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К3е л , Марчук Л Л 3
Миколтвський державный аграрный утверситет
М ОДИФШ АЩ Я КОНКУРЕНТНОГО МЕХАН13МУ
В УМОВАХ ШНОВАЦ1ЙНОГО РОЗВИТКУ
Розгпянуто вплыв тновацшных процеЫв на формування конкурентного сс
редовыща,. Высвтлено noei ят ем ознаки конкуренцИ _ З ’я совано конкуренции
перевагы тновацптого характеру, як! выкорыстовують сучаст pmiKoei струи
туры.
Клшчов! слова: шновацшний розвиток, шновацп, конкуренщя, конку реп
тний м ехатзм , конкурента переваги.
I. ВстуПз
Сучасний шновацшний розвиток кардинально змилое умови функщону
вання суспшьства, зокрема, суттево модифп<ус усталетп основи ринково! сисими господарювання. Це стосуеться i законом1рностей формування конкурст
ного мехашзму та його подальшого удосконалення_
Тому дослщження специфпси конкуренци в умовах шновацшного розви i ку
е досить актуальною проблемою, вщ розв’язання яко! залежить ycnix реформу
вання конкурентного середовища на шновацшних засадах та ступшь реалЬацИ
конкурентных переваг суб’ектами господарювання»
Конкурентний механизм сьогодення е об’ектом Д0 СЛ1Джепня у працях баги
тьох вггчизняних i заруб1жних скономютгв. Це перш за все пращ М . Пор чери
Дж, Роб1нсон, Г, Саймона, Р. Селтона, Б . Кваснюка, Н . Гражевсько!, В. Отппцг
нка, Н„ Тарнавсько!, Ю„ Архангельського, В. Лагутша та ш_
В екопом 1чшй Л1тератур 1 грунтовно розроблено питания, що стосуючи и
визначення прк>ригет1в сучасно! конкурентно! боротьби, и змютових харакп
ристик, особливостей впливу м о но по л iстич н и х тенденцш на конкурентне ссрг
довище_
Також виевгглено тенденцп подальшого розвитку конкурентно! борон.пн
спричинет факторами национального та штернашопального характеру, глоГш
л1защею економпш, Але вплив пшоващйних процешв на конкурентний мечи
шзм Д0СЛ1Джений поки що недостатньо.
II. Постановка заедания ,
Автор статп поставив co6i за мету з’ясувати роль конку реши! в умошн
прогресуючих шновацшних перетворень, висв 1тлитн вплив шноващйних чип
ник1в на змшу прюритетгв конкурентно! боротьби, визначити сучасш <|><ч>мм
реал 1зацп конкурентних переваг суб’ектами господарювання, розглянугн игрн
п екти вт методи конкуренци в умовах шновацшно! економши.
© Марчук JL1J., 2010
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III. Результата
Шд впливом шновацшних процес1в конкурентний м ех атзм зазнае суттево!
модифшацц. Про таку модифжащю св1дчать:
- змши прюритет 1В конкурентно! боротьби;
-поява нових об’екпв конкуренци;
- трансформащя взаемовдаосин сфери виробництва i ринкового обмшу;
- ур!зноманггнення методов конкурентно! боротьби;
- поява нових конкурентних переваг.
Розглянемо д а т моменти бшып конкретно, звертаючи увагу на ix iniiOBa
цшну компоненту.
Головний вектор кошсу'решп! Irani спрямований на створення щнност1
бигыи високо! якос'11 , здатно! найкращим чином задовольнити потреби споживач1в. Продуктов! шновацп, що швидко змшюютъся, noBHiciro вщповишють цШ
мет1 та сприяють !! досягненню. Саме через продукування шновацш вплюсгься
у життя вдея дииам 1чно! шдив 1луал 1защ! виробництва. При цьому прюритетний
виб1р споживача обумовлюе иосилення нещново! конкуренци М1Ж виробниками
та викликас !х потяг до нових шновацш.
Шд впливом неухильного розвитку суспшьного ггод1лу пращ, зокрема, по
детально! i технолопчно! спетцал1зацп об’ектами конкуренци стають не ильки
вироби, що призначеш для кшцевогс споживаиня, але й результата промпкних
стадш виробництва. Вузли, деталь комплектуюч! включаються у то парногрошовий оборот як самостшгп об’екти реал 1защ!; а !х якють перетворюеться на
одну з ыайважлившшх конкурентних переваг. Використания технолопчних шновацш стае неы д’смним атрибутом тако! виробничо! дшльностг адже завдяки
!м забезпечуеться диверсифпсащя виробництва, здшснюеться подальше розме
жування етадш виготовлення продукту, досягаеться швидке опанування вузькоспещал!зованих виробиичих процест, Таким чином технолопчш iniioBaiii!
сприяють диференщащ! об’екпв конкуренци,!! перемщ енню на нов! щабли
Поглиблення виробничо! спешал1зацп шдприемств ниш доповнюеться
иротилежною тенденщею конвергенщ! виробництва, якш в1дпов!дае д!яльн!сть
структур штегрованош типу. Йдеться про дзяльшсть крупних нащональних
комианш, ф!нансово-промислових груп, транснащональних компанш (ТНК),
шобальних ф1рм_
Для цих структур першочерговими е шновацп у сфер! менеджменту та ма
ркетингу, яш дозволяють Bce6i4HO досл!дити конкурентне середовище, вплинуги на його розвиток, належним чином пристосувати виробництво до !снуючо!
ибо прогнозовано! ринково! кон’юнктури. Т а и шдходи до взаемоди виробництI1Mi ринку обумовшоють перех1Д до конкуренци, об’ектом яко! стають бгзнесироцеси, побудоваш на сучасних стратегкх щльового управлшня,
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Розглянуп явшца змшюють сам характер конкуренци та Й методи. Перс
пективними методами конкуренци шновацшного спрямування можна вважати
використання сучасних шформащйно-комуткацшних технолопй, прискорення
трансферу шновацш, скорочення тривалост1 шноващйного циклу, позицюнування нових технолопй у поеднанш з позищонуванням б1знес-модедей, швид
К1сть заповнення шноващями ринкових шш тощо,
В умовах розгортання шповащйних процешв спостершаеться швидка мшливють конкурентного ссрсдовища, мае мюце спонтанна поява нових ринга в,
посилюеться непередбачуванють дш конкурентш, тдвищуеться ступшь ризику
при оперу в а н т швесгищями тощо, У той же час спостерпаеться посилення ко
нтролю штегрованих монополютичних структур за станом ринку, яю прагнутъ
зробити конкуренщю бшьш передбачуваною i зменшити i'i руйшвш наслщки
для себе_
Наявшсть цих протилежних тенденщй обумовлюе суперечливий характер
конкурентного мехашзму, який, на нашу думку, поступово набувае ознак шдпорядкованого явища, з одного боку, а з шшого, - у ньому посилюються елементи стих 1Йност1 внаслщок неухильного технолопчного оновлення структурованих виробничих nponeciB i вщповщного ур1зномаштнення об’екпв конкуренци.
Вважаемо, що використання шновацш pisHoro роду сприяе постшному вадтворенню Щ€1 суперечност1, а також створюе умови для ii розв’язання,
1ниовашйний розвиток спричиняе появу нових конкурентних переваг у го
сподарюючих суб’ежпв»
Особливий пперес викликае це явище по вщношенню до штегрованих
структур, як! ирацюють в умовах технолопчно диференцшованого виробницт
ва»
Прикладом снецифншо! конкурентно! поведшки таких суб’екпв може
служити Д1яльшсть сучасних ТНК, яга поступово перетворюються на глобальш
ф1рми„
Глобальш (})1рми об’еднують в технолоочному, оргашзацшному, фшансовому в1дношенш науково-доатдш, виробшга, торговельш структури за допомогою в1дпов1дних систем управлшня_
Досить часто в таких ф1рмах здШснюеться в н у т р тн я торпвля компонен
тами чи нашвфабрикатами, вщбуваються поставки р1зних видов пром1жних тоBapiB, яга використовуються для виготовлення стльно спроектованих виробш..
Глобальш ффми активно застосовують сучасш шформацшно-комушкацшш
технологй, вдаються до формування м1жнародних лопстичних систем, використовують переваги маркетинге во! дшльности
Функцюнування таких структур приводить до появи економ1чних мереж,
яга включають велику кшьисть структурних ланок, що здШснюють м1жф1рмову координацпо дояльност1 на кооперативних засадах. Економюти вважають, що компани, я и е суб’ектами економ1чних мереж, отримують додатков1
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конкурента! переваги внаслвдок кращого пристосування мереж до ш формащ йного середовшца, обмшу шформащею, до етворення нових знань i обм!ну ни
ми, завдяки чому збагачуеться штелектуальний потенщ ал Bcix учаснию в мереж
[1,о. 13].
Але розвиток штегровано! деяльносп все ж не позбавляе таю крупш утворення конкурентно! боротьби, Вона постшно точиться веередиш мереж. Господарююч! суб’екти, нов’я з а т единим ланцюгом, намагаються демонстру вати
сво! технолопчш . шновацш ш , 6i3iiecoBi можливост! та доводити власш перева
га. М ш ливий доказ суперниками свое! прюритетност 1 приводить до динам1чно!
м йрацп центр1в привабливосп 6i3iiecy i, вщповщно, до Mirpanii цеитрш конкуренци [2, с. 15].
Подальшому розвитку ш тегращ йних процес1в сприяе етворення найкрупн ш и м и компаш ями стратепчних альянс1В, як1 формуються з метою отримання
конкурентних переваг в тгасл i док о б ’еднання зусиль i стабшьнос'п економгчних
зв’язюв, С тратепчш альянси ргш яться за обраними напрямами с т в р о б ш ш ц т
ва, Це можуть бути технолопчш альянси, альянси си л ьн ого виробництва, маркетингов! альянси тощ о. Але Bci вони ниш певним чином залучеш до ш новаЩЙНО! Д1ЯЛЬПОСТ1,
Т ехнолопчн 1 альянси ор 1ентоваш на проведения епшьних наукових досл 1
джень, розробку цшьових програм шноващйного спрямування, активне використання штелектуальних peeypcie компаш й, У рамках таких альянс 1в здшеню
еться прямий обмш шформащею наукового плану, взаемний обмш т е х н о л о га 
ми, створюються експерименталып виробництва з метою сшльного впровадження перспекгивних ш новацш , розроблених одним i3 napraepiB, За даними
екснертш Ю НКТАД, технолопчш альянси становлять ниш майже 40% м1жкорпоращ йних коалщ 1Й [3, с. 56].
Маркетингов1 альянси зосереджують сво! зусилля на трансфер! новпш х
технолопй, актив 1зуючи таким чином процее дифузп ш новащ й. Найбш ьш популярними зараз е таю форми трансферу технолопй, як ВОТ (building-operatetransmit, тобто «будавницгво-екплуатащя-передання»), «ш д ключ» (отримання
разом i3 технолопчним устаткуванням необх1Дних техш чних та управлш ських
знань, передання опанованих технолопй i дшово! репутацй пров 1 дних компашй
за допомогою франчайзингу), «ринок у руки» (надання гарантий збуту продуктттТ. що виробляеться за новими технолопями) тощо [4, с.50].
Конкуренщя точиться n-н ж такими альянсами на основ! орипнальносп та
досконалосп застосування маркетингових стратегш, основним об’ектом уваги
яких стае р1вень штслектуалыю! цш носп нропоновано! продукцп, новизна тех
н олопй чи оргашзащйпих piuieiii>._
М аркетингом стратеги приокорюючъ просу вання ш новацш на ринку за рахунок визначенпи nuliOi ими прюрнготиих сегмеггпв сформованих ринюв, створення нових р и н к т . модерн! ищи м его д т ш иш ку на попит споживачш. використання розгалужеиих мориж збуту,
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Розвиток штегрованого виробництва не перешкоджае подальшому струк
туруванню та розгалуженню виробничих процемв. Навпаки,тнтегроваш струн
тури сприяють диференщаци виробництва заради отримання додаткових коп
курентних переваг. Про це св1 дчить практичне застосування тако! су часи« И
коицепци упра.вл1ння бгшесом. як аутсорсинг.
Сутшсть аутсорсингу полягае у виокремленш певних функцш чи дифероп
щйованих виробничих процест i переданш!х для виконання шшим шдПригм!
твам чи установам. Мета аутсорсингу - створення кращих умов для виконаипм
профшьних функщй ф1рмами при оптимальному використанш наявпих ресур
ciB,

У сучасних умовах аутсорсинг досить часто набувае шновацшного спрм
мування. Так, провщш компани розвинутих краш свиу обирають для викопин
ня найбшып наукомютш види д1яльностц opieHTOBam на творче продукуваммч
шновацш, яю здатш значно примножити каштал у майбутньому, Це о зн а ч т ,
що таю комцанп концентрують сво! зусилля на проведенш наукових розробок
адаптацп отриманих результанв до виробництва, здШснюють управлшня нем»
тер 1альними активами. Сершне виробництво ново! продукци або 11 комплекту
ючих виноситься за меж1 компани, як правило, на територио краши з низьким
р1внем шновацшного розвитку. Шдприемства цих краш ро згля даються я к май
данчики чи складальш цехи, що виконують виробшта функцп в1дпов1дно д*»
вимог шновацшних Л1дершКонкурентн1 переваги, створеш аутсорсингом для провцдних компанШ, пи
лягають у концентрацп Bcix pecypciB на розробщ перспективних шноващйнпч
проек'пв, у шдвигценш eфeктивнocтi виконуваних операщй, у перетворепш ш
новащй на прюритетний 3aci6 забезиечення прибутковосп б1знесу„
Шдприемства краш, що приймають виробництво внаслщок аутсорсингу,
користуються такими перевагами, як доступ до нових технолопй при скоро
ченш власних витрат на науков1 розробки, залучення до млжнародного иодиц
пращ на piBHi вертикально! iHTerpanii, включения до збутових мереж високо м
хнолопчно! продукцп, вихщ на свгговий ринок у po.ii партнерш компанш ч пн
соким 1м 1джем.
Ниш аутсорсиш набув широкого розповсюдження за кордоном, Напри
клад, шдекс аутсорсшпу осиовиих виробничих функщй в автомобшьшй iii;t,\«
Tpii розвинутих кра!н становить до 90%, а для свггових в и р о б ш т в високочч’н
нолопчно! продукцп - 30-100% [5, с. 21]. Отже, 6i3Hecoei структури досить пи
тивно користуються можливостями, як1 надае сучасна оптилпзащя науконо
шновагцйно! та виробничо! /цялыюс'п.
IV. Висновки,
В умовах шновацшного розвитку конкуренщя набувае нових сутшсиич
ознак. Досить р1зноматтпими стають об’екти конкуренци. Конкуренщя охон
люе HOBi щабл1 у сфер! виробництва та обмшу_
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Шдвшцу еться р1вень пристосування виробничих процесш до запито ринку_

Посшноеться суперечливий характер конкурентного мехашзму„ BiH обумовлений, з одного боку, посиленням елем енто стихшного розвитку, а з ш т о
го, - прогресуючим шдпорядкуванням конкурентного середовища мононолю
тичним структурам. Ця двогсткть конкурентного мехашзму в значнш Mipi про
диктована суперечливими тенденциями сучасного розвитку виробництва: тенденщею подальшого розчленування технолопчних ланок виробничого ланцюга
i тенденщею lirrcipyвання виробництва» Д1алекгична едшсть цих протилежних
тенденщй привела до появи В1ДП0 В1ДПИХ оргатзащ йних структур i нтегрованого
типу, вельми защкавлених у посиленш диференщацн виробництва,
Розгортання шновацшних процешв обумовлюе специфнсу реал1зацп цих
генденщй на практищ через продуктов!, технолопчш шновацн та шноваци у
сфер1 менеджменту i маркетингу»
Цьому сприяють також HOBi методи конкурентно! боротьби шновацхйного
снрямування. Завдяки шновацшному розвитку виникае широкий спектр нових
конкурентних переваг, я и досить ефективно використовуються господарюючими суб’ектами.
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