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ВСТУП 
 

Для підприємств, що здійснюють свою діяльність в умовах ринкової 

конкуренції, особливого значення набуває вміння передбачати ситуацію і 

створювати та закріплювати свої конкурентні переваги. Сучасна конкуренція 

між підприємствами являє собою потужний фактор реального росту 

ефективного виробництва. Разом з тим, росте фактор невпевненості через 

складність конкурентного середовища. Тому підприємству необхідно 

слідкувати за факторами змін конкурентних сил, рівнем інтенсивності 

конкуренції та її специфіки, відносинами між покупцями та 

постачальниками, а також правильно обирати конкурентну стратегію та 

правильно позиціонувати себе не ринку.  Розробка стратегії повинна 

ґрунтуватися на глибокому розумінні ринку, оцінці позиції підприємства на 

ринку, усвідомленні своїх конкурентних переваг. 

Актуальність вибраної теми полягає у тому, що сьогодення вимагає від 

суб’єктів економічних взаємовідносин проведення глибокого аналізу 

ринкових процесів для ефективного використання наявних ресурсів та 

задоволення потреб покупців. Ринок стимулює виробників випускати товари 

з мінімальними витратами, формує вимоги для випуску тільки тих товарів, 

які необхідні суспільству.  

Об’єктом дослідження є процес забезпечення успішного 

функціонування підприємств в умовах складного конкурентного середовища 

Предметом дослідження є підприємство кабельно-провідникової 

галузі ПАТ «Одескбель».  

Мета даної роботи  –  розробка рекомендацій для формування стійких 

конкурентних переваг як основи успішної конкурентної стратегії 

підприємства на ринку кабельної продукції.  

Завдання магістерської роботи: 
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- визначити поняття конкурентних переваг, проаналізувати сучасні 

підходи щодо їх формування та на цій підставі сформувати етапи 

управління конкурентними перевагами підприємства; 

- проаналізувати діяльність ПАТ «Одескабель» та ринку на якому 

воно функціонує; 

- розробити аналіз національного та світового ринку кабельної 

промисловості; 

- розробити конкурентну стратегію для підприємства 

«Одескабель» та запропонувати шляхи її впровадження; 

- проаналізувати зовнішнє середовище непрямого впливу; 

- провести оцінювання інтенсивності конкуренції в галузі; 

- розробити рекомендації щодо формування конкурентних переваг 

та конкурентної стратегії  ПАТ «Одескабель» 

Методологічною основою роботи є сукупність методів та положень 

економічної теорії, які застосовувались у процесі наукового дослідження. 

Теоретичною базою дослідження виступили праці визнаних науковців, 

сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених із питань 

конкурентоспроможності, конкурентних переваг та конкурентних стратегій. 

Були використані метод аналізу статистичних даних,  PEST-аналіз, аналіз 

п’яти конкурентних сил за М.Портером, метод оцінювання силових 

конкурентних  полів в галузі. 

Наукова новизна полягає у тому, що шляхом рекомбінації елементів 

традиційного аналітичного інструментарію стратегічного менеджменту 

сформовано набір процедур технології управління конкурентними 

перевагами, що як системна цілісність характеризується новизною. 

Практична значимість даної роботи обумовлена тим, що розроблені 

практичні рекомендації можуть бути ефективно використані при формуванні 

конкурентної стратегії підприємства. 

За матеріалами дослідження опубліковані тези: 
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ВИСНОВКИ 

В ході дослідження були отримані результати, які в повній мірі 

відповідають меті роботи і вирішують поставлені задачі:   

1. Аналіз літературних джерел провідних вітчизняних і закордонних 

науковців показав, що визначення категорії "конкурентна перевага" немає 

однозначного трактування. Нами доведено, що  суттєвою ознакою є  

можливість надавати підприємству відрізнятися від конкурентів на певному 

товарному ринку завдяки чому воно залучає якомога більше клієнтів і в 

кінцевому разі отримує більшу додану вартість ніж її партнери. На цій 

підставі та з урахуванням сучасних підходів щодо формування конкурентних 

переваг нами сформовано етапи управління конкурентними перевагами. 

Запропоновані процедури є рекомбінацією елементів традиційного 

аналітичного інструментарію стратегічного менеджменту, що надало змогу 

сформувати набір процедур відповідної технології управління, що як 

системна цілісність характеризується новизною. 

2. За результатами діяльності ПАТ «Одескабель» та ринку на якому 

воно функціонує встановлено, що підприємство має задовільний фінансовий 

стан, динамічно розвивається та є одним з провідних на рику кабельної 

продукції. 

3. Відповідно до запропонованої моделі управління конкурентними 

перевагами в роботі було проведено PEST-аналіз. За його результатами 

визначено, що найбільший негативний вплив у галузі мають економічні та 

технологічні фактори. Нами встановлено, що в Україні немає промислових 

запасів міді, яка є основною сировиною для виготовлення кабельної 

продукції. Тому галузь істотно залежить від коливання курсу валют. 

Оскільки переважними покупцями кабельної продукції є промислові 

підприємства і будівництво, то на попит продукції істотно впливають кризові 

явища в економіці. 
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Що стосується технологічних факторів, то їх вплив істотний через те, 

що галузь відноситься до високотехнологічних і підприємства потребують 

своєчасного оновлення основних засобів виробництва. 

На противагу соціальні чинники мають позитивний вплив, оскільки  

продукція галузі забезпечує доступ до Інтернету, кабельного телебачення, а 

також задовольняє потреби у споживачів  у телекомунікаційному зв'язку. 

Перелічені сфери в силу певних змін у суспільстві активно розвиваються. 

4. Аналіз п’яти конкурентних сил за моделлю М. Портера дозволив 

дійти висновків: 

4.1 Темпи зростання галузі є стабільними і достатньо високими. 

Внутрішні галузеві конкуренти відійшли від стратегії фокусування на 

вузькому асортименті продукції і стали освоювати випуск якомога більшої 

кількості продукції для різних секторів економіки. Галузь є привабливою для 

закордонних підприємств, які захватили нішу високотехнологічної продукції. 

Існує тенденція до укрупнення і виходу дрібних виробників з ринку.  

4.2 відсутньою є загроза появи товарів-субститутів, оскільки  

продукція по-своєму унікальна, і виготовляється строго відповідно до 

нормативно-технічної документації. Є можливість появи товарів - 

субститутів через ймовірність проривних інновацій в сфері комунікації та 

винахід повністю бездротових систем зв'язків. Проте на сьогоднішній день 

такі технології досить дорогі і потужності таких розробок досить невеликі.  

4.3. сила «Загроза появи нових конкурентів» є доволі незначною, 

оскільки в галузі існують високі вхідні бар’єри через її наукоємність та 

необхідність проходження сертифікації продукції.  

4.4. під час аналізу сили покупців доведено, що в галузі переважна 

питома вага – це промислові покупці (підприємства сфери зв’язку і 

телекомунікацій, промислові споживачі: енергетика, транспорт, 

машинобудування, металургія, нафтохімія, легка, харчова промисловість, 

будівельні підприємства). Специфіка їх впливу полягає в тому, що попит на 

кабельну продукцію для них може бути відкладений на певний час, тому в 
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залежності від стану економіки та фінансових можливостей споживачів він 

зазнає значних коливань.  

Продукція галузі користується попитом серед населення, що пов'язано 

із зростанням кількості інтернет-споживачів та розвитку систем 

інтегративних комунікацій.  

4.5. Сила постачальників проявляється в тому, що значна питома вага є 

імпортною. 

5. На підставі проведеного аналізу п’яти конкурентних сил було 

сформовано оцінку складових силових полів в термах оцінки лінгвістичних 

змінних. За отриманними лінгвістичними змінними з використанням методу 

оцінювання інтенсивності конкурентних силових полів, який надає змогу 

визначити граф нечітких відносин, що відбиває взаємозв’язок  характеристик 

силових полів, та функції приналежності силових плів, - проведено 

оцінювання силових полів кабельно-провідникової галузі. За результатами 

оцінювання доведено, що підприємству треба зосередитися на полі «Галузеві 

конкуренти», яке має  високий вплив на конкурентну позицію підприємства. 

Крім того поле «Постачальники» теж не можна ігнорувати, оскільки воно має 

середній вплив.  

6. Обґрунтовано, що стійки конкурентні переваги ПАТ «Одескабель» 

можливо отримати як переваги диференціації і відповідної конкурентної 

стратегії диференціації. Її можна реалізувати за умов збільшення 

виробництва наукомісткої продукції шляхом удосконалення виробничих 

потужностей, використання ефективного сучасного обладнання для 

виробництва оптоволоконного кабелю. Необхідно підвищити якість 

продукції шляхом дотримання усіх технологічних норм, використання 

нового обладнання. Для реалізації запропонованої стратегії запропоновано 

відповідний план заходів, який встановлює перелік заходів, відповідальних  

та терміни виконання.  

7. В роботі обґрунтовано економічну доцільність розвитку виробництва 

волоконно-оптичного кабелю. За результатами розрахунків можна зробити 
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висновок, що запропоновані заходи є економічно ефективними. За 

отриманими показниками, можна підсумувати, що вкладання коштів в 

запропонований захід по модернізації обладнання цеху ВОК є доцільним.  

Отже, можна підвести підсумок, що запропонований проект  підвищить 

якість продукції, зробить ії конкурентоспроможною на ринку кабельно-

провідникової продукції.  Саме цей проект дає можливість боротися з полем 

«Галузеві конкуренти», яке має найбільший вплив за аналізом силових полів 

кабельної промисловості на засадах нечіткої логіки.  А підприємство при 

цьому проекті не тільки збільшить обсяги реалізації продукції, а й отримує 

прибуток, закріпить свої лідируючи позиції на вітчизняному ринку та 

підвищить імідж на світовому ринку. Відповідно ПАТ «Одескабель» зможе 

використати свої конкурентні переваги впроваджуючи нові інноваційні 

технології виробництва, підтримуючи світовий рівень якості продукції.  
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