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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів формування конкурентної стратегії, наведено методику та можливий інструментарій формування ефективної конкурентної стратегії.
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Постановка проблеми. У розрізі політико-економічних змін країни зростає актуальність щодо питань ефективного стратегічного управління підприємствами. У сучасних реаліях утримання гідного рівня конкурентоспроможності є принциповим питанням у плануванні діяльності вітчизняних виробників, основним важелем якого виступає процес формування конкурентної стратегії підприємства. Водночас, для розвитку економіки країни не менш
важливою є ефективність на мікрорівні, здатність підприємств до виробництва конкурентоспроможної продукції та
надання затребуваних ринком послуг. Зростання конкурентоспроможності підприємства підвищує економічну
віддачу від їх діяльності та дозволяє акумулювати ресурси для подальшого економічного зростання.
Таким чином, формування ефективної конкурентної
стратегії підприємств слугує певним трампліном для покращення показників діяльності підприємств на мікрорівні
та економічного благополуччя держави на макрорівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
формування конкурентних стратегій висвітлено у численних працях зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед сучасних вітчизняних науковців слід відмітити: Вербівську Л. В. [1], що в своїх роботах висвітлює питання
формування стратегій, Кулиняк Ю. І. [2] – обґрунтування
конкурентної стратегії малих підприємств, Халімон Т. М.
[3] та Яців І. Б. [4] – питання конкурентоспроможності
підприємств. Особливої уваги заслуговують наступні роботи: Бельтюкова Є. А., Некрасова Л. А. [5], присвячена
питанням формування конкурентної стратегії на основі
оцінки рівня конкурентоспроможності; Наливайко А. П.,
Гребешкова О. М., Решетняк Т. І. та ін. [6] – питання особливостей стратегій підприємства у постіндустріальній
економіці; Халімон Т. М. [3] – основні засади щодо сутності, принципів, орієнтирів та підходів формування конкурентної політики підприємства.
Методологія. Теоретичною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки у сфері
стратегічного управління. Було використано такі методи

наукового дослідження: порівняння, узагальнення, абстрагування, аналіз та синтез, індукція і дедукція, логічне
обґрунтування, графічний, статистичні.
Мета статті є визначення теоретичних засад щодо
принципів, інструментів та методів формування конкурентної стратегії підприємств.
Результати.
В умовах зростання конкуренції інтерес організацій
до конкурентних стратегій розвитку посилюється, тому
проблеми, пов'язані з розробленням і реалізацією стратегій, стратегічно важливі. При впровадженні ефективної
конкурентної стратегії розвитку підприємство повинно
враховувати комплексне системне використання внутрішніх потенційних можливостей відповідно до можливих
факторів зовнішнього середовища. Тобто, формування
конкурентної стратегії повинно мати системний характер, а всі елементи механізму повинні бути взаємопов'язаними та функціонально цілеспрямованими на досягнення поставленої мети, відповідати принципам формування конкурентної стратегії.
Найбільш поширеними принципам формування
будь-якої конкурентної стратегії є: врахування мети, адаптації до змін навколишнього середовища, врахування
сфер конкуренції та використання конкурентної переваги
[2, 5, 7]. Халімон Т. М. визначає принципи системності,
комплексності, ефективного контролю, централізації
прийняття рішень, охоплення всіх функціональних сфер
діяльності підприємства [3, с. 159]; Клівець П. Г. – обґрунтованість, прозорість, легітимність, адекватність, підконтрольність і логічність [8]; більш повно принципи висвітлено у роботі Вербівської Л. В., Судук І. В. [1]: адаптивності та мобільності, ієрархічності, стратегічності, системності, комплексності та узгодженості, конкурентостійкості, партисипативності та соціальної орієнтованості, збалансованості, інноваційності та розвитку.
Автором було узагальнено наведені принципи та відображено графічно (рис. 1).

Рис. 1. Принципи формування конкурентної стратегії
Джерело: узагальнено автором на основі [1-3, 5, 7, 8].
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Врахування наведених принципів дозволить підприємству узгодити конкурентну стратегію з його загальною
політикою, враховувати усі наявні ресурси та можливості, адаптувати поставлені конкурентні цілі. Комплексний
підхід щодо формування конкурентної стратегії потребує
ґрунтовності проведення аналітичного етапу, тобто аналізу зовнішнього середовища та оцінки внутрішніх можливостей підприємства, відповідно до загальної стратегії
та мети підприємства, дозволяє визначити бажану конкурентну позицію підприємства, досягнення якої реа-
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льне, та адекватні стратегічні цілі, – що тісно взаємопов'язано з ефективністю реалізації конкурентної стратегії
та отриманні очікуваних результатів.
Задля цього необхідний дієвий аналітико-методичний інструментарій, визначена структурно-логічна послідовність його використання та сформовані, на основі
отриманих даних, оптимальні стратегічні альтернативи
щодо добору ефективної конкурентної стратегії.
Автором запропонована структурно-логічна схема
використання визначеного інструментарію формування
конкурентної стратегії підприємства, що відповідає принципам формування конкурентної стратегії (рис. 2).

Рис. 2. Структурно-логічна схема використання інструментарію
щодо формування конкурентної стратегії підприємства
Джерело: побудовано автором.

Аналіз зовнішнього середовища необхідно проводити з урахуванням державного та, за необхідності, міжнародного впливу, відстежувати: тенденції та специфіку
діяльності галузі, особливості функціонування ринків
збуту, вплив суміжних галузей, новітні дослідження, соціальні зрушення та ін.
Також необхідно окреслити та проаналізувати коло
споріднених конкурентів, визначити власну конкурентну
позицію та рівень конкурентоспроможності, що дозволить забезпечити стійкі конкурентні переваги та встановити стратегічні пріоритети розвитку.
Найбільш розповсюдженим аналітичним інструментом стратегічного управління для визначення впливу
зовнішнього середовища є PEST-аналіз. Він проводиться відповідно до чотирьох груп факторів: Political –
політико-правового оточення компанії, Economical –
економічного стану ринку, Socio-cultural – соціального
та культурного стану ринку, Technological – фактори,
що характеризують технологічний прогрес в галузі. Метою PEST-аналізу є відстеження (моніторинг) змін мак-

росередовища за чотирма вузловими напрямами і виявлення тенденцій, подій, непідконтрольних підприємству, але таких, що здійснюють вплив на прийняття
стратегічних рішень [9, с. 15].
Аналіз конкурентного середовища передбачає визначення: провідних підприємств галузі / сегменту ринку;
безпосередніх конкурентів; основних критеріїв, що відповідають за інтенсивність ведення конкурентної боротьби; географічне охоплення ринків збуту тощо.
Задля цього необхідно сформувати значну вибірку
підприємств, що характеризує галузь / ринок, яку доцільно аналізувати за допомогою статистичних методів,
з урахуванням можливих значних обсягів інформації
(великої кількості показників / підприємств), щодо виявлення однорідності чи типовості серед них. За допомогою кластерного аналізу, багатовимірної статистичної
процедури, можливе упорядкування обраних об'єктів у
порівняно однорідні групи. Використання кластерного
аналізу має певну послідовність дій та передбачає використання декількох специфічних методів, що репрезентовано на рис. 3.
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Рис. 3. Алгоритм проведення кластерного аналізу
Джерело: сформовано автором на основі [10-14].

Результатом проведення кластерного аналізу є визначена кількість груп однорідних підприємств, що дозволяє сформувати їх узагальнену характеристику та визначити відповідні інтервальні значення показників, на
основі яких можлива стратегічна орієнтація на більш

привабливі та перспективні кластери [15]. Доцільним є
побудова певної матриці, кількість квадрантів якої відповідають визначеним кластерам. Схематично матриця
стратегій для 4-кластерної моделі, з відображенням
стратегічних напрямів розвитку, наведено на рис. 4.

Рис. 4. Матриця стратегій
Джерело: побудовано автором.

Використання діючої ефективної моделі стратегічного управління або її складових, тобто орієнтація на лідерів галузі / ринку, для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства обґрунтоване на засадах
бенчмаркінгу. Стратегічна орієнтація на кращі досягнення через порівняння результатів діяльності і методів
роботи з еталоном, охоплює процеси дослідження технології, організацію виробництва і збуту, методів менеджменту і маркетингу на еталонному об'єкті для виявлення інноваційного досвіду і його реалізації в конкретному бізнесі [16, с. 64]. Бенчмаркінг, узагальнено можна
визначити як, метод отримання конкурентних переваг
або інструмент підвищення конкурентоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності за рахунок систематичного, безперервного пошуку, вивчення та адаптації до
власних умов найкращих методів здійснення бізнес-процесів, за допомогою чого задовольняються потреби ринку та підвищується ефективність діяльності підприємства, що сприяє стабільному розвитку бізнесу в умовах
нестійкого зовнішнього середовища [17, с. 537].
Базуючись на визначеному конкурентному положенні
підприємства та рівні конкурентоспроможності, з урахуванням найбільш привабливих стратегічних альтерна-

тив, доцільним є проведення SWOT-аналізу, що визначає фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ. Факторами внутрішнього середовища об'єкта
аналізу (фактори, на які об'єкт має вплив) є сильні (S) та
слабкі (W) сторони, а факторами зовнішнього середовища (на які об'єкт не має впливу) є можливості (O) та
загрози (T) [18, с. 166].
Останнім етапом проводимо SPACE-аналіз, що визначає положення компанії, відповідно до чотирьох напрямів: фінансового становища, привабливості галузі,
конкурентоспроможності підприємства, стабільності середовища [8, с. 277]. Отримані значення за ключовими
критеріями визначають вектор розвитку компанії в системі координат SPACE, де початок вектора розвитку
компанії знаходиться в точці початку координат, а кінець
в точці А з координатами:

Х = ПГ − КП;
𝑌 = ФП − СС.

(1)

(2)
де ПГ – привабливість галузі; КП – конкурентоспроможність підприємства; ФП – фінансовий потенціал;
СС – стабільність середовища.
Опрацьовані результати проведення SPACE-аналізу
відображаємо графічно (рис. 5).
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Рис. 5. Матриця стратегічного положення та оцінка дій.
Джерело: [8].

Відповідно до отриманих значень, формується модель
поведінки підприємства у конкурентному середовищі:
1. Активна конкурентна стратегія характеризує привабливу галузь із незначним рівнем загроз, передбачає
збереження конкурентних переваг за рахунок фінансового потенціалу; направлена на: розширення виробництва та продажів, цінову перевагу над конкурентами, просування брендів, освоєння нових сегментів ринку.
2. Конкурентна – характеризує привабливу галузь з
відносно нестабільним оточенням, фінансовий потенціал є критичним фактором; направлена на: пошук фінансових ресурсів, розвиток мережі збуту.
3. Консервативна характерна для стабільних ринків
з низькими темпами росту. Найважливішим фактором є
конкурентоспроможність продукції та концентрація на фінансовому потенціалі; направлена на: зниженні собівартості при підвищенні рівня якості продукції, скорочення виробництва та вихід на більш перспективні ринку.
4. Захисна визначає привабливу галузь з низьким рівнем конкурентоспроможності продукції та фінансового
потенціалу підприємства. Стратегія передбачає механізмам захисту від загроз чи вихід з ринку.
Отже, залежно від стратегічного положення підприємства, комплексної оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, на основі проведення кластерного аналізу, визначаються пріоритетні шляхи розвитку аналізованого підприємства, відповідні їм показники та модель поведінки.
Висновки. Формування ефективної конкурентної
стратегії забезпечує гідний рівень конкурентоспроможності і дозволяє підприємству досягти значних результатів у своїй діяльності. Даний процес повинен бути системним та комплексним, відповідати принципам формування конкурентної стратегії. Запропонований автором
інструментарій є ґрунтовним та логічно-послідовним,
включає наступні методи: PEST-аналіз, кластерний аналіз, бенчмаркінг, SWOT- та SPECE–аналізи. Результатом проведення яких є показники аналізу конкурентного
середовища, внутрішнього середовища підприємства,

критерії кластеризації, визначена кількість кластерів, відповідні їм квадранти матриці стратегій з перспективними векторами розвитку, перелік заходів і показників
для визначеного підприємства, направлені на стабілізацію / покращення його конкурентної позиції на ринку чи
утримання / підвищення рівня конкурентоспроможності.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье освещены теоретические положения о принципах формирования конкурентной стратегии, приведена методика и возможный инструментарий формирования эффективной конкурентной стратегии.
Ключевые слова: конкурентная стратегия; конкурентоспособность; принципы; инструментарий.
І. Bozhydai, Assistant
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES
OF BUILDING A COMPETITIVE ENTERPRISE STRATEGY
The article is devoted to theoretical and methodological principles of competitive enterprise strategy. The process of forming a competitive
strategy requires a comprehensive approach, a sound analytical stage, and must comply with certain principles. The author summarized the basic
principles of formation of competitive strategy, and in accordance with them, proposed a structural and logical scheme of using the tools of formation
of competitive strategy of the enterprise. The basic methods such as matrix, benchmarking, PEST-, SWOT-SPECE- and cluster analyzes are selected
as the methodological base. The result of which are indicators of analysis of the competitive environment, the internal environment of the enterprise,
clustering criteria, the number of clusters, the corresponding quadrants of the matrix of strategies with promising development vectors, the list of
measures and indicators for a certain enterprise aimed at stabilizing / improving its competitive position in the market or level competitiveness.
Keywords: competitive strategy; competitiveness; principles; tools.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Сьогодні соціальна відповідальність виступає невід'ємною частиною іміджу підприємства та підвищує його прибутковість. Різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, але,
незважаючи на множину такого виду праць, на сьогоднішній день в сучасній науковій літературі відсутні комплексні
дослідження, присвячені узагальненню та систематизації множини існуючих моделей соціальної відповідальності бізнесу. Мета: критичний аналіз моделей соціальної відповідальності, які напрацювала світова практика, розробка єдиної
узагальненої класифікації, порівняльна характеристика окремих моделей соціальної відповідальності бізнесу, дослідження особливостей функціонування вітчизняної моделі соціальної відповідальності, виявлення її недоліків та розробка рекомендацій по їх ліквідації з врахуванням світових тенденцій. Для досягнення поставленої мети використано
наступні загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію та дедукцію, логічне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння, групування. За допомогою методу класифікації систематизовано моделі соціальної відповідальності бізнесу. За
допомогою методу порівняння здійснено співставлення основних ознак окремих моделей соціальної відповідальності
бізнесу, виокремлено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано моделі соціальної відповідальності бізнесу. Розроблено
узагальнену класифікацію моделей соціальної відповідальності бізнесу. Здійснено порівняльну характеристику окремих моделей соціальної відповідальності бізнесу, виокремлено їх спільні та відмінні риси.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, американська модель, європейська модель, азіатська модель.

Постановка проблеми. Головною причиною підвищення уваги до розвитку соціальних функцій підприємницького сектору вважається перегляд традиційних поглядів на концепцію соціальної політики шляхом розширення кола її суб'єктів. Приблизно до 1970-х рр. бізнес
приймав переважно фінансову участь у вирішенні соціальних проблем суспільства шляхом своєчасної сплати
податків і сприяння реалізації благодійних програм.
Конкретні механізми вирішення соціальних проблем залишались прерогативою держави та інститутів громадянського суспільства. Але сучасні тенденції соціально-економічного розвитку країн, такі як: старіння населення, безпрецедентна соціальна диференціація,
масове поширення бідності, перекладання тягаря кризових явищ на плечі пересічних громадян, зниження рівня якості їхнього життя, систематична шкода навколишньому природному середовищу, збільшують фінансове навантаження на економічно активне населення
та загострюють соціальну напругу в суспільстві. Підтримка бажаного рівня соціальних гарантій вимагає зростання витрат з державного бюджету, який вже не витримує такого навантаження. Саме це зумовило необхідність пошуку принципово нових інструментів розвитку соціальної сфери, одним із яких стала соціальна
відповідальність бізнесу (СВБ).
Концепція соціальної відповідальності бізнесу (СВБ)
(corporatesocialresponsibility, CSR) виникла у 1970-ті рр.
у США та Великій Британії внаслідок посилення уваги
громадськості та споживачів до загального іміджу підприємств, а саме: вибору добропорядних та відповідальних бізнес-партнерів; забезпечення соціального захисту
та недискримінації найманих працівників; гарантування
якості та безпеки продукції або послуг; ставлення підприємства до екології та суспільства; дотримання прозорості та відкритості, соціальної відповідальності у прийнятті стратегічних бізнес-рішень.
Наприкінці ХХ століття спостерігалась деяка активізація використання положень цієї концепції, яка була
зумовлена двома основними чинниками: по перше,
зростання ролі профспілок у сфері охорони праці, внаслідок чого посилилася увага суспільства до гарантування соціального захисту найманих працівників; по-

друге, введення жорстких стандартів у сфері трудового
законодавства та у сфері екологізації виробництва, підвищення вимог щодо захисту навколишнього природного середовища, мінімізації екологічних ризиків діяльності корпорацій відповідно до стандартів сталого економічного зростання.
Сьогодні, на початку ХХІ століття, соціальна відповідальність виступає невід'ємною частиною іміджу
підприємства та підвищує його прибутковість. Переважна більшість великих корпорацій практикують оприлюднення щорічних звітів про свою соціально відповідальну діяльність перед всіма членами суспільства.
Так, у 2015 році 81 % найбільших компаній світу на
добровільних засадах опублікували нефінансові звіти
про свою економічну, екологічну та соціальну діяльність, тоді як у 2011 році аналогічні звіти представили
лише 61 % таких компаній).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші
наукові підходи до розуміння сутності соціальної відповідальності бізнесу, її принципів, методів та механізмів реалізації зародилися в 50-х роках ХХ століття. У 1953 році
з'явилася перша фундаментальна праця з досліджуваної тематики – монографія "Соціальна відповідальність
бізнесмена" Хоуард Р. Боуена, в якій автор описав як
саме "концепція соціальної відповідальності може бути
застосована в бізнесі, а розуміння більш широких соціальних цілей при прийнятті рішень можуть приносити соціальні та економічні вигоди для суспільства" [24, c. 45].
Подальший розвиток концепція соціальної відповідальності бізнесу знайшла у працях американського вченого К. Девіса, який запропонував "комплексний підхід
до аналізу зовнішніх сил, які детермінують соціальну активність компаній" [27-29].
Разом із Х.Р. Боуеном та К. Девісом, основоположниками теорії соціальної відповідальності бізнесу можна
вважати і іноземних науковців Р. Акермана, А. Керолла
та В. Фредеріка. Акерман Р. у своїй статті "Як компанії
реагують на суспільні потреби", яка була опублікована у
1973 році, узагальнив практику великих корпорацій у
сфері конвертування риторики соціальної відповідальності бізнесу в рутинні операційні процедури [20]. Керолл А.
запропонував розглядати соціальну відповідальність
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