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В докладі розглядаються конкурентні стратегії, їх місце і роль в 

діяльності підприємства. Аналізуються коопераційні взаємодії підприємств 
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Вступ. Конкуренція є головним елементом ринкового механізму і 

невід’ємною складовою підприємницького середовища. В умовах вільної 

ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між 

господарськими елементами, особливо у випадку, коли їхня самостійна 

діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні 



умови виробництва, обігу, реалізації товарів та послуг на даному ринку. З 

іншого боку, конкуренція між підприємствами стимулює виробництво тих 

товарів та послуг, яких потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових 

відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з економічною 

відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його у своєрідний 

соціальний двигун економічного розвитку. Найбільш актуальним в сучасному 

економічному середовищі стає механізм формування ефективних підходів до 

вибору конкурентних стратегій підприємств в умовах кооперації взаємодій.  

Теоретичні і методологічні основи вивчення конкурентних стратегій 

представлені в працях таких західних вчених як І. Анософфа, М. Портера, А. 

Томпсона, Д.Рікардо, Ф.Котлера, а також таких вітчизняних вчених як 

Кіндрацької Г.І., Саєнка М.Г.  

Серед вітчизняних науковців питанням коопераційних взаємодій суб’єктів 

господарювання приділяли увагу у своїх наукових розробках такі вчені як 

Варналій З.С., Кузнецова І.С., Слюсаренко О.А. 

Незважаючи на значну увагу, яка останнім часом приділяється даній 

проблемі, не в повній мірі розкриті особливості коопераційних взаємодій 

підприємств як альтернативної конкурентної стратегії. 

Ціллю статті є аналіз розвитку форм кооперування підприємств в умовах 

конкурентного ринку, пошук шляхів вирішення проблем підтримки 

конкурентоспроможності підприємств. 

Конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта багато в чому 

залежить від того, наскільки підприємство може пристосуватися до умов 

конкуренції, що змінюються, на ринку. В своїй діяльності підприємство 

визначає цілі і окреслює шляхи їх досягнення визначаючи  конкурентну 

стратегію . 

Існує безліч конкурентних стратегій, що забезпечують досягнення 

конкурентних переваг. Можна сказати стільки, скільки є конкурентів. Однак, 

якщо абстрагуватися від тонкощів та поверхневих розходжень і врахувати мету  



підприємства та конкурентну перевагу, яку воно намагається досягти, то можна 

виділити лише декілька типових видів конкурентних стратегій. 

Наприклад, М.Портер виділяє три базові конкурентні стратегії, які мають 

універсальний характер, тобто можуть бути використані в будь-якому 

конкурентному середовищі будь-яким підприємством і забезпечити 

конкурентні переваги: лідерство за витратами, диференціація (товару і ринку), 

фокусування [1]. 

Стратегія лідерства за витратами означає продажу масового стандартного 

товару або послуги по нижчих ніж у конкурента цінах за рахунок скорочення 

витрат або за рахунок реклами при незмінних цінах, таким чином дає 

можливість знижувати ціни. 

Стратегія диференціації – це зміна споживчих якостей товару даного 

підприємства по відношенню до продукції конкурента (диференціація товару) 

або зміна іміджу підприємства і його частки на тому ж ринку по відношенню до 

конкурентів (диференціація ринку). Диференціація  передбачає пропонування 

товару кращої якості і дизайну ніж у конкурентів, розширення асортименту 

продукції або його звуження, ухилення від цінової конкуренції шляхом 

переходу в інший сегмент ринку, виготовлення чи модифікація існуючого 

товару для потреб певних груп споживачів і таке інше.  

Фокусування означає орієнтацію на вузьку спеціалізацію, зосередження 

зусиль підприємства на одному із сегментів ринку, на окремій групі покупців, 

на певній групі товарів або ж на низьких витратах. 

Розмір підприємства є одним з головних чинників вибору його стратегії . У 

світовій практиці розмір підприємства оцінюється переважно по чисельності 

працюючих: мале – до 99 чол., середнє – 100-499, велике – 500 і більше 

працюючих. На Україні градація інша – відповідно: 1-50, 50- 250, і понад 250 

чол.  

Стратегії малих підприємств направлені на мінімізацію конкурентної 

боротьби з великими і середніми фірмами та на максимальне використання 

переваг малого бізнесу, особливо в плані гнучкості. 



Стратегія участі у виробництві товару великої організації передбачає 

кооперацію з великим підприємством, використання при цьому його переваг. 

Однак, щоб не попасти у залежність від такої великої фірми, бажано малому 

підприємству співпрацювати з кількома великими партнерами, частка кожного 

з яких не повинна перевищувати 20 % у загальному обсязі продаж. 

Стратегію використання переваг великої організації можна здійснити 

використовуючи франчайзинг. Це одна з найпоширеніших форм 

співробітництва великого і малого підприємства у сфері збуту продукції, коли 

за угодою велике підприємство надає малому право реалізовувати чи виробляти 

його продукцію під його ж торговою маркою. Часто для цього малому 

підприємству передаються навіть приміщення, певне обладнання, сировина, 

надаються кредити тощо. 

Франчайзинг є формою реалізації виробничо-збутових коопераційних 

відносин підприємств, що являє собою своєрідну систему інтеграційних 

зв’язків малих і великих підприємств на основі контрактних відносин, які 

дають змогу малому підприємству вести певний вид підприємницької 

діяльності, визначений іншою стороною – великим підприємством. 

Реалізація специфічних переваг франчайзингу є основою підвищення 

життєздатності малих підприємств, оскільки він поєднує в собі переваги 

великого виробництва (економія на управлінських витратах, рекламі, витратах 

на впровадженні нових технологій) і малого підприємництва (висока 

мобільність, можливість локальних контрактів і знання регіональних умов). 

Однією з основних проблем суб’єктів франчайзингу є стійкість їх взаємодій.  

Тому для підтримки конкурентоспроможності підприємств франчайзингової 

системи будь-якого спрямування необхідно, щоб обидва контрагенти були 

впевнені, що така взаємодія для них вигідна і ризик невиконання договірних 

зобов’язань зведений до мінімуму. Для визначення рівня стійкості і суттєвості 

таких взаємодій порівнюють прибуток, що створюється в результаті взаємодії 

великого і малого підприємств в системі франчайзингу і суму прибутків 

автономно діючих великого і малого підприємств. Якщо ці показники однакові, 



це означає, що навіть якщо ці підприємства вступлять в такий взаємозв’язок, 

він виявиться нестійким, оскільки підприємства не матимуть прямих 

економічних стимулів до співпраці. Такий же принцип визначення стійкості 

взаємозв’язків може бути застосований і для інших форм кооперування 

суб’єктів підприємництва. 

Аналіз франчайзингу в Україні довів його перспективність як напрямку 

реалізації коопераційних зв’язків підприємств, оскільки сприяє опануванню 

малим та середнім підприємництвом нових технологій, створенню додаткових 

робочих місць, підвищенню якісного рівня підготовки кадрів, розширенню 

сфер діяльності суб’єктів підприємництва, тому як конкурентна стратегія також 

може бути виграшним для підприємства.  

Напрями розширення ділової активності організації залежать від ринку 

(освоєний чи новий для неї), на якому вона діє, і товару (освоєний чи новий), 

який вона реалізує. Ці напрями відображені у матриці, яку запропонував І. 

Ансофф (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 

Матриця «товар — ринок» 

Тип ринку 
Тип товару 

освоєний новий 

Освоєний 
Стратегія глибокого 

проникнення на ринок 

Стратегія розроблення 

нового товару 

Новий 
Стратегія розширення 

ринку 

Стратегія 

диверсифікації 

Використання цієї матриці дає змогу раціонально розподілити зусилля та 

ресурси організації, а також визначити характер її дій на ринку. Вибір стратегії 

залежить від рівня насичення ринку та можливості організації постійно 

оновлювати виробництво.  

Стратегію глибокого проникнення на ринок (освоєний ринок — освоєний 

товар) можна застосувати для ненасичених ринків, де пропозиція значно 



поступається попиту, і тоді, коли не до кінця використані можливості товару та 

ринку. Підприємство прагне збільшити обсяг продажу продукції на освоєних 

ринках різними способами: шляхом розвитку первинного попиту; збільшення 

своєї частки ринку; захоплення ринку внаслідок придбання організації -

конкурента для завоювання її частки ринку; захисту свого положення на ринку  

Стратегія розширення ринку (новий ринок — освоєний товар) полягає у 

пошуку нових ринків для товару, який вже виробляється. Це може бути експорт 

продукції чи пошук нових способів розподілу товару. Вважають, що стратегії 

розвитку ринку базуються здебільшого на вдосконаленні системи збуту і ноу-

хау в сфері маркетингу.  

Стратегія розроблення (вдосконалення) товару (освоєний ринок — новий 

товар) передбачає створення нових модифікацій товару для існуючих ринків. 

Стратегія диверсифікації застосовується в тому випадку, коли підприємство 

знаходить привабливі для себе можливості поза традиційною сферою 

діяльності. В деяких випадках диверсифікація є необхідністю. Наприклад, коли 

ринок збуту, на якому діє організація, має тенденцію до скорочення, організація 

змушена освоювати нові види діяльності. Отже, диверсифікація — це стратегія 

виходу організації на нові для неї сфери діяльності. 

При впровадженні підприємством конкурентних стратегій розширення 

ринку та розроблення (вдосконалення) товару альтернативою можуть стати 

специфічні «коопераційні» стратегії такі, як інноваційні, формою реалізації 

яких є венчур, та виробничі, які реалізуються в субпідрядній формі, що 

сприяють підвищенню конкурентоспроможності фірми. 

Підрядні (контрактні) відносини по суті є однією з форм кооперування 

товаровиробників, яка спрощує виконання складних робіт. Субпідряд можна 

визначити як підсистему підрядних відносин, змістом яких є договірні зв’язки 

між великою компанією та малим підприємством, яке спеціалізується на певних 

видах робіт, з приводу передачі останньому окремих стадій технологічного 

процесу чи виконання певного спектру послуг. 



Сьогодні існує дві моделі субпідряду: американська і японська. Перша 

ґрунтується на використанні великої кількості конкуруючих між собою 

підрядчиків та субпідрядників, а основним критерієм відбору виконавця 

замовлення є ціна. В результаті забезпечується незалежність виробника 

кінцевого продукту від кожного з постачальників і, таким чином, стає 

можливою мінімізація витрат. Для японської моделі характерні обмежена 

кількість постачальників; невеликий відсоток робіт, що передається 

підрядчикам; основним критерієм відбору виступають не ціни, а сумісність 

технічного базису контрагентів з обладнанням замовника, надійність партнерів 

та якість виробів.  

Про масштаби розповсюдження субпідрядної системи можна зробити 

висновки, виходячи з того, що в США близько 55 % в середньому, а в Японії до 

70% підприємств працюють за цією системою. Це дає підстави стверджувати, 

що субпідрядні відносини, і в американському, і в японському варіантах, є 

взаємовигідними для обох сторін, оскільки велике підприємство отримує 

економію в результаті зменшення витрат на оплату робочої сили, використання 

інноваційних технологій, які інтенсивно продукуються суб’єктами малого 

підприємництва, а малі підприємства, в свою чергу, отримують можливість 

гарантованого збуту продукції при мінімальних маркетингових витратах. 

Венчурне (ризикове) фінансування є формою інноваційних 

функціональних інтеграційних зв’язків. Венчурне підприємництво виступає 

певним механізмом, який допомагає реалізувати, втілити у виробництво 

найновітніші розробки, досягнення науково-технічного прогресу. Воно 

розглядається як особливий вид підприємництва в інноваційній сфері, яке 

спрямоване на задоволення потреб людей шляхом створення і впровадження у 

виробництво нових технологій, товарів, послуг та просування їх на ринок з 

метою отримання прибутку і надприбутку як винагороди за ризик. Венчурний 

механізм розрахований на підприємницькі проекти, які у зв’язку з великим 

ступенем ризику і високою ймовірністю невдачі не можуть отримати 

фінансової підтримки із традиційних джерел. Одним із джерел фінансування 



малих венчурних фірм і є великі підприємства, які зацікавлені в практичному 

освоєнні інноваційних проектів. Вкладання венчурного капіталу переважно в 

малі інноваційні підприємства зумовлено значною економією на трансакційних 

витратах: зі збільшенням розмірів останнього, тобто зі збільшенням кількості 

угод в його межах, ефективність підприємства зменшується. Збільшення 

кількості угод в межах організації зменшує її витрати на пошук інформації, 

ведення переговорів, укладання контрактів. 

При будь-яких формах кооперації самим уразливим і слабким у відносинах 

залишається мале підприємництво. Конкурентоспроможність на малих 

підприємствах повинна бути забезпечена проведенням спеціальних заходів  

(основними з яких кооперування з іншими підприємствами), які формують 

внутрішнє і зовнішнє конкурентне середовище даного суб’єкта 

господарювання.  Конкурентоспроможність малого підприємства являє собою 

деякий інтегральний конкурентний потенціал, забезпечення якого можливе за 

наступних умов [3]: 

  безперервне оновлення і використання високовиробничих 

(розвинутих і спеціалізованих) і ефективних ресурсів;  

  створення ефективної і гнучкої (розвиненої і спеціалізованої) 

організації управління (організаційної структури управління), відповідності 

цілям стратегічного розвитку; 

  забезпечення ефективної комплексності і збалансованості 

функціональної діяльності.  

Висновки. Отже, підприємство в ринкових умовах, обираючи конкурентну 

стратегію, як альтернативну до класичних стратегій  М.Портера, І.Ансоффа 

може розглядати так звану стратегію «кооперації», що дозволяє мінімізувати 

витрати, розширити ринок, покращення ефективності діяльності підприємства, 

впровадження інновацій тощо. 

Враховуючи усе вищесказане можна стверджувати, що правильний підхід 

до вибору конкурентної стратегії дасть можливість суб’єктам господарювання 

ефективно розвиватись в умовах конкурентного середовища, а вибудований 



підприємством алгоритм може допомогти вибрати необхідні альтернативи 

поведінки. 
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