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Виокремлено особливості реалізації розроблення стратегії, які потрібно врахо-
вувати під час формування комплексної конкурентної стратегії з метою адаптації під-
приємств до умов динамічного ринку високотехнологічних товарів. Окреслено основні 
конкурентні переваги, що забезпечують посилення конкурентного становища під-
приємства на ринку високотехнологічних товарів. Відзначено доцільність застосування 
гібридних конкурентних стратегій у високотехнологічних галузях. 
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The special features of competitive strategy development realization process to be taken into 
account with the purpose of adaptation of enterprises to the terms of dynamic market of high-tech 
commodities are marked out. Basic competitive advantages which provide strengthening of 
competition position of enterprise at the market of hi-tech commodities are outlined. The 
expedience of application of hybrid competitive strategies in hi-tech industries is underlined. 
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Постановка проблеми 
Динамічний розвиток технологій щораз більше впливає на всі сектори економіки, і, зокрема, 

на високотехнологічні галузі. На ринках високотехнологічних товарів технологія перетворюється в 
рушійну силу, що визначає стратегічне майбутнє підприємства. Вона є основним інструментом, за 
допомогою якого підприємство може здобути і зберігати конкурентну перевагу на ринку. 

Тому здатність підприємства враховувати вплив технологічного фактора на конкурентне 
становище підприємства під час розроблення і реалізації конкурентної стратегії стає запорукою 
розроблення ефективної стратегії. 

Проблема розроблення ефективної конкурентної стратегії є особливо актуальною для віт-
чизняних підприємств в контексті низької конкурентоспроможності більшості українських високо-
технологічних товарів як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питанню формування і реалізації конкурентної стратегії присвячені роботи багатьох 
іноземних авторів. Серед них І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А. Юданов, G. Walker, Дж. Дей [1, 
3, 9, 11] та інші. Це питання розвивають такі вітчизняні вчені, як В. Герасимчук, Н. Куденко, І. 
Решетнікова, Г. Кіндрацька та інші. 

Проблемі розроблення конкурентних стратегій для високотехнологічних ринків присвятили 
свої праці Д. Шнайдер, E. Viardot, R. Burgelman, M. Maidique, J. Li, K. Lam, G. Qian, S. Slater,  
T. Hult, M. Olson [2, 4, 5, 6, 12] та інші. У зв’язку з неоднозначною класифікацією конкурентних 
стратегій, вищезгадані праці присвячені адаптації до високотехнологічного ринку стратегій, що 
належать до однієї конкретної класифікаційної ознаки. Отже, залишається нез’ясованим питання 
формування комплексної конкурентної стратегії з урахуванням особливостей ринку високотех-
нологічних товарів. 
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Постановка цілей 
Дослідження процесу формування конкурентної стратегії на ринку високотехнологічних 

товарів зумовлює постановку таких цілей: 
• виділення особливостей реалізації розроблення стратегії на ринках високотехнологічних 

товарів;  
• формування системи конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства. 

 
Виклад основного матеріалу 

Традиційно конкурентну стратегію підприємства описують як напрямок дій підприємства, що 
визначається такими цілями: виявлення нових ринкових можливостей і загроз та виявлення і 
утримання конкурентних переваг підприємства.  

У зв’язку з впливом, який чинить технологія на виробників високотехнологічних товарів, 
формулювання конкурентної стратегії підприємства для високотехнологічного ринку матиме деякі 
особливості. Ці особливості зумовлені такими характеристиками конкретного ринку, як: розпоро-
шене конкурентне середовище, висока технологічна невизначеність, ключове значення факторів 
гнучкості та швидкості реагування, практика копіювання тощо. Розглянемо розроблення конкурент-
ної стратегії підприємства для ринку високотехнологічних товарів, використовуючи типовий 
алгоритм розроблення і реалізації конкурентної стратегії: 1) встановлення цілей, 2) оцінювання і 
аналіз зовнішнього середовища, 3) оцінювання і аналіз внутрішнього середовища, 4) аналіз страте-
гічних альтернатив, 5) вибір стратегії, 6) реалізація стратегії, 7) оцінювання і корекція стратегії.  

Цілі розроблення та реалізації конкурентної стратегії випливають з означення, наведеного 
вище, та передбачають узгодження майбутньої конкурентної стратегії з корпоративною. 

Аналіз зовнішнього середовища. На ринку високотехнологічних товарів можна виділити сім 
основних сил, що визначають стан конкуренції. Серед них класичні п’ять ринкових сил: існуючі 
конкуренти, постачальники, споживачі, потенційні конкуренти, субститути (за М. Портером) та дві 
сили, що за [2, с. 107], [4, с.2 13] чинять значний вплив на стан конкуренції на ринку високо-
технологічних товарів: технологія та держава. У таблиці наведений огляд особливостей впливів і 
загроз, що можуть спричинити вищезгадані сили в умовах ринку високотехнологічних товарів. 

 
Характеристика сил конкуренції на ринку високотехнологічних товарів 

Конкурентна 
сила 

Особливості на ринку високотехнологічних товарів 

1 2 
Існуючі 

конкуренти 
• ідентифікація конкурентів. Ринки високотехнологічних товарів характеризуються 
розпорошеним конкурентним середовищем, оскільки на ринку часто з’являються і зни-
кають нові гравці, а самі товари часто унікальні,  не мають прямих аналогів та можуть 
задовольняти потреби споживачів різних цільових сегментів. Таким чином при оцінці 
зовнішнього середовища у підприємства може виникнути трудність з ідентифікацією 
прямих конкурентів. Можна виділити два основні підходи до визначення конкурентів 
на ринках високотехнологічних товарів [5, с.108]: 
− за потребами, котрі задовольняє товар (виявлення товарів виробників інших галузей, 
що задовольняють аналогічні потреби споживачів);   
− за співвідношенням сегмент ринку/товар (визначення можливого застосування товару у 
різних сегментах, ринках та виявлення конкурентів в розрізі конкретних сегментів). 
• бар’єри виходу з ринку. Високий рівень затрат на науково-дослідні розробки та висо-
кий рівень інвестицій в цілому підвищують рівень бар’єрів виходу з ринку. Це у свою 
чергу підвищує інтенсивність конкуренції на ринку [2, с.109]. 
• «правила гри» на ринку. На поведінку учасників ринку впливають також прийняті не-
формальні правила поведінки і культура відносин в конкретній галузі. Постійна зміна 
конкурентів на ринках високотехнологічних товарів і вихід на них виробників з різних 
галузей призводить до різких змін «правил гри» [2, с.109]. 
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Продовження таблиці 

1 2 
Субститути − зростання загрози з боку товарів-замінників. Вплив цієї конкурентної сили на 

ринках високотехнологічних товарів можна розглядати у двох напрямах: 
− загроза з боку існуючих товарів, в основі яких лежить застаріла технологія,  
але які попри це є лідерами на ринку; 
− загроза з боку товарів з інших галузей, що базуються на передових технологіях 
і можуть задовольняти аналогічні потреби. 

Технологія • нестабільна конкурентна ситуація. Динамічний розвиток технологій постійно 
змінює конкурентну ситуацію в галузі. За [2, с.109] можна виділити чотири типи 
технологічних змін в галузі: нові виробничі технології, новітні матеріали, нові 
технології функціонування виробів, новий спосіб поєднання існуючих технологій. 
Кожна з перелічених вище змін здатна різко змінити конкурентне становище в 
галузі, розширити або звузити межі галузі тощо.  
• проблема вибору технології. На ринках високотехнологічних товарів заміна 
ключових технологій відбувається в короткі проміжки часу. Тому перед вироб-
никами постає проблема вибору ключової технології, а в подальшому її своєчасне 
заміщення. Виявити придатність для застосування конкретної технології та потре-
бу заміщення використовуваної технології можна за допомогою аналізу ефектив-
ності нових технологій та межі вдосконалення існуючих технологій [2, с. 60]. 

Потенційні 
конкуренти 

• бар’єри входу на ринок. Доступ потенційних конкурентів до ринку залежить від 
вхідних бар’єрів. Для ринку високотехнологічних товарів бар’єри входу характе-
ризуються високим ступенем  невизначеності. З одного боку бар’єри входу є 
високими через потребу у значних інвестиціях, високі витрати «переходу», захист 
прав інтелектуальної власності тощо. З іншого боку технологічний прорив в одній 
галузей може призвести до нівеляції бар’єрів входу на ринок [4, с. 214].  

Споживачі • технологічна обізнаність споживачів. Сьогодні споживачі мають широкий 
доступ до інформації про тенденції розвитку технологій, тому успіхом на ринку 
користуються товари, що базуються на передових технологіях або підтримують їх 
[6, с. 301]. Що ж стосується організацій-споживачів, вони часто є більш техно-
логічно обізнані, ніж їх постачальники (виробники високотехнологічних товарів). 
Тому так важливо для підприємств галузі розвивати відносини з клієнтами та 
залучати їх до процесу створення нових товарів. 
• можливість диктувати умови співпраці. На ринках організацій-споживачів 
значний вплив на умови співпраці (ціни, умови поставок) мають споживачі 
складних технологічних товарів [2, с. 108]. 

Постачальники • зниження впливу постачальників відбувається у випадку, коли зміни в техно-
логії виробництва дозволяють використовувати у виробничому процесі товари-
замінники продукції постачальника [4, с. 215].  
• зростання впливу постачальників відбувається за умови можливості поста-
чальника пропонувати новітні матеріали та комплектуючі, що базуються на 
передових технологіях. 

Держава • вхідні бар’єри. Держава може створювати бар’єри входу на ринок шляхом 
використання адміністративних важелів [2, с. 115]. 
• тендерні закупівлі. Перемога у тендері (отримання держзамовлення) різко 
змінює становище підприємства у конкурентній боротьбі. 
• програми підтримки. Політика держави, що орієнтуються на інноваційну 
модель розвитку та розвиток технологій, часто передбачає цільове фінансування 
інноваційних підприємств в стратегічно важливих галузях, звільнення від оподат-
кування тощо [6, с. 301]. 
• прогнози. Оприлюднені державними структурами прогнози тенденцій розвитку 
технологій можуть змінити структуру попиту в ряді галузей. 
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Отже, зовнішнє середовище високотехнологічного підприємства характеризується насам-
перед високим рівнем невизначеності, розпорошеністю прямих конкурентів, зростанням загрози з 
боку товарів-замінників, різкими змінами конкурентного середовища та зміною значення 
постачальників, пов’язаними з розвитком технологій, складністю формування ефективних бар’єрів 
входу на ринок та зростанням впливу споживачів і держави.  

Оцінювання і аналіз внутрішнього середовища. Основним завданням цього етапу в контексті 
формування ефективної стратегії конкурентної боротьби є виявлення джерел конкурентних переваг. 
На підставі аналізу літературних джерел [7, с. 180], [4, с. 137], [2, с. 117] можна виділити такі 
можливі джерела конкурентних переваг підприємств галузі: володіння унікальною технологією 
товару або виробництва, інноваційний товар, часовий фактор виходу на ринок, гнучкі виробничі 
системи, можливість розвитку важливих для споживачів якісних характеристик (експлуатаційні 
якості, вартість споживання, легкість споживання, вартість експлуатації, надійність, термін служби, 
сумісність з іншими приладами), постійне розроблення нових товарів та своєчасна заміна 
асортиментних позицій, відповідно до вимог ринку тощо.  

На підставі аналізу джерел [8, с. 83], [9, с. 224] структуру конкурентної переваги на ринку 
високотехнологічних товарів можна зобразити як на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура конкурентної переваги високотехнологічного товару 
Джерело: власне опрацювання на підставі [8, с. 83], [9, с. 224] 

 
Отже, конкурентна перевага високотехнологічного товару складається з чотирьох елементів, 

першим і основним з яких є технологія, оскільки основою конкурентної переваги на ринку 
високотехнологічних товарів є незаперечна перевага нової ключової технології товару над старшою 
технологією аналогів. Кожен наступний елемент структури забезпечує зростання конкурентної 
переваги товару та зміцнення становища підприємства на ринку. Обов’язковою умовою конку-
рентоспроможності товару є його висока споживча вартість, тому нова технологія повинна бути 
комерціалізована в товарі так, щоб задовольняти існуючі потреби кінцевих споживачів, створюючи 
таким чином корисність для споживача. Позиціонування в ринковому сегменті передбачає вибір 
сегментів ринку з відповідними потребами та чітке позиціонування товару за одним з ключових 
елементів споживчої вартості товару. У зв’язку з високою динамікою конкуренції постійно зростає 
взаємозамінність товарів, зменшується відчуття споживачами різниці між якісними характерис-
тиками товарів тощо. Тому для підприємства важливо знайти шляхи як виділити (дифренціювати) 
свій товар у свідомості споживача на фоні товарів конкурентів, забезпечити обраним цільовим 
сегментам пропозицію, що краще задовольняє їхні специфічні потреби. 
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Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Відомий широкий спектр стратегій 
ринкової конкуренції, які за [10, с. 166] можна об’єднати в систему конкурентних стратегій під-
приємства – сукупність стратегій, спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах 
конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку. На підставі [4, с. 216] 
до системи конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства можемо зарахувати відпо-
відну технологічну стратегію. Виділимо три основні види технологічної стратегії з позицій здо-
буття конкурентної переваги (див. [4, c. 232]): “раннє” технологічне лідерство, “пізнє” технологічне 
лідерство та технологічне послідовництво (при цьому не розглядається “інновація процесу”).  

У системі конкурентних стратегій також можемо виділити дві основні групи стратегічних 
альтернатив за такими критеріями:  

– здобуття конкурентної переваги (стратегії цінового лідерства, диференціації, фокусування 
та оптимальних цін [1, с. 72], [11, с. 165]);  

– становище на ринку (стратегії лідера, челенджера, послідовника, нішера). 
Отже, систему конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства можна зобразити 

так як на рис. 2. 
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Рис. 2. Система конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства 

Джерело: власне опрацювання на підставі [4, с. 216], [10, с. 166] 
 
Вибирати стратегічні альтернативи доцільно за співвідношенням впливів факторів зовніш-

нього і внутрішнього середовища підприємства. З метою побудови спрощеної моделі вибору 
стратегії, обмежимо перелік факторів лише тими, що найбільше впливають на формування переваги 
підприємства у конкурентній боротьбі.  

За [12, c. 6] найвагоміше впливають на конкурентне становище високотехнологічного під-
приємства серед ринкових сил саме: технологія, споживачі та конкуренти. Варто відзначити такі 
взаємозв’язки між елементами системи конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства 
та основними силами зовнішнього середовища: 

− стратегії формування конкурентної переваги – споживачі, оскільки ці стратегії мають 
визначену споживчу орієнтацію. 

− стратегії охоплення ринку (становище на ринку) – конкуренти, оскільки становище 
підприємства на ринку визначається порівнянням його ринкової частки з частками конкурентів. 

− технологічні стратегії – технологія, оскільки підприємство повинно розвивати своє 
технологічне підґрунтя відповідно до тенденцій розвитку технологій у галузі.     

За дослідженнями [6, с. 296] успішними на ринку високотехнологічних товарів є 
підприємства, що сформували конкурентні переваги на підставі передової технології, найнижчих 
затрат в галузі,  часу виходу на ринок та кращої адаптації до потреб ринку. 

Узагальнюючи вищезгадані твердження, автором розроблена матриця, що встановлює  
взаємозв’язки факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та системи конкурентних стратегій 
підприємства (рис. 3). 
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Рис. 3. Матриця вибору системи конкурентних стратегій  
на підставі джерел конкурентних переваг 

Джерело: власна розробка 

 
Реалізація стратегії конкуренції на ринках високотехнологічних товарів вимагає насамперед 

забезпечення злагодженого процесу встановлення взаємозв’язків між відповідними функціональ-
ними підрозділами, чіткого окреслення значення та меж функціонування технологічної складової 
конкурентної стратегії в межах системи конкурентних стратегій та забезпечення ефективної 
координації технологічної та маркетингової складових стратегії. 

У результаті успішної реалізації обраної стратегії підприємство отримує стійку конкурентну 
перевагу. У контексті умов динамічного ринку, на якому діють виробники високотехнологічних 
товарів, реалізації класичної конкурентної стратегії може бути недостатньо. Тому на ринках 
високотехнологічних товарів, після успішного позиціонування підприємства за стійкою конкурен-
тною перевагою, може бути доцільним застосування однієї з так званих гібридних конкурентних 
стратегій. Залежно від сили впливу факторів зовнішнього середовища обирають одну з таких 
гібридних конкурентних стратегій: випередження, перехід до масового споживання, синхронних 
удосконалень або динамічної товарної диференціації [2, с. 114]. 

Отже, досягнення успіху у конкурентній боротьбі на динамічних ринках високотехнологічних то-
варів вимагає врахування ширшого спектра факторів зовнішнього середовища, пошуку нових, нетради-
ційних джерел конкурентних переваг, а також використання нових інтегрованих підходів до управління 
своїми конкурентними перевагами та нових методів впливу на зовнішнє середовище організації. 

 
Висновки 

1. У результаті виконаного дослідження виокремлено особливості розроблення конкурентної 
стратегії, що повинні бути враховані під час формування системи конкурентних з метою адаптації 
підприємств до умов динамічного ринку високотехнологічних товарів та сформовано систему 
конкурентних стратегій для високотехнологічного підприємства. 

2. Зовнішнє середовище високотехнологічного підприємства характеризується насамперед 
високим рівнем невизначеності, розпорошеністю прямих конкурентів, зростанням загрози з боку 
товарів-замінників, різкими змінами конкурентного середовища та зміною значення постачаль-
ників, пов’язаними з розвитком технологій, складністю формування ефективних бар’єрів входу на 
ринок та зростанням впливу споживачів і держави.  

3. Основним джерелом конкурентної переваги на ринку високотехнологічних товарів є неза-
перечна перевага нової ключової технології товару над старшою технологією аналогів.   
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4. Система конкурентних стратегій високотехнологічного підприємства формується під впли-
вом факторів зовнішнього середовища та ґрунтується на існуючих джерелах конкурентних переваг 
підприємства.  

5. На ринку високотехнологічних товарів, класична конкурентна стратегія часто є недостат-
ньою для перемоги у конкурентній боротьбі. Тому після успішного позиціонування підприємства за 
стійкою конкурентною перевагою доцільним є застосування гібридних конкурентних стратегій. 

 

Перспективи подальших досліджень 
Водночас для своєчасної реакції на зміну динамічного конкурентного середовища необхідне 

максимально повне інформаційне забезпечення діяльності підприємства. Формування ефективної 
маркетингової інформаційної системи високотехнологічного підприємства вимагає використання 
ширшого набору методів та інструментів, ніж у низькотехнологічних галузях, що і буде об’єктом 
подальших досліджень автора.  
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