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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто питання створення механізму формування та оцінки конкурентних переваг промислового підприємства. Завданням
статті є розробка пропозицій щодо моделювання конкурентної переваги, прогнозування зміни сили конкурентної переваги за етапами його
життєвого циклу.
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В статье рассмотрен вопрос создания механизма формирования и оценки конкурентных преимуществ промышленного предприятия.
Задачей статьи является разработка предложений по моделированию конкурентного преимущества, прогнозирование изменения силы
конкурентного преимущества по этапам его жизненного цикла.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, продукция, рынок, конкуренция, промышленные предприятия
In the article the question of creation of the mechanism of formation and evaluation of competitive advantages of the industrial enterprise. The
objective of this article is to develop proposals for modeling competitive advantage forecasting power change competitive advantages in stages of its
life cycle.
Keywords: competitive advantages, products, market, competition, industry

Вступ. Сучасний стан розвитку української
економіки та її конкурентоспроможність пов'язані, в
першу чергу, з підвищенням конкурентоспроможності
господарюючих суб'єктів, насамперед, підприємств
галузі машинобудування, втрати яких в ході
економічних реформ виявилися найбільш істотними.
Успіх вирішення завдань по виявленню і формуванню
конкурентних переваг підприємств, підвищення
конкурентоспроможності промислових підприємств та
їх продукції в більшій мірі залежать від рівня
розробки методичних підходів щодо створення і
ефективного функціонування механізму конкурентних
переваг.
Мета дослідження. Завданням статті є розробка
науково-обґрунтованих
методів
управління
конкурентними
перевагами
промислового
підприємства в контексті маркетингової політики
промислового
підприємства
та
забезпечення
конкурентоспроможності як самого підприємства, так
і його продукції. Вирішення поставленої задачі
передбачається на основі критичного аналізу розвитку
документованих
на
цей
час
систем
конкурентоспроможності. Завданням статті є розробка
пропозицій
щодо
моделювання
конкурентної
переваги, прогнозування зміни сили конкурентної
переваги за етапами його життєвого циклу.
Методологічною
основою
Методологія.
проведеного дослідження стали наукові праці
провідних вітчизняних і зарубіжних вченихекономістів
з
проблеми
оцінки
рівня
конкурентоспроможності виробничої системи. Для
досягнення поставленої мети використано систему
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження.
Зокрема для теоретичних й методологічних
узагальнень, визначення сутності та складових
конкурентної переваги та інструментів його оцінки,
використовувалися
діалектичний,
абстрактнологічний і системний вид аналізу.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Проблеми
конкурентоздатності машинобудівних
підприємств вивчаються в економічній літературі
досить давно, але поглиблення наукових досліджень
цього питання саме в умовах сучасності стає
необхідним. Важливий внесок у дослідженні проблем

підвищення конкурентоздатності машинобудування
зробили відомі вчені-економісти Г.Азоєв, О.Косенко,
П.Перерва,
А.Кац,
М.Погорелов,
С.Глаголев,
С.Мехович, Р.А.Фатхутдінов, Т.Кобєлєва, М.Шомоші
та ін. [1-22]. Однак, окремі аспекти, такі як оцінка
рівня
конкурентних
переваг
продукції
та
підприємства, підходи до класифікації конкурентних
переваг і конкурентних стратегій підприємства,
рекомендації щодо відбору адекватних конкретним
ринковим умовам різновидів конкурентних стратегій
тощо, досліджені ще не достатньо. Відсутність
цілісної та обґрунтованої концепції управління
конкурентними перевагами, яка б враховувала
вітчизняну специфіку і допомагала підприємствам
виживати та досягати успіху в складних умовах
перехідної економіки, зумовлює необхідність та
актуальність досліджень в цій царині.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Конкурентоспроможність організацій – це здатність
виробників і продавців товарів конкурувати зі своїми
суперниками, які постачають на ті ж ринки аналогічні
товари. У такій конкурентній боротьбі, за
опануванням ринками, організації для залучення
покупців використовують рекламу, зниження цін,
підвищення
якості
продукції,
надання
передпродажних
і
післяпродажних
послуг.
Конкурентоспроможність означає ступінь переваги
продукту на ринку,
порівняно
з
іншими,
конкуруючими
продуктами,
аналогічного
призначення. [1, c. 125]. Конкурентна перевага – це
ексклюзивна цінність, якою володіє організація і яка
дає їй перевагу перед конкурентами.[4, c. 232]. Т.
Пітері і Б. Уотермен сформулювали загальні
принципи,
які
дають
конкурентні
переваги
виробникам [5, c. 189]:
 націленість всіх і кожного працівника на дію, на
продовження розпочатої справи;
 близькість підприємства до клієнта;
 створення автономії та творчої атмосфери на
підприємстві;
 зростання
продуктивності
завдяки
використанню здібностей людей і їх бажанням
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працювати;
 демонстрація
важливості
загальних
для
підприємства;
 уміння твердо стояти на своєму;
 простота організації, мінімум рівнів управління і
службового персоналу;
 вміння, бути одночасно м'яким і жорстким. Тримати
під жорстким контролем найбільш важливі проблеми і
передавати підлеглим менш важливі.
Як показує світова практика ринкових відносин,
взаємозалежне вирішення цих проблем і використання
даних
принципів
гарантує
підвищення
конкурентноздатності підприємств. Головними напрямами
забезпечення конкурентної переваги організації є:
концентрація ресурсів фірми для попередження дій
конкурентів, утримання ініціативи в конкурентній боротьбі,
забезпечення ресурсного потенціалу для досягнення
поставлених цілей, розробка гнучкої системи планування
діяльності фірми на ринку шляхом обґрунтування
ефективної стратегії взаємодії з конкурентами.
Конкурентна перевага, якою володіють на конкретних
ринках різні суперники (конкуренти), є суттєвим фактором
клімату, або конкурентної ситуації на ринку товару.
Конкурентна
перевага
визначається
набором
характеристик, властивостей товару або марки, який
створює для фірми певну перевагу над своїми прямими
конкурентами [1, c. 28]. Перевага оцінюється відносним,
порівняльним станом, положенням організації по
відношенню до конкурента, який займає найкращу позицію
на ринку товару або в сегменті ринку. Воно може бути
зовнішнім і внутрішнім.
Конкурентна перевага є зовнішнім, якщо воно базується
на відмітних якостях товару, які утворюють цінність для
покупця» через скорочення витрат або підвищення
ефективності. Зовнішня конкурентна перевага збільшує
ринкову силу фірми, тобто здатність фірми змусити ринок
прийняти ціну товару, більш високу, ніж у пріоритетних
(найбільш небезпечних) конкурентів, не забезпечують
відповідної відмітної якості. Внутрішня конкурентна

перевага базується на перевазі фірми стосовно витрат
виробництва, управління фірмою або товаром, що створює
«цінність для виробника» і меншу собівартість, ніж у
конкурента. Ця перевага може створюватися завдяки
проведенню стратегії домінування по витратах за рахунок
впровадження організаційного і виробничого нововведення
фірми. Таким чином, співвідношення «ринкової сили» і
«продуктивності»
може
характеризувати
рівень
конкурентної переваги фірми над конкурентами [8, c.70].
Діагностика конкурентного середовища вимагає не
тільки аналізу стану різних методів конкуренції, але і
дослідження іміджу товару й іміджу організації. Дійсно,
знижуючи ціну на свій товар або послугу, організація
отримує можливість зміцнити свої позиції в порівнянні з
конкурентами. Підвищення ціни товару чи послуги
призводить до зниження рівня її конкурентної переваги.
Поліпшуючи якісні характеристики продукту, компанія
одержує значну перевагу перед конкурентами, що, в свою
чергу, може бути підставою для призначення більш високої
ціни. Якщо ж організація утримує ціну своїх товарів на
рівні цін конкурентних товарів, то більш висока якість
створює йому лідируюче положення на ринку, дозволяє
збільшити чисельність споживачів і відповідно розмір
займаній фірмою ринкової частки [7, c. 77]. Так методика
оцінки конкурентної переваги спирається на сутність
цінності, яка є джерелом отримання переваги (матеріальні,
нематеріальні, грошові, соціальні та інші цінності), і
залежить від її змісту, джерела походження, динамічності
прояви, масштабу поширення та інших умов.
Розглянемо основні фактори конкурентної переваги
організацій. Чинники конкурентної переваги організації
поділяються на зовнішні і внутрішні. Нижче будуть
наведені типові конкурентні переваги, характерні для
гіпотетичної організації, конкретна російська організація
може мати тільки кілька з перелічених конкурентних
переваг. [4, c.246]. В таблиці 1 наведено перелік зовнішніх
факторів конкурентної переваги організації, а в таблиці 2 перелік внутрішніх факторів конкурентної переваги.

Таблица 1 - Перелік зовнішніх факторів конкурентної переваги організації
Зовнішні фактори конкурентної
переваги організації
1. Рівень конкурентоспроможності галузі
2. Державна підтримка малого та
середнього бізнесу в країні та регіонах
3. Відкритість суспільства і ринків
4. Національна система стандартизації
5. Державна підтримка розвитку людини
6.
Державна
підтримка
науки
та
інноваційної діяльності
7. Якість інформаційного забезпечення
управління на всіх рівнях ієрархії
8. Наявність доступних і дешевих
природних ресурсів
9. Система підготовки та перепідготовки
управлінських кадрів у країні
10. Кліматичні умови і географічне
положення країни або регіону
11. Рівень конкуренції у всіх областях
діяльності в країні Вжити заходів щодо
підвищення конкурентоспроможності галузі
або
піти
з
неї
в
іншу,
більш
конкурентоспроможну галузь

Що необхідно зробити для досягнення і використання конкурентної
переваги в умовах України
Переробити систему підтримки малому і середньому бізнесу, зорієнтувавши її
на ефективне і законослухняне ведення бізнесу
Розвиток міжнародного співробітництва та інтеграції, міжнародної вільної
конкуренції
Активізація робіт у цій області, посилення контролю дотримання міжнародних
стандартів та угод, правове забезпечення гармонізації з міжнародною системою
Збільшити в десятки разів в російському бюджеті видатки на освіту, охорону
здоров'я і соціальну сферу
Удосконалювати систему трансферту (розробка нововведень, їх інновація і
дифузія), збільшити в десятки разів видатки з державного бюджету на науку
Створення єдиних національних інформаційних центрів за сферами або
галузями, що відповідають останньому слову науки і техніки
Збільшити питому вагу видобуваються з надр Землі, ресурсів, що перебувають у
державній власності, не менш ніж до 50%. Налагодити державний контроль за
витрачанням ресурсів
Надходження міжнародних, державних і спонсорських інвестицій в дану сферу
та їх витрачання повинні перебувати під державним контролем і давати
конкретний результат Охороняти навколишнє природне середовище,
підвищувати якість середовища проживання і розвивати конкурентні переваги в
цій сфері.
Комплексно формувати й реалізовувати ринкові відносини
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Таблиця 2 - Перечень внутренних факторов конкурентного преимущества организации
Внутрішні фактори
конкурентної переваги
1. Структурні
1.1. Місія організації
1.2. Організаційна структура
організації
1.3. Облік і регулювання
виробничих процесів
1.4. Персонал
1.5. Інформаційна та нормативнометодична база управління
1.6. Сила конкуренції на
виході і вході системи

Що необхідно зробити для досягнення і використання конкурентної переваги

Місія
повинна
містити
оригінальну ідею,
ексклюзивну
сферу діяльності,
конкурентоспроможний продукт, популярну товарну марку і т. д. Організаційна структура
повинна будуватися на основі дерева цілей організації з горизонтальною координацією всіх робіт
менеджером по конкретному товару (проблемно-цільова організаційна структура). Включити в
структуру організації автоматизації обліку, дотримання принципів пропорційності,
безперервності, прямоточності, паралельності, ритмічності протікання окремих процесів.
Постійно здійснювати відбір персоналу, підвищувати його кваліфікацію та створювати умови для
просування, мотивування якісний і ефективний працю з метою забезпечення
конкурентоспроможності персоналу. При проектуванні і розвитку структур в інформаційні
системи слід закладати якісну інформацію і нормативно-методичні документи. При виборі сфери
діяльності та постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування, кадрів і
т. д. аналізувати силу конкуренції і вибирати конкурентоспроможних постачальників.
Стежити за параметрами ринку, щоб не упустити можливий доступ до якісної і дешевої сировини
2. Ресурсні
2.1. Доступ до якісної дешевої Підтримувати роботу з оптимізації ресурсів, так як глобальна мета конкуренції — економія
сировини і інших ресурсів
ресурсів і підвищення якості життя
2.2. Оптимізація ефективності
використання ресурсів
Продовжувати роботу по збільшенню кількості винаходів і патентів. Збільшувати питому вагу
3. Технічні
3.1. Патентований товар
прогресивного технологічного обладнання, знижувати його середній вік
3.2. Обладнання
Застосовувати сучасні методи контролю і стимулювання якості для утримання конкурентної
3.4. Якість виготовлення
переваги
товарів
Збільшувати питому вагу конкурентоспроможних менеджерів
4. Управлінські
4.1. Менеджери
За результатами аналізу законів організації повинні розроблятися та реалізовуватися заходи з
4.2. Аналіз виконання законів удосконалення процесів
4.3. Функціонування системи Подальше утримання цієї конкурентної переваги вимагає високої кваліфікації персоналу,
менеджменту (конкурентозастосування наукових методів управління
спроможності) організації
Система управління якістю повинна відповідати міжнародним стандартам ІСО серії 9000 версії
4.4. Функціонування системи 2000), науковим підходам і принципам управління якістю
управління якістю в організації
Для отримання переваги необхідно вивчити параметри ринків на вході системи (організації), а для
5. Ринкові
5.1. Доступ до ринку ресурсів її збереження — проводити моніторинг ринкової інфраструктури. Для утримання цього головного
5.2. Доступ до ринку нових
переваги необхідно постійно приймати міри по утриманню всіх конкурентних переваг організації.
технологій
Ця перевага досягається високим рівнем логістики, зберігається конкурентоспроможними
5.3. Лідируюче положення на ринку маркетологами і працівниками збуту. Для збереження переваги необхідні висока кваліфікація
5.4. Ексклюзивність розподілу працівників реклами та достатні кошти на неї. Для збереження конкурентної переваги необхідно
5.5. Ексклюзивність реклами за своїм товарам аналізувати дію законів попиту, пропозиції, конкуренції та ін., мати якісну
товарів організації
інформаційну базу і кваліфікованих фахівців
5.6. Прогнозування цін
6. Ефективність
Для утримання своїх конкурентних переваг організація повинна підвищувати науковий рівень
функціонування організації
управління.

Прояв зовнішніх факторів в малій мірі залежить
від організації, в основному вони формуються від
рівня конкурентоспроможності країни. Фактори, які
досягаються і реалізуються персоналом, де особливу
роль відіграють керівники, називаються внутрішніми
(таблиця 2).
Прояв зовнішніх факторів в малій мірі залежить
від організації, в основному вони формуються від
рівня конкурентоспроможності країни. Фактори, які
досягаються і реалізуються персоналом, де особливу
роль відіграють керівники, називаються внутрішніми
(таблиця 2).
Чим вища сила конкуренції в галузі, тим менше
буде доходність і собівартість товарів, але вища
інтенсивність і якість товарів.
Висновки. Перераховані в табл. 1 і 2 зовнішні та
внутрішні чинники конкурентної переваги є
максимально можливими для абстрактної організації.
Для конкретної організації кількість конкурентних
переваг може бути будь-яким. Таким чином, можна

зробити висновок, що чим більше організація має
конкурентних
переваг
перед
нинішніми
і
потенційними
конкурентами,
тим
вище
її
конкурентоспроможність, живучість, ефективність,
перспективність. Для цього необхідно підвищувати
науковий рівень управління, завойовувати нові
конкурентні переваги і сміливіше дивитися в
майбутнє.
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