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DIVERSIFICATION AS A TOOL OF COMPETITIVE ADVANTAGE 

 

 

     Interest in competitive advantages in the business world is as high as in 

everyday life.  

     Competitive advantages of an enterprise can be realized in spheres of 

economic, technical and organizational activity. It means that on the internal and 

external markets they depend on efficient use and availability of resources which 

are at the disposal of the enterprise.  

     Competitive advantages include the low cost price of a product or 

service, high level of product differentiation, implementation of innovations, quick 

response to actual consumer’s needs. Other equally important competitive 

advantages are high productivity, highly qualified stuff, high quality and 

production technology of goods, smart management, wise selection of strategies 

for different levels of management which are reflected in economic growth of 

enterprise.   

     It is known that the level of competition within an industry depends on 

appearing of substitute products, new leaders, buyer and supplier powers and 

rivalry. 

    There are many approaches and tools that have positive impact on 

competitiveness. 

One such approach is diversification which provides an opportunity to 

combine immediate pressure and flexibility in competition and prevent emergence 

of new leaders.    

    Firstly, choice of diversification strategy allows us to combine strategic 

objectives and it will lead us to growth of company’s opportunities and ability of 

distribution tangible and intangible resources among activities of enterprise. 

    Secondly, the result which company will get from two integrated activities 

will be better than sum of two results of separated ones. It means that the whole is 

greater than the sum of its parts. It is called synergy effect. 

    Thirdly, diversification strategy allows us to use financial resources with 

maximum efficiency. Profitability of an enterprise will be tending to stability due 

to redistribution of investments among different activities of company.   

     It should be pointed out that for achieving positive influence of 

diversification strategy it is needed to take into account the structure of industry 

and scales of competitors, identify competitive advantages of the enterprise based 

on the SWOT-analyses. It will help to choose those activities which have higher 
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probability to achieve success. Also it is important to evaluate potential market 

opportunities. It will allow us to determine necessary key-factors for future 

success.    

 

 

 

Нащекіна О.М., доц., к.ф.-м.н., НТУ «ХПІ», м. Харків, УКРАЇНА 

Тимошенков І.В., проф., д.е.н., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, УКРАЇНА 

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ МОРАЛІ НА РІВЕНЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ 

ВИТРАТ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ 

Соціально-економічний розвиток суспільства визначається великою 

мірою ефективністю національної податкової системи, яка, в свою чергу, 

залежить від рівня трансакційних витрат, що супроводжують взаємодію між 

платниками податків і податковими органами. Загальні трансакційні витрати 

в податковій системі поділяються на адміністративні, які несуть податкові 

органи і які пов’язані із забезпеченням функціонування механізму збору 

податків і контролем сумлінності платників, і витрати платників податків на 

виконання вимог податкового законодавства і взаємодію з податковими 

органами.  

Рівень трансакційних витрат визначається складністю вимог 

податкового законодавства і ступенем контролю над дотриманням 

платниками податків цих вимог. Ступінь контролю має бути тим вищім, чим 

нижчою є очікувана сумлінність платників. На сумлінність платників 

податків чинять вплив економічні чинники, такі як рівень податкового 

навантаження або суворість покарань в разі виявлення недотримання вимог 

законодавства. Але сумлінність платників податків залежить не тільки від 

економічних чинників. Вона також залежить від податкової моралі в 

суспільстві, яка в широкому розумінні може бути визначена як сукупність 

нематеріальних мотивацій щодо сплати податків і включає культурні і 

соціальні норми суспільства, моральне засудження з боку громадськості, 



210 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

X Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«Проблеми соціально-економічного розвитку  

підприємства» 

 

 

25-26 жовтня 2017 р. 

 

 

Наукові редактори: проф. В.А. Міщенко, проф. О.М. Гаврись 

Технічні редактори: О.С. Другова, А.Ю. Подхалюзін, В.О. Крікунова 

 

 

 

 

Підп. до друку 20.10.2017. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. RISO-друк. 
Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 4,2. Обл.-вид. арк. 10,1. 

Наклад 100 прим. Зам. № 17. Ціна договірна. 
Видавничий центр НТУ «ХПІ» 

Свідоцтво про державну регістрацію ДК № 116 от 10.07.2000 р. 
61002, Харків, вул. Фрунзе 21 

Друк ФОП Томенко Ю.І., м. Харків, вул. Плеханівська, 16 

тел. (057) 757-93-82 

 

 


