурси, визначивши 
рівень специфічності певного ресурсу тим, 
наскільки «легко йому можна знайти аль-
тернативні варіанти застосування й альтер-
нативних користувачів без втрати ефектив-
ності використання» [11]. Згідно з теорією 
О. Вільямсона паливно-енергетичні ресурси 
відносяться до загальних, а іноді – до спе-
цифічних ресурсів. Узагальнюючи зазна-
чене, відзначимо, що теорія ресурсного під-
ходу орієнтована на виокремлення ресурсів, 
необхідних для функціонування фірми та 
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оптимізації структури ресурсоспоживання, 
шляхом підвищення ефективності їх вико-
ристання. У контексті енергоефективності 
теорія ресурсного підходу дає змогу виокре-
мити специфічний ресурс, а саме енергію, 
яка необхідна для функціонування промис-
лових підприємств, а також для забезпе-
чення ефективності використання ПЕР.

Специфічними рисами паливно-енергетич-
ного ресурсу є:

– висока вартість та тенденція до зрос-
тання;

– обмеженість (в умовах енергетичної 
кризи є ризик обмеженості доступу до ПЕР), 
що може негативно вплинути на економічну 
безпеку підприємства;

– монополія на ринку ПЕР України;
– відсутність альтернативного ресурсу, 

який би міг у повному обсязі компенсувати 
ПЕР, не обмежуючи виробничі потужності 
промислового підприємства;

– відсутність можливості (фінансової, 
технологічної тощо) самостійно виробляти в 
повному обсязі власний «ресурс», необхідний 
для функціонування промислового підприєм-
ства; в нашому випадку під ресурсом розумі-
ємо відновлювальні види енергії.

Сьогодні підвищення енергоефективності 
виробництва – одне з основних завдань щодо 
підвищення результативності та зниження 
собівартості, яка залежить від питомих витрат 
ресурсів, зокрема енергетичних. Адже зни-
ження собівартості – це одна з конкурентних 
переваг будь-якої продукції, а особливо зараз, 
коли ринок збуту стає все більш розбірливим. 
Отже, енергетичний фактор є одним зі склад-
ників, що забезпечує конкурентоспроможність 
промислового підприємства.

Енергоефективність відображає власти-
вість промислового виробництва і технологій 
та характеризує обсяг випуску продукції на 
одиницю спожитої енергії, тобто ступінь від-
дачі перетворених енергоресурсів у вихідні 
результати [12].

Підвищення енергоефективності на під-
приємстві підвищує доходи підприємства, 
приносячи такі результати [13, с. 111]:

– заощадження коштів, що забезпечує 
зростання конкурентоспроможності підпри-
ємства, а особливо під час зростання цін на 
енергоносії;

– збільшення продуктивності через удо-
сконалення виробничих процесів, пов’язаних 
зі способом використання енергії;

– встановлення квот на викиди, що дає 
змогу знизити залежність від цін на енерго-

носії, зменшити ризики компанії, що підвищує 
вартість підприємства;

– скорочення викидів у навколишнє серед-
овище, через що покращується екологічний 
стан, а також імідж підприємства.

Таких результатів можна досягнути лише 
за умови впровадження на вітчизняних під-
приємствах системи енергетичного менедж-
менту.

Основною метою енергетичного менедж-
менту є досягнення високої енергоефек-
тивності господарювання за найкращого 
використання людського та ресурсного 
потенціалу об’єкта діяльності (промислового 
підприємства) та мінімального негативного 
впливу на довкілля. З позицій управління 
підприємством метою енергоменеджменту 
є оптимальний стан енерговикористання за 
відповідний відрізок часу.

В науковій праці [14] в основу енергетич-
ного менеджменту покладено управлінську 
та технічну діяльність, що спрямована на під-
вищення рівня енергоефективності. Управ-
лінський підхід в контексті енергетичного 
менеджменту дає змогу покращити роботу 
енергетичної служби підприємства, підви-
щити керованість процесів, спрямованих 
на підвищення рівня енергоефективності. 
Якщо раніше промислові підприємства могли 
обмежитися впровадженням енергетичного 
менеджменту як окремо функціонуючої сис-
теми, то зараз енергетичний менеджмент 
потребує інтеграції в управлінську систему та 
взаємодії на всіх рівнях організаційної струк-
тури управління.

Енергетичний менеджмент у контексті 
зростання керованості та ефективності про-
цесів споживання специфічного ресурсу 
сприяє зростанню ефективності викорис-
тання ПЕР. На думку В.В. Лук’янової, ефек-
тивне управління на підприємстві має ґрун-
туватись на таких основних положеннях, як 
масштабність, мінімізація, адекватна реакція, 
зважене прийняття ризику та нейтралізація 
загроз [15, c. 106–107].

У контексті ефективності управління енер-
гоефективністю промислових підприємств 
розглянемо зміст зазначених положень.

1) Масштабність. Необхідно охопити всі 
можливі сфери діяльності підприємства, що 
причетні до виробництва, розподілу та витра-
чання ПЕР, виявити сфери виникнення ризи-
ків з метою зниження ступеня невизначеності 
до мінімуму.

2) Мінімізація. Підприємство має мінімі-
зувати кількість можливих ризиків та загроз, 
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пов’язаних з неефективністю функціонування 
системи енергетичного менеджменту за допо-
могою різноманітних сучасних методів управ-
лінського впливу (контролю, моніторингу, вну-
трішнього аудиту тощо).

3) Адекватна реакція. Підприємство має 
швидко реагувати на внутрішні та зовнішні 
зміни, що призводять до виникнення реального 
ризику чи загроз безпеці функціонування під-
приємства (до загроз можна віднести стрімке 
зростання вартості ПЕР, планове відклю-
чення електроенергії, обмеженість щодо від-
бору електроенергії з централізованої мережі 
тощо), за рахунок ефективної організації робіт 
з розробки стратегії розвитку підприємства.

4) Зважене прийняття ризику та нейтралі-
зація загроз (в контексті функціонування сис-
теми енергетичного менеджменту під час при-
йняття рішення щодо фінансування затратних 
проектів з енергозбереження).

Застосування в практиці вітчизняних промис-
лових підприємств основних положень енерго-
менеджменту сприятиме зростанню енергое-
фективності, що вплине на формування стійких 
конкурентних переваг підприємства.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, конкурентні переваги не лише впли-
вають на рівень конкурентоспроможності під-
приємства, але й є джерелом розширення 
його можливостей зі зниження витрат, покра-
щення якості продукції, гнучкості реагування 
на попит, раціонального використання ресур-
сів, впровадження інновацій, вироблення 
оптимальних шляхів виходу з фінансових 
та економічних проблем, адаптивності сис-
теми управління підприємством до змін вну-
трішнього та зовнішнього середовища, що є 
передумовами формування й розвитку дієвої 
системи управління конкурентними перева-
гами підприємства. Стійкість конкурентної 
переваги підприємства з точки зору ресурс-
ної концепції залежить від наявності «цінного 
ресурсу», якому притаманні недосконала 
мобільність, довговічність, неможливість імі-
тації/заміщення, рідкісність. Більш ефективне 
використання такого ресурсу, як енергія, 
сприятиме підвищенню енергоефективності 
підприємства як одного з основних факторів 
формування конкурентних переваг вітчизня-
них підприємств.
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