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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових відносин в Україні, під 

впливом інтеграційних та глобалізаційних тенденцій сучасної світової економіки, її 

лібералізації, поширення та вдосконалення інформаційних технологій набуває 

виключної значущості пошук стратегічних альтернатив розвитку для промислових 

підприємств, зокрема, з надання ремонтних послуг. Посилення конкуренції на 

національному й міжнародному рівні вимагає пошуку способів зміцнення позицій 

підприємств шляхом розробки конкурентних стратегій, які враховують специфіку 

ринку. Досягнення стратегічних цілей промислових підприємств значною мірою 

залежить від визначення їх конкурентного оточення та можливостей протистояння 

його впливу. Перспективним напрямом в забезпеченні успішного функціонування 

промислових підприємств з надання ремонтних послуг є розробка та впровадження 

стратегій, що відповідають конкурентним умовам, особливостям ринку та 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності. 

Теоретичним та методичним засадам стратегічного управління підприємством 

в конкурентному середовищі присвячували праці провідні вчені, зокрема: Д. Аакер, 

Г. Азоєв, Б. Альстренд, І. Ансофф, Ф. Вірсема, Я. А. Жаліло, В. Я. Заруба, 

С. В. Ковальчук, Ж-Ж. Ламбен, Дж. Лемпел, Б.М. Мізюк, Г. Мінцберг, 

О.В. Мозенков, І. І. Мухаметзянов, А. П. Наливайко, П. Г. Перерва, М. Портер, 

О. В. Разіна, Д. В. Райко, А. Рей, Ю. Б. Рубін, С. С. Скобкін, Л. В. Соколова, 

А. Дж. Стрикленд, О. М. Тіщенко, А. А. Томпсон, М. Трейсі, Р. А. Фатхутдінов, 

В. І. Чобіток, Л. С. Шевченко та ін. 

Разом із тим, потребують подальшого розвитку як у науковому, так і 

практичному аспектах теоретико-методичні положення щодо формування 

конкурентних стратегій підприємств з урахуванням специфіки ринку ремонтних 

послуг, методичні засади оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей та 

методичний інструментарій визначення необхідного типу стратегічних перетворень.  

Таким чином, науково-практичне завдання з вдосконалення теоретико-

методичного забезпечення формування конкурентної стратегії підприємства з 

надання ремонтних послуг із урахуванням конкурентних умов й особливостей ринку 

є актуальним та обумовило напрям дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі загальної економічної теорії НТУ «ХПІ» в межах 

держбюджетної теми МОН України: «Розробка комп’ютерної технології оцінювання 

впливу на економіку проектів національного рівня та формування оптимальних 

портфелів проектів» (ДР № 0112U000417), де здобувачем розроблено теоретико-

методичні основи формування конкурентних стратегій підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних 

засад та розробка методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

формування конкурентної стратегії промислового підприємства з урахуванням умов 

функціонування на ринку ремонтних послуг.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено задачі: 

– узагальнити та розвинути понятійно-категоріальний апарат теорій 

стратегічного управління і конкуренції;  

– систематизувати    та    удосконалити     класифікації     видів,    суб’єктів 
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конкуренції й чинників їх впливу на діяльність підприємств з надання ремонтних 

послуг; 

– удосконалити класифікацію конкурентних стратегій промислового 

підприємства на ринку ремонтних послуг; 

– розвинути теоретико-методичні положення з комплексного оцінювання 

конкурентних чинників в діяльності промислових підприємств; 

– розробити методичний інструментарій для визначення доцільності 

функціонування підприємства на цільовому ринку; 

– теоретично обґрунтувати й розробити методичний підхід до формування 

конкурентних стратегій промислового підприємства на ринку ремонтних послуг на 

основі оцінки індикаторів ступеня досягнення стратегічних цілей; 

– розробити методичний підхід до визначення рівня ефективності 

діяльності промислового підприємства з надання ремонтних послуг на основі 

узагальненої оцінки часткових показників – складових за основними напрямами 

діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес формування конкурентних стратегій 

промислових підприємств. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні положення з формування 

конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг.  

Методи дослідження. Методологічним і теоретичним підґрунтям 

дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці і 

методичні розробки провідних вчених з проблеми стратегічного управління. При 

виконанні дисертаційного дослідження використано загальнонаукові і спеціальні 

методи: узагальнення, аналізу і синтезу – для розвинення понятійно-категоріального 

апарату теорій стратегічного управління і конкуренції, класифікації конкурентних 

стратегій; статистичні та графічні – для аналізу стану і визначення особливостей 

умов функціонування підприємств, що досліджуються, характеристики положення 

підприємств на матрицях конкурентного позиціювання та вибору портфелю 

конкурентних стратегій; експертних оцінок – для оцінювання конкурентних 

чинників і розробки інтегральних показників ринкового конкурентного середовища 

та сили конкурентної позиції підприємства; порівняльного багатовимірного аналізу 

– для оцінки рівня ефективності діяльності промислового підприємства; системного 

підходу – для розробки методичного підходу до формування конкурентних 

стратегій промислового підприємства на ринку ремонтних послуг, узагальнення та 

удосконалення класифікації видів конкуренції. 

Інформаційною базою дослідження стали праці провідних вчених в сфері 

стратегічного управління, закони і законодавчі акти, постанови Національного 

банку України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вихідні дані та 

результати власних досліджень здобувача на промислових підприємствах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

удосконалено: 

– методичний підхід до формування конкурентних стратегій 

промислового підприємства на ринку ремонтних послуг, що ґрунтується на аналізі 

сили конкурентної позиції підприємства і рівня ефективності діяльності як основних  
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індикаторів ступеня досягнення стратегічних цілей, та на відміну від наявних, 

дозволяє аргументовано визначати тип доцільних перетворень й відповідний 

портфель конкурентних стратегій, що складає основу для обґрунтованого їх вибору;  

– класифікацію конкурентних стратегій промислового підприємства на 

ринку ремонтних послуг, відмінність якої полягає в типізації за додатково введеною 

ознакою – ступінь стратегічних перетворень з подальшим розподілом стратегій на 

види та підвиди й визначенням їх економічного змісту, що дозволяє  з більшим 

ступенем точності врахувати практичні потреби підприємств й специфіку даного 

ринку; 

– методичні положення щодо визначення доцільності функціонування 

підприємства на цільовому ринку, що на відміну від існуючих, базуються на аналізі 

результатів оцінки ринкового конкурентного середовища та сили конкурентної 

позиції підприємства з використанням матричного підходу, що підвищує точність та 

обґрунтованість отриманих результатів; 

– методичний підхід до визначення рівня ефективності діяльності 

промислового підприємства з надання ремонтних послуг, що ґрунтується на 

застосуванні таксономічного показника, який відображає оцінку ступеня 

наближення підприємства до об’єкту-еталону й, на відміну від наявних, узагальнює 

часткові показники-складові за виробничим, маркетинговим, фінансовим та 

управлінським напрямами діяльності, що відрізняються як за величиною, так і за 

одиницями виміру, й дозволяє підвищити достовірність отриманої оцінки; 

дістало подальшого розвитку: 

– сутність поняття «конкурентна стратегія підприємства», що на відміну 

від існуючих, відображає комплекс заходів, спрямований на забезпечення високої 

ефективності функціонування та сильної конкурентної позиції, а також 

«конкуренція» в вузькому сенсі – враховує суперництво ринкових суб’єктів, які 

взаємообмежені в досягненні поставленої мети, що дозволяє обґрунтувати доцільні 

межі конкурентного оточення й розвинути теоретичну базу для прийняття 

виважених стратегічних рішень на підприємстві; 

– класифікація видів конкуренції на основі узагальнення існуючих 

підходів, уточнення та введення додаткових ознак; класифікація суб’єктів 

конкуренції на ринку ремонтних послуг шляхом виокремлення тих, що формують 

інституційно-правове середовище, та розкриття чинників їх впливу на підприємства 

і доповнення за іншими суб'єктами конкуренції – діючими та потенційними 

конкурентами, споживачами, постачальниками ресурсів, виробниками товарів-

замінників, що на відміну від наявних підходів, більш повно відображають 

конкуренцію на даному ринку та сприяють поглибленню її якісного аналізу; 

– теоретико-методичні положення з оцінювання конкурентних чинників в 

діяльності промислових підприємств, що ґрунтуються на використанні 

запропонованих інтегральних показників ринкового конкурентного середовища та 

сили конкурентної позиції підприємства, що на відміну від існуючих, враховують 

відповідно ступінь невразливості ринку та протистояння підприємства 

конкурентним суб’єктам, й дозволяють отримати більш зважені результати як за 

окремими їх групами, так і комплексну оцінку. 

Практичне    значення    отриманих    результатів    полягає    в   тому,    що 
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використання теоретичних та методичних положень з формування конкурентних 

стратегій сприяє підвищенню ефективності діяльності та сили конкурентної позиції 

промислових підприємств.  

Розроблені науково-практичні рекомендації дисертаційної роботи доведені до 

рівня конкретних практичних пропозицій і процедур та впроваджені у діяльність 

ТОВ «Завод «Укрелектроремонт» (м. Харків, довідка №13-32/315 від 05.09.2012 р.) 

при розробці конкурентних стратегій на основі визначення типу доцільних 

перетворень; ДП ХМЗ «ФЕД» (м. Харків, акт від 11.06.2012 р.) для оцінювання 

конкурентних чинників та їх врахування в стратегічному управлінні. Основні 

теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі в НТУ «ХПІ» при викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Основи 

економічної теорії», «Стратегія підприємства», «Стратегія управління 

підприємством» (м. Харків, акт від 26.05.2015р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Усі наукові положення, розробки, висновки і рекомендації, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. Серед них методичний 

підхід до формування конкурентних стратегій промислового підприємства  на ринку 

ремонтних послуг, методичні засади визначення доцільності функціонування на 

даному ринку, класифікація конкурентних стратегій підприємств за ознакою – 

ступінь стратегічних перетворень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались на Міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы 

предприятия» (Харків, 2005 р.), «Дослідження та оптимізація економічних процесів» 

(Харків, 2008 р.), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я» (Харків, 2012, 2015 р.), «Стратегії інноваційного розвитку економіки 

України: проблеми, перспективи, ефективність» (Харків, 2012 р.), «Маркетинг 

інновацій і інновації в маркетингу» (Суми, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 16 наукових 

працях, з них: 9 статей у наукових фахових виданнях України (2 – у міжнародних 

наукометричних базах), 6 – у матеріалах конференцій, 1 – в інших наукових 

виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 

287 с.; з них 24 рисунка за текстом; 4 рисунка на 4 окремих сторінках; 6 таблиць за 

текстом; 9 таблиць на 18 окремих сторінках; список використаних джерел  з 187 

найменувань на 21 сторінці; 10 додатків на 67 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування конкурентних 

стратегій підприємств» досліджено наукові підходи до формування конкурентних 

стратегій підприємства, визначено поняття «конкурентна стратегія підприємства», 
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виділено її ключові елементи, відзначено роль конкуренції у розробці стратегій, 

запропоновано визначення сутності та удосконалену класифікацію конкуренції. 

На основі еволюції теорії та практики стратегічного управління доведено 

науково-практичну значущість подальшого розвитку теоретичних та методичних 

засад формування стратегій підприємств, що відповідають сучасній складності та 

мінливості ринкового середовища. 

Систематизація підходів до розробки стратегій провідних теоретиків 

стратегічного управління та їх аналіз дозволили виявити наступне. В більшому 

ступені вченими досліджено процес розробки та реалізації, а в меншому – зміст 

стратегії підприємства. Це зумовило доцільність удосконалення методичного 

підходу до формування стратегій, що поєднує змістовний аспект стратегій з 

процесом їх розробки та відповідає сучасним економічним умовам. 

На основі систематизації розмаїття підходів до типізації стратегій 

запропоновано їх узагальнену класифікацію за рівнями розробки та впровадження, 

яка свідчить про те, що найчастіше зустрічаються критерії класифікації, які 

характеризують місце, спосіб боротьби або цілі підприємств в ринковій конкуренції. 

За результатами аналізу досліджень вчених, в колі наукових інтересів яких 

перебуває проблема формування стратегій підприємств, виявлено, що більшість з 

них підкреслює значущість аналізу конкуренції в процесі розробки стратегій.  

Визначено, що конкуренція виступає не тільки чинником, що викликає 

необхідність розробки стратегій, але й обов’язковою складовою предмету аналізу в 

процесі їх формування. З’ясовано, що впровадження стратегій підприємств змінює 

їх позиції та можливості серед конкурентів, а відтак, і саму конкуренцію на ринку. 

Це дозволило констатувати взаємозв’язок та взаємозалежність стратегії та ринкової 

конкуренції й стало підґрунтям для подальшого детального дослідження останньої 

та удосконалення поняття «конкурентна стратегія підприємства», яке запропоновано 

визначати як комплекс заходів, спрямований на забезпечення високої ефективності 

функціонування та завоювання сильної конкурентної позиції.  

Доведено суперечливий характер конкуренції в сучасній економіці Україні на 

основі прояву її переваг і недоліків та співіснування двох протилежних тенденцій: 

до монополізації та посилення конкуренції, що знаходяться в діалектичній єдності 

та боротьбі. Розкрито особливості конкуренції, притаманні їй на сучасному етапі 

розвитку національної економіки: високий рівень монополізованості та бар’єрів 

входу на монополізовані ринки, недосконалість законодавчої бази.  

Виявлено, що існуючі підходи до класифікації конкуренції вимагають 

подальшого удосконалення. На підставі їх систематизації, уточнення та виділення 

додаткових ознак, таких як об’єкти, сила, інтенсивність конкуренції, відповідність 

законодавству, час існування конкурентних відносин, ступінь відкритості, 

сумлінності, реальності загрози, розроблено узагальнену класифікацію видів 

конкуренції. Враховуючи, що промислові підприємства залежать від дій суб’єктів, 

що формують інституційно-правове середовище, запропоновано доповнити ними 

класифікацію конкуренції за суб’єктами конкурентних відносин.  

В результаті аналізу та узагальнення досліджень ринкової конкуренції 

уточнено її функції: регулююча, мотиваційна, розподільча, структуроутворююча, 

сануюча. Запропоновано наступне визначення поняття «конкуренція»: в широкому 
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сенсі – динамічний процес, який характеризується одночасною наявністю двох 

тенденцій – до посилення суперництва та монополізації, що знаходяться в тісному 

взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості та є протилежностями, що 

знаходяться в діалектичній єдності та боротьбі; в вузькому сенсі – суперництво 

ринкових суб’єктів, які характеризуються взаємообмеженням в досягненні 

поставленої мети та використовують при цьому доступні методи боротьби. 

Взаємозв’язок викладених теоретичних положень зображено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Теоретичні основи дослідження конкурентної стратегії підприємства 

Дане тлумачення конкуренції посилює науково-практичне значення розробки 

методичних засад формування конкурентних стратегій з урахуванням всіх ринкових 

суб’єктів, що обмежують підприємство в досягненні поставленої мети.  
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У другому розділі «Аналіз конкурентних умов функціонування 

промислових підприємств на ринку ремонтних послуг» досліджено сучасний 

стан та особливості даного ринку, розвинуто теоретико-методичні положення з 

оцінювання конкурентних чинників в діяльності промислових підприємств, 

удосконалено методичні положення щодо визначення доцільності функціонування 

на цільовому ринку, запропоновано класифікацію суб’єктів й чинників конкуренції, 

а також конкурентних стратегій на ринку ремонтних послуг. 

Аналіз ринку ремонтних послуг (на прикладі ремонту та технічного 

обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів) дозволив 

встановити та обґрунтувати основні характеристики його стану та  розвитку. В 

структурі промисловості України надання послуг ремонту займає незначну частку, 

хоча спостерігається позитивна динаміка обсягу їх реалізації з 22712 млн. грн. у 

2010 р. до 30956 млн. грн. у 2014 р. Більшість підприємств, які здійснюють їх 

пропозицію, є прибутковими, їх частка у 2014 р. становить 62,6 % від загальної 

кількості. Зростають капітальні інвестиції в дані підприємства з 556,2 млн. грн. у 

2010 р. до 819,9 млн. грн. у 2014 р. Рентабельність їх операційної діяльності 

зменшилась з 4,4 % у 2010 р. до -2,1 % у 2014 р., що відповідає загальній 

промисловій тенденції. Основними споживачами послуг ремонту є підприємства 

електроенергетики, металургії, гірничо-видобувної промисловості, які є 

сконцентрованими й в цілому прибутковими та займають суттєве місце в структурі 

промисловості, але в період макроекономічної кризи та посткризовий період їх 

чистий прибуток значно знизився, а у металургійному виробництві підприємства, 

навіть, отримали збиток. 

У конкурентному оточенні підприємств з надання ремонтних послуг виявлено 

достатньо велику кількість діючих конкурентів, ринкові частки та послуги яких є 

диференційованими. У зв’язку зі значною часткою витрат на транспортування у 

загальній вартості послуг ремонту іноземні конкуренти не представляють великої 

загрози, на відміну від потенційних конкурентів, для яких бар’єри входу на ринок є 

низькими. В макросередовищі найбільшу загрозу для підприємств з надання 

ремонтних послуг представляють інфляційні процеси, високі податки, складність 

процедури стягнення дебіторських боргів, довготривала криза неплатежів в 

енергетичній сфері, несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість. 

Доступність ресурсної бази для даних підприємств зумовлено широким колом 

постачальників ресурсів, диференціацією їх якості та ціни. В умовах 

макроекономічної кризи та посткризовий період відбувається скорочення попиту на 

нову техніку, що розглядається в якості товарів-замінників, і, як наслідок, його 

зростання на ремонтні послуги. 

В результаті систематизації основних підходів до визначення понять, що 

характеризують стан ринкової конкуренції, місце в ній суб’єктів підприємництва, та 

відповідних показників їх вимірювання встановлено, що доцільним є їх подальше 

удосконалення для отримання всеохоплюючої оцінки конкурентних чинників в 

діяльності підприємств. 

В аналізі конкуренції запропоновано використання понять «ринкове 

конкурентне середовище» (РКС) та «сила конкурентної позиції підприємства» 

(СКПП) й відповідних інтегральних показників. РКС визначається як ступінь 
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привабливості даного ринку для діючих підприємств на ньому з позиції 

невразливості тиску конкурентних суб’єктів, а СКПП – як ступінь протистояння 

підприємства конкурентному тиску суб’єктів, що чинять його. 

В роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення з оцінювання 

конкурентних чинників в діяльності промислових підприємств, що ґрунтуються на 

оцінці РКС та СКПП. На основі розробленої класифікації конкуренції за суб’єктами 

конкурентних відносин з урахуванням виявлених особливостей стану й розвитку 

промислових підприємств з надання ремонтних послуг, запропоновано доповнену й 

адаптовану до них класифікацію суб’єктів й чинників конкуренції. Виокремлено 

суб’єктів, які формують інституційно-правове середовище, та розкрито чинники їх 

впливу на підприємства з надання ремонтних послуг: досконалість процедури 

проведення тендерів, макроекономічна стабільність, рівень тінізації послуг ремонту, 

стабільність та сприятливість нормативно-законодавчої бази, стимулююча 

макроекономічна політика. Доповнено чинники впливу інших суб’єктів конкуренції, 

зокрема, діючих конкурентів – позитивний ефект масштабу, іноземна конкуренція; 

потенційних конкурентів – прибутковість галузі; споживачів – ємність їх ринку 

збуту, наявність іноземних споживачів; постачальників ресурсів – доступність 

трудових ресурсів, капіталу, технологій, інформації; виробників товарів-замінників 

– перевага потреби в послузі над замінником, його недоступність тощо.  

Для кількісного вимірювання РКС та СКПП запропоновано відповідні 

інтегральні показники, розрахунок яких здійснюється на базі оцінки виявлених 

конкурентних чинників за п’ятибальною шкалою з використанням методу 

експертних оцінок, що обумовлено їх якісним характером.  

Інтегральний показник ринкового конкурентного середовища має вигляд 
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де РКСqj – узагальнена експертна оцінка ринкового конкурентного середовища за q-

тим чинником j-тої групи в балах, РКСqj = 5,1 ; γqj – узагальнена експертна оцінка 

вагомості q-того конкурентного чинника j-тої групи, ∑γqj = 1; βj – узагальнена 

експертна оцінка вагомості j-тої групи конкурентних чинників, ∑βj=1; m – кількість 

груп конкурентних чинників; nj – кількість конкурентних чинників в j-тій групі. 

За результатами розрахунку інтегрального показника ІРКС відповідно до оцінки 

РКС за окремим конкурентним чинником запропоновано виділяти його рівні: ІРКС   

 50,1;00,1  – несприятливе; ІРКС    50,2;50,1 – слабо сприятливе; ІРКС    50,3;50,2  – 

помірно сприятливе; ІРКС    50,4;50,3  – сприятливе; ІРКС    00,5;50,4  – високо 

сприятливе. 

Інтегральний показник сили конкурентної позиції підприємства має вигляд 

qj

n

q
qj

m

j
jСКПП

j

CККПI γβ
11

 


    (2) 

де СКППqj – узагальнена експертна оцінка сили конкурентної позиції  підприємства 

за q-тим чинником j-тої групи в балах, CКППqj = 5,1 . 

За результатами розрахунку інтегрального показника ІСКПП відповідно до 

оцінки СКПП за окремим конкурентним чинником запропоновано виділяти її рівні: 
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ІСКПП    50,1;00,1  – відсутня; ІСКПП    50,2;50,1  – низька; ІСКПП    50,3;50,2  – середня; 

ІСКПП    50,4;50,3  – суттєва; ІСКПП    00,5;50,4  – висока. 

Розрахунок інтегральних показників для промислових підприємств з надання 

ремонтних послуг здійснено з використанням узагальнення експертних оцінок 

десяти провідних фахівців досліджуваних підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 – Результати оцінки інтегрального показника сили конкурентної 

позиції підприємств з надання ремонтних послуг у 2009-2014 рр. 

Показ-

ники 

Підприємства 
ПАТ «Донецький елек-

тротехнічний завод» 
ТОВ «Завод 

«Укрелектроремонт» 
ТОВ Науково-інженер-

ний центр «ЗТЗ-Сервіс» 
ПАТ «Електро-

машпромсервіс» 
2009

СКППІ  3,83 (суттєва) 3,18 (середня) 3,62 (суттєва) 4,52 (висока) 
2010

СКППІ  4,03 (суттєва) 3,13 (середня) 3,65 (суттєва) 3,85 (суттєва) 
2011

СКППІ  4,50 (висока) 3,42 (середня) 3,70 (суттєва) 3,27 (середня) 
2012

СКППІ  4,40 (суттєва) 3,50 (суттєва) 3,50 (суттєва) 4,20 (суттєва) 
2013

СКППІ  4,09 (суттєва) 2,87 (середня) 2,87 (середня) 3,74 (суттєва) 
2014

СКППІ  4,15 (суттєва) 2,90 (середня) 2,88 (середня) 3,74 (суттєва) 
2014

1
СКПП  4,40 (суттєва) 3,10 (середня) 2,95 (середня) 4,25 (суттєва) 

2014

2
СКПП  4,40 (суттєва) 3,70 (суттєва) 4,40 (суттєва) 4,70 (висока) 

2014

3
СКПП  3,40 (середня) 3,05 (середня) 2,50 (середня) 3,35 (середня) 

2014

4
СКПП  5,00 (висока) 2,30 (низька) 2,80 (середня) 3,70 (суттєва) 

2014

5
СКПП  3,80 (суттєва) 2,25 (низька) 2,60 (середня) 2,95 (середня) 

2014

6
СКПП  4,90 (висока) 4,60 (висока) 4,10 (суттєва) 4,90 (висока) 

2014

j
СКПП
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Примітка: 1– відносно діючих конкурентів; 2 – потенційних конкурентів; 3 – споживачів; 4 – постачальників ресурсів; 

5 – суб’єктів, що формують інституційно-правове середовище; 6 – виробників товарів-замінників  

За результатами розрахунків у 2009-2014 рр. зроблено висновок, що у ПАТ 

«Донецький електротехнічний завод» (м. Донецьк), ТОВ Науково-інженерний центр 

«ЗТЗ-Сервіс» (м. Запоріжжя), ПАТ «Електромашпромсервіс» (м. Кривий Ріг) в 

переважній більшості років СКПП є суттєвою, а у ТОВ «Завод «Укрелектроремонт» 

– середньою. Виділено конкурентні напрями й чинники, відносно яких СКПП у 

досліджуваних підприємств є найбільш вразливою, за підсумками аналізу яких 

встановлено, що на ПАТ «Донецький електротехнічний завод» доцільно основні 

зусилля направити на зміцнення своїх позицій відносно споживачів , на ТОВ «Завод 

«Укрелектроремонт» – суб’єктів, які формують інституційно-правове середовище та 

постачальників ресурсів, на ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс», а також 

ПАТ «Електромашпромсервіс» – суб’єктів, які формують інституційно-правове 

середовище та споживачів. 

На підставі результатів розрахунку ІРКС підприємств з надання ремонтних 

послуг, встановлено, що у 2009-2014 рр. рівень РКС коливається від слабко 

сприятливого до сприятливого, а найбільший вплив на його динаміку було 
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здійснено конкурентними чинниками з боку споживачів, постачальників ресурсів, 

суб’єктів, які формують інституційно-правове середовище та діючих конкурентів на 

ринку. Доведено, що у 2009-2014 рр. РКС є найменш сприятливим відносно 

потенційних конкурентів, а також – суб’єктів, які формують інституційно-правове 

середовище; а найбільш сприятливим – до діючих конкурентів, що пояснюється 

доволі великою ємністю ринку збуту послуг ремонту внаслідок зростання парку 

зношеного устаткування, малою кількістю іноземних конкурентів, високим рівнем 

кооперації, відносно низьким рівнем витрат та диференційованістю 

номенклатурного ряду послуг ремонту.  

Процесу розробки конкурентних стратегій підприємств передує визначення 

доцільності функціонування підприємства на цільовому ринку, для чого розроблено 

відповідні методичні положення, які базуються на використанні запропонованої 

матриці конкурентного позиціювання, побудованої на основі результатів оцінки ІРКС 

та ІСКПП (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Матриця конкурентного позиціювання підприємств на ринку 

ремонтних послуг у 2009-2014 рр. 

Запропоновано й обґрунтовано рекомендації за результатами визначення 

положення підприємства на матриці конкурентного позиціювання. Якщо позиція 

підприємства на матриці розташована в квадрантах 2–5, 8–10, 14, 15, 20 – доцільним 

є продовження діяльності на обраному ринку, оскільки ним вже досягнуто високу 

(суттєву) силу конкурентної позиції, або за умов сприятливого РКС – можна 

досягти. Коли позиція підприємства розташована в квадрантах 1, 7, 13, 19, 25, 

продовження функціонування на обраному ринку є доцільним за умов, що таке 

положення чергується з попаданням координат підприємства в квадранти, вище 

вказаних, інакше, необхідно змінити ринок, при неможливості таких дій – напрям 

– ПАТ «Донецький електротехнічний завод»  

–ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс» 

– ТОВ «Завод «Укрелектроремонт» 

– ПАТ «Електромашпромсервіс» 
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діяльності. Якщо координати підприємства знаходяться на матриці в квадрантах 6, 

11, 12, 16–18, 21–24 – підприємству доцільно припинити діяльність на даному 

ринку, бо її продовження буде невиправдане отриманими від неї результатами з 

причини неефективності заходів з завоювання конкурентних позицій або 

несприятливості РКС. Аналіз матриці конкурентного позиціювання досліджуваних 

підприємств на ринку ремонтних послуг дозволив зробити висновок про доцільність 

їх функціонування на обраному ринку. 

Враховуючи, що промислові підприємства на ринку ремонтних послуг 

потребують стратегій, що відрізняються ступенем перетворень, необхідних для 

досягнення їх основних цілей, посилюється науково-практичне значення розробки 

класифікації конкурентних стратегій за цією ознакою, яка б враховувала 

конкурентні умови функціонування на обраному ринку. Для втілення даної наукової 

ідеї розроблено класифікацію конкурентних стратегій підприємств на ринку 

ремонтних послуг за ознакою ступеня стратегічних перетворень (рис. 3), та 

визначено їх економічний зміст. 

 
Рисунок 3 – Класифікація конкурентних стратегій промислових підприємств 

на ринку ремонтних послуг за ознакою ступеня стратегічних перетворень 

Запропонована класифікація, відповідаючи практичним потребам 

промислових підприємств, посилює необхідність розробки методичного 

забезпечення для обґрунтованого вибору конкурентних стратегій.  

У третьому розділі «Методичні засади формування конкурентних 

стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг» визначено 

рівень ефективності діяльності та сформовано конкурентні стратегії промислових 

підприємств на ринку ремонтних послуг на основі відповідно розроблених підходів. 

Розроблено методичний підхід до визначення рівня ефективності діяльності 

промислового підприємства з надання ремонтних послуг, який викладено в 

поетапній схемі (рис. 4). 

Типи конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг за 

ознакою – ступінь стратегічних перетворень 
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– розширення номенклатури ремонту; 
– добір іноземних споживачів; 
– залучення споживачів із нових сфер,  
   галузей, напрямів діяльності; 
– зміна цільового сегменту ринку; 
– стратегія залишкового попиту; 
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– інтеграція з виробниками техніки, що 
ремонтується; 

– сумісний ремонт «під ключ»; 
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– зниження собівартості послуг; 
– позбавлення від надлишку ресурсів; 
– зменшення диференційованості послуг  
   з зосередженням на найбільш рента- 

бельних з них; 
– використання позитивного ефекту мас-    
   штабу шляхом поглинання конкурентів. 
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– максимальне задоволення потреб 
цільової групи споживачів; 

– надання послуг, що користуються 
великим попитом; 

– інноваційна спрямованість; 
– створення рідкісної сукупності 

споживчих властивостей; 

– освоєння суміжних напрямів 
діяльності; 

– перехід до суміжних напрямів 
діяльності; 

– злиття з виробниками техніки, що 
ремонтується на правах їх 
сервісного центру; 

– злиття з конкурентом; 
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Рисунок 4 – Методичний підхід до визначення рівня ефективності діяльності 

промислового підприємства з надання ремонтних послуг 

Для оцінки ефективності діяльності обґрунтовано доцільність використання 

порівняльного багатовимірного аналізу на основі розрахунку таксономічного 

показника, який забезпечує повну редукцію багатовимірного простору ознак 

об’єкта, що відрізняються як за величиною, так і за одиницями виміру. 

Таксономічний показник рівня ефективності діяльності промислового підприємства 

ґрунтується на оцінці ступеня його наближення до об’єкту-еталону й узагальнює 

запропоновані часткові показники, що характеризують ефективність за основними 

напрямами: виробничим, маркетинговим, фінансовим та управлінським. Іед   [0;1], 

причому чим ближче значення до одиниці, тим більшим є рівень ефективності 

діяльності підприємства. 

За результатами розрахунку Іед для підприємств з надання ремонтних послуг 

(табл. 2) виявлено, що в переважній більшості років низький рівень ефективності 

діяльності спостерігається у ПАТ «Електромашпромсервіс», ТОВ «Завод 

«Укрелектроремонт», середній – у ПАТ «Донецький електротехнічний завод» та 

ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс». 

Формування сукупності часткових показників, що характеризують ефективність діяльності 
підприємства за основними напрямами 

Розрахунок часткових показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства за 
основними напрямами та формування матриці спостережень 

Формування матриці стандартизованих часткових показників в результаті стандартизації елементів 
матриці спостережень за формулою 

Диференціація ознак на стимулятори та дестимулятори та формування вектору-еталону 

Визначення відстані між зваженими стандартизованими ознаками та еталонними 

Розрахунок таксономічного показника рівня ефективності діяльності і-того підприємства: 

 





w

i
i

i

ccc

c
І

w

iед

1

2

000

0

1
1

2

 ,    (3) 

де сі0 – відстань між зваженими стандартизованими ознаками і-того підприємства та еталонними 

с0  – середнє значення відстані серед підприємств між зваженими стандартизованими ознаками та 

еталонними 

Введення коефіцієнтів вагомості ознак та формування елементів матриці зважених 
стандартизованих ознак 

Мета – визначення рівня ефективності діяльності промислового підприємства з надання ремонтних 
послуг, що узагальнює часткові показники-складові за основними напрямами діяльності 

Визначення основних напрямів діяльності промислового підприємства 

Визначення рівня ефективності діяльності промислового підприємства з надання ремонтних послуг: 

 34,0;00,0едІ – рівень ефективності низький,  67,0;34,0едІ  – середній,  00,1;67,0едІ – високий 
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Таблиця 2 – Результати оцінки рівня ефективності діяльності підприємств з 

надання ремонтних послуг у 2009-2014 рр. 

Підприємства 
Рівень ефективності діяльності підприємства  Іедi 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАТ «Донецький 

електротехнічний завод» 

високий 

(0,68) 

середній 

(0,50) 

середній 

(0,59) 

середній 

(0,58) 

високий 

(0,67) 

середній 

(0,54) 

ТОВ «Завод 

«Укрелектроремонт» 

низький 

(0,12) 

низький 

(0,29) 

середній 

(0,43) 

низький 

(0,25) 

низький 

(0,11) 

низький 

(0,33) 

ТОВ Науково-інженерний 

центр «ЗТЗ-Сервіс» 

середній 

(0,66) 

високий 

(0,86) 

високий 

(0,70) 

середній 

(0,66) 

середній 

(0,50) 

низький 

(0,16) 

ПАТ 

«Електромашпромсервіс» 

середній 

(0,38) 

низький 

(0,26) 

низький 

(0,10) 

низький 

(0,17) 

середній 

(0,36) 

низький 

(0,19) 

Розроблено методичний підхід до формування конкурентних стратегій 

промислового підприємства на ринку ремонтних послуг, що ґрунтується на 

визначенні необхідного типу стратегічних перетворень й відповідних стратегій на 

базі оцінки ступеня досягнення підприємством поставлених цілей. Оскільки 

конкурентна стратегія спрямована на забезпечення високої ефективності 

функціонування та завоювання сильної конкурентної позиції, згідно з 

запропонованим визначенням поняття, в якості індикаторів ступеня досягнення 

стратегічних цілей підприємства обґрунтовано використання інтегральних 

показників ІСКПП та Іед. 

Використовуючи розроблені в роботі інтегральні показники ІСКПП та Іед, за 

допомогою методичного інструментарію – матриці вибору портфелю конкурентних 

стратегій (рис. 5) – запропоновано визначати тип перетворень необхідний для 

досягнення стратегічних цілей підприємства та відповідний портфель 

альтернативних конкурентних стратегій. Для підприємств, які за жодним 

індикатором ступеня досягнення стратегічних цілей не досягли рівня вище 

середнього, доцільними є радикальні стратегічні перетворення, а для тих, що 

забезпечили високий рівень обох показників – збереження існуючого положення, 

для інших – часткові перетворення. 

Запропоновано здійснювати формування портфелю альтернативних 

конкурентних стратегій на основі співставлення складових інтегральних показників 

ІСКПП та Іед, покращення яких передбачено в результаті впровадження кожної з них, 

та ступеня досягнення підприємством стратегічних цілей. 
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Рисунок 5 – Фрагмент матриці вибору портфелю конкурентних стратегій 

підприємств з надання ремонтних послуг у 2009-2014 рр. 
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Економічна оцінка результатів впровадження стратегій, що входять до складу 

портфелю альтернативних, дозволяє виключити з подальшого аналізу ті з них, які не 

дозволяють досягти стратегічних цілей, й проранжувати інші на основі розрахунку 

очікуваного ефекту від їх реалізації. 

Запропонований підхід до економічної оцінки результатів впровадження  

конкурентних стратегій, побудований на основі розрахунку очікуваних значень 

інтегральних показників ІСКПП та Іед, використано для промислових підприємств з 

надання ремонтних послуг, результати якої наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 – Економічна оцінка очікуваних результатів від впровадження 

конкурентних стратегій підприємств на ринку ремонтних послуг 

Підприємства Стратегії 

Індикатори досягнення стратегічних цілей 

ранг 

Рівень ефективності ді-
яльності підприємства 

Сила конкурентної позиції 
підприємства 

фактич-
ний 

І iед
 

очікува-

ний


І iед
 

ефект 

І iед  
фактич-
ний ІСКПП 

очікува-
ний

СКППІ   
ефект 
∆ІСКПП 

ПАТ «Донецький 
електротехніч-
ний завод» 

зміна цільового сегменту ринку 
середній 

0,54 

високий 
1,00 

0,46 
суттєва 

4,15 

висока 
4,65 

0,50 1 

зменшення диференційованості 
послуг з зосередженням на 
найбільш рентабельних з них 

високий 
1,00 

0,46 
висока 

4,61 
0,46 2 

ТОВ «Завод 
«Укрелектро-
ремонт» 

створення рідкісної сукупності 
споживчих властивостей  низький 

0,33 

високий 
0,91 

0,58 
середня 

2,90 

висока 
4,51 

1,61 1 

максимальне задоволення пот-
реб цільової групи споживачів 

високий 
0,90 

0,57 
висока 

4,51 
1,61 2 

ТОВ Науково-ін-
женерний центр 
«ЗТЗ-Сервіс» 

створення рідкісної сукупності 
споживчих властивостей низький 

0,16 

високий 
1,00 

0,84 
середня 

2,88 

висока 
4,56 

1,68 1 

максимальне задоволення пот-
реб цільової групи споживачів 

високий 
0,79 

0,63 4,52 1,64 2 

ПАТ «Електро-
машпромсервіс» 

зміна цільового сегменту ринку 
низький 

0,19 
високий 

0,87 
0,68 

суттєва 
3,74 

висока 
4,60 

0,86 1 

В результаті проведених розрахунків для кожного підприємства сформовано й 

проранжовано сукупність рекомендованих конкурентних стратегій, що 

забезпечують досягнення високого рівня СКПП та ефективності діяльності.  

Найбільш доцільними з них є стратегії першого рангу, які мають найбільшу 

величину очікуваного ефекту від їх впровадження. 

Розроблені конкурентні стратегії для досліджуваних підприємств враховують 

особливості та конкурентні умови функціонування на ринку ремонтних послуг й 

забезпечують досягнення стратегічних цілей.  

У додатках наведено акти й довідки про впровадження результатів 

дослідження у діяльність ТОВ «Завод «Укрелектроремонт», ДП ХМЗ «ФЕД», а 

також у навчальний процес НТУ «ХПІ» та проміжні обчислення розрахунку 

інтегральних показників ІРКС, ІСКПП, таксономічного показника рівня ефективності 

діяльності промислових підприємств з надання ремонтних послуг.  
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та  

перспективне вирішення науково-практичного завдання з розробки конкурентних 

стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг. Основні висновки 

та результати, які одержано в ході дослідження полягають у такому: 
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1. Обґрунтовано, що розвиток теоретичних підвалин для формування цілісної 

системи оцінки конкуренції вимагає вдосконалення категорій і понять, що 

характеризують даний процес. Запропоновано у введеному визначенні категорії 

«конкуренція» у вузькому сенсі враховувати суперництво ринкових суб’єктів, що 

характеризуються взаємообмеженням в досягненні поставленої мети, в тлумаченні 

понять «ринкове конкурентне середовище» та «сила конкурентної позиції 

підприємства» – невразливість ринку та протистояння підприємства до тиску 

конкурентних суб’єктів.  

Узагальнення та аналіз існуючих підходів до визначення «конкурентної 

стратегії підприємства» довели необхідність вдосконалення її тлумачення шляхом 

уточнення основних цілей, на досягнення яких вона направлена. В запропонованому 

визначенні дане поняття відображає комплекс заходів, спрямований на забезпечення 

високої ефективності функціонування та завоювання сильної конкурентної позиції. 

Запропоновані визначення понять дозволили розвинути теоретичні основи 

прийняття стратегічних рішень на підприємстві. 

2. Систематизовано підходи до класифікації видів конкуренції та 

удосконалено їх шляхом уточнення ознак та введення додаткових – об’єкти, сила, 

інтенсивність конкуренції, відповідність законодавству, час існування конкурентних 

відносин, ступінь відкритості, сумлінності, реальності загрози. Запропоновано 

комплексну класифікацію видів конкуренції, яка достатньо повно розкриває 

багатоманітність її проявів. 

Розвинуто існуючу класичну класифікацію суб’єктів конкуренції шляхом 

виокремлення суб’єктів, які формують інституційно-правове середовище, та 

розкрито чинники їх впливу на промислові підприємства з надання ремонтних 

послуг. Доповнено чинники впливу на дані підприємства діючих та потенційних 

конкурентів, споживачів, постачальників ресурсів, виробників товарів-замінників.  

3. Удосконалено класифікацію конкурентних стратегій промислового 

підприємства на ринку ремонтних послуг шляхом введення ознаки – ступінь 

стратегічних перетворень з виділенням типів: стратегії радикальних, часткових змін 

й збереження існуючого положення. Радикальні зміни реалізуються через такі групи 

стратегій – придбання базових конкурентних переваг, зміни напрямів діяльності або 

ступеня її незалежності; часткові зміни – через стратегії співробітництва, змін в 

споживачах, у витратах; збереження існуючого положення – шляхом підтримки 

конкурентних переваг. Визначено економічний зміст запропонованих стратегій 

шляхом виділення їх ключових елементів – напрям стратегічних змін, тип 

конкурентної переваги, потреби споживачів, охват ринку, стратегічні союзи та 

партнерства, пріоритетні напрямки використання ресурсів. 

4. Розроблено теоретико-методичні положення з оцінювання конкурентних 

чинників в діяльності промислових підприємств, що ґрунтуються на використанні 

запропонованих інтегральних показників ринкового конкурентного середовища та 

сили конкурентної позиції підприємства, які побудовані на основі узагальнення 

оцінок невразливості ринку та протистояння підприємства суб’єктам конкуренції та 

чинникам їх впливу на ринку з використанням методу експертних оцінок. 

Розрахунок запропонованих інтегральних показників для підприємств з надання 

ремонтних послуг дозволив отримати результати як за окремими конкурентними 
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суб’єктами й чинниками, так і їх узагальнену оцінку.  

5. Запропоновано методичні положення щодо визначення доцільності 

функціонування підприємства на цільовому ринку, які базуються на використанні 

матриці конкурентного позиціювання, побудованої на основі результатів оцінки 

інтегральних показників ринкового конкурентного середовища та сили 

конкурентної позиції підприємства. Базуючись на результатах аналізу позиціювання 

досліджуваних підприємств на даній матриці, рекомендовано для даних суб’єктів 

підприємництва продовження функціонування на ринку ремонтних послуг й 

здійснення розробки конкурентної стратегії. 

6. Теоретично обґрунтовано й розроблено методичний підхід до формування 

конкурентних стратегій промислового підприємства на ринку ремонтних послуг, 

підґрунтя якого становить визначення рівня ефективності діяльності та сили 

конкурентної позиції підприємства як основних індикаторів ступеня досягнення 

стратегічних цілей. Їх кількісна оцінка та аналіз, здійснені для досліджуваних 

підприємств, дозволили визначити ступінь доцільних стратегічних перетворень й 

сформувати відповідний портфель альтернативних конкурентних стратегій. 

Економічна оцінка результатів впровадження стратегій, що входять до складу 

портфелю альтернативних, дозволили виключити з подальшого аналізу ті з них, які 

не дозволяють досягти стратегічних цілей, й проранжувати інші на основі 

розрахунку очікуваного ефекту від їх реалізації. 

7. Розроблено методичний підхід до визначення рівня ефективності діяльності 

промислового підприємства з надання ремонтних послуг, який ґрунтується на 

застосуванні таксономічного показника, що узагальнює часткові показники – 

складові за основними напрямами діяльності: виробничим, маркетинговим, 

фінансовим та управлінським та відображає ступінь наближення підприємства до 

об’єкту-еталону. Використання таксономічного показника як методу порівняльного 

багатовимірного аналізу забезпечує повну редукцію багатовимірного простору 

ознак об’єкта, що відрізняються як за величиною, так і за одиницями виміру, та 

дозволяє отримати зручний діапазон кількісних оцінок для визначення рівня 

ефективності діяльності підприємств та порівняння їх між собою. 

8. Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику роботи 

ТОВ «Завод «Укрелектроремонт», ДП ХМЗ «ФЕД», а також у навчальний процес 

НТУ «ХПІ». 
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АНОТАЦІЇ 

Дяченко Т. А. Формування конкурентних стратегій промислових 

підприємств на ринку ремонтних послуг. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2016. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

перспективне вирішення науково-практичного завдання з розробки конкурентних 

стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг. У дисертації 

досліджено теоретичні основи конкуренції і стратегічного управління підприємств. 

Визначено основні поняття, що характеризують дані процеси. Розроблено 

класифікацію конкурентних стратегій промислового підприємства на ринку 

ремонтних послуг за ознакою ступеня стратегічних перетворень. Доповнено 

класифікацію суб’єктів конкуренції групою, яка формує інституційно-правове 

середовище. 

Проаналізовано стан і особливості умов функціонування підприємств на 

ринку ремонтних послуг. Розроблено інтегральні показники ринкового 

конкурентного середовища, сили конкурентної позиції підприємства, а також 

таксономічний показник рівня ефективності діяльності промислового підприємства 

на ринку ремонтних послуг.  

Удосконалено методичні засади визначення доцільності функціонування 

підприємства на цільовому ринку за допомогою матричного підходу до аналізу 

результатів оцінки ринкового конкурентного середовища та сили конкурентної 

позиції підприємства. 

Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до формування 

конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг, що 

ґрунтується на аналізі сили конкурентної позиції підприємства і рівня ефективності 

діяльності як основних індикаторів ступеня досягнення стратегічних цілей.  

Ключові слова: управління підприємством, конкурентна стратегія, 

конкуренція, ринкове конкурентне середовище, сила конкурентної позиції 

підприємства, стратегічне управління, ринок ремонтних послуг. 
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Дяченко Т. А. Формирование конкурентных стратегий промышленных 

предприятий на рынке ремонтных услуг. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности) – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 2016. 

В диссертационной работе представлено теоретическое обобщение и 

перспективное решение научно-практического задания по разработке конкурентных 

стратегий промышленных предприятий на рынке ремонтных услуг. В диссертации 

исследованы теоретические основы конкуренции и стратегического управления 

предприятий. Определены основные понятия, характеризующие данные процессы: 

конкурентная стратегия, конкуренция в узком смысле, рыночная конкурентная 

среда, сила конкурентной позиции предприятия.  

Систематизированы и усовершенствованы подходы к классификации видов 

конкуренции посредством уточнения признаков и введения дополнительных. На 

этой основе предложена обобщенная классификация видов конкуренции.  

Проанализированы состояние и особенности условий функционирования 

предприятий на рынке ремонтных услуг. Усовершенствована классификация 

субъектов конкуренции посредством выделения их дополнительной группы, 

формирующей институционально-правовую среду. Раскрыты факторы их влияния 

на промышленные предприятия, предоставляющие ремонтные услуги. Дополнены 

факторы влияния на данные предприятия действующих и потенциальных 

конкурентов, потребителей, поставщиков ресурсов, производителей  товаров-

заменителей. 

Разработаны теоретико-методические положения по оценке конкурентных 

факторов в деятельности промышленных предприятий, которые базируются на 

использовании предложенных интегральных показателей рыночной конкурентной 

среды и силы конкурентной позиции предприятия. Предложенные показатели 

отображают неуязвимость рынка и противостояние промышленного предприятия 

конкурентным субъектам и факторам их влияния. 

Разработана классификация конкурентных стратегий промышленных 

предприятий на рынке ремонтных услуг, заключающаяся в типизации по признаку – 

степень стратегических преобразований с дальнейшим выделением видов и 

подвидов стратегий. Раскрыто экономическое содержание предложенных стратегий, 

выделены их ключевые элементы. 

Усовершенствованы методические положения определения целесообразности 

функционирования предприятия на целевом рынке, основывающиеся на анализе 

результатов оценки рыночной конкурентной среды и силы конкурентной позиции 

предприятия с помощью предложенной матрицы конкурентного позиционирования.  

Разработан методический подход к определению уровня эффективности 

деятельности промышленного предприятия на рынке ремонтных услуг, 

базирующийся на оценке таксономического показателя, в основу которого 

положено объединение частных показателей - составляющих по 

производственному, маркетинговому, финансовому, управленческому 
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направлениям деятельности, отличающихся как по величине, так и единицам 

измерения.  

Предложен и обоснован методический подход к формированию конкурентных 

стратегий промышленных предприятий на рынке ремонтных услуг, который 

основывается на анализе силы конкурентной позиции предприятия и уровня  

эффективности деятельности как основных индикаторов степени достижения 

стратегических целей. Разработанный методический подход позволяет определить 

как тип целесообразных преобразований, так и соответствующий портфель 

конкурентных стратегий. 

Ключевые слова: управление предприятием, конкурентная стратегия, 

конкуренция, рыночная конкурентная среда, сила конкурентной позиции 

предприятия, стратегическое управление, рынок ремонтных услуг. 
 

Diachenko T. A. Formation of the competitive strategies of industrial 

enterprises on the repair service market. Manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Economic Sciences in speciality 08.00.04 – 

Economy and management of the enterprises (by types of economic activities). – National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kharkiv, 2016. 

The dissertation presents theoretical generalizations and perspective solution of 

scientific and practical task of the industrial enterprises’ competitive strategies 

development on the repair service market. The theoretical bases of competition and 

strategic management have been investigated in the thesis. The basic concepts that 

characterize these processes have been defined. The classification of the competitive 

strategies of industrial enterprises on the repair service market by criteria of the degree of 

strategic transformation has been developed. Also the agents’ classification has been 

supplemented by a group that forms the institutional and legal environment. 

The state and the features of conditions of enterprises functioning on the repair 

service market have been analyzed. The integral indicators of the market competitive 

environment, the strength of competitive position of an enterprise and taxonomic indicator 

of the effectiveness level of industrial enterprise on the repair service market have been 

developed. 

The methodological bases determining the appropriateness of the enterprise 

functioning on the target market have been improved with the help of matrix approach to 

estimation of market competitive environment and the strength of competitive position of 

an enterprise. 

The methodological approach to the industrial enterprises competitive strategies 

forming has been proposed and substantiated. The approach is based on the analysis of an 

enterprise competitive position strength and the level of effectiveness as the main 

indicators of degree of the strategic objectives achievement.  

Keywords: management of enterprise, competitive strategy, competition, market 

competitive environment, competitive position strength of the enterprise, strategic 

management, repair service market. 
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