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— раціональне планування каналів подання інформації до
споживачів.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ДОМІНУЮЧОЇ ПОЗИЦІЇ
В СИСТЕМІ НАКОПИЧЕННЯ ЦІННОСТІ:

ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто розвиток концепції системи накопичення цін-
ності. Визначено методологічні підходи щодо ідентифікації та підтри-
мку домінуючого положення підприємства у системі накопичення цін-
ності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: система накопичення цінності, домінуюча позиція,
зернові компанії

АННОТАЦИЯ. Рассмотрено развитие концепции системы накопле-
ния ценности. Определены методологические подходы к идентифи-
кации и поддержке доминирующего положения предприятия в сис-
теме накопления ценности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система накопления ценности, доминирующая
позиция, зерновые компании.

ABSTRACT. Development of value chain conception is considered.
Methodological approaches to athentication and support of enterprise
dominant position in the system of value chain are defineed.

KEYWORDS: the system of value chain, the dominant position,
grainproducts enterprises.



111

Прихід на вітчизняний ринок могутніх глобальних компаній
докорінно змінив умови й способи ведення бізнесу та поставив
проблему формування стійких конкурентних переваг вітчизняних
підприємств. Розв’язання зазначеної проблеми потребує розроб-
ки нових рішень теоретичного та прикладного характеру, спря-
мованих на формування конкурентної стратегії підприємства.
Серед сучасних економічних інструментів представляє інтерес
концепція накопичення цінності, яка дозволяє привернути увагу
до стратегічно важливих видів економічної діяльності, які в май-
бутньому можуть стати фундаментом стійких конкурентних пе-
реваг підприємства.

Популярності концепція накопичення цінності набула після
публікацій робот М. Портера. У роботах Дж. Джереффі [1], Р.
Каплинські [2] концепцію ланцюга накопичення цінності було
використано для аналізу глобальних ланцюгів виробництва това-
рів та аналізу неоднакової ролі різних учасників системи накопи-
чення цінності у її створенні та розподілу доходу.

Нерівність у розподілі доходів між рівнями системи накопи-
чення цінності привернула увагу багатьох вітчизняних учених,
проте згадані дослідження обмежуються аналізом питомої ваги
окремих рівнів та основну увагу приділяють гармонізації взаємо-
відносин між суб’єктами ланцюга (виробництво, переробка, роз-
поділ) й справедливому розподілу прибутку між ними. Тобто
пропонуються неринкові методи перерозподілу прибутку. На
нашу думку, вирішення проблеми забезпечення стійкого успіш-
ного функціонування підприємства на ринку треба шукати через
створення їхніх конкурентних переваг. Такі міркування дозволя-
ють дійти висновку, що доцільно використовувати доробки нау-
ковців стосовно визначення ключових позицій у системі накопи-
чення цінності та формування конкурентної стратегії щодо їх
утримання.

Аналіз наукових робот дозволив виокремити доробки Р. Коха
[5], які є найперспективніщими, з точки зору автора, у вирішенні
зазначених вище питань. Р. Кох, як і Дж. Джереффі та Р. Каплин-
ські, акцентує увагу на тому, що на сьогодні деякі рівні системи
накопичення цінності стають важливішими, ніж інші, які звичай-
ним чином фрагментовані і в них важко заробити високий прибу-
ток. Такі рівні він називає «тепленькими місцями», а тих хто їх
контролює і у такий спосіб займає ключові позиції в системі на-
копичення цінності — «диригентами» ланцюга. Успішні «дири-
генти» привласнюють більшу частину вартості, хоча їх витрати
складають незначну частину ланцюга [3, с. 312]. На відміну від
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своїх попередників, Р. Кох робить слушний висновок стосовно
необхідності будувати свою конкурентну стратегію таким чином,
щоб зайняти «тепленькі місця». Саме таке положення дає можли-
вість встановлювати свої «правила гри» й впливати на інші рівні.

Виходячи із викладених міркувань у подальшому рівні, які
дають можливість впливати на інших суб’єктів системи накопи-
чення цінності та отримувати більший за них дохід, ми будемо
називати домінуючими у системі накопичення цінності.

Отже, ми доходимо висновку, що домінуюче положення у си-
стемі накопичення цінності дозволяє отримати додатковий при-
буток за рахунок інших учасників системи. Виходячи з цього йо-
го доцільно розглядати як один з видів конкурентних переваг за
ознакою «спосіб проявлення» [4]. Треба зазначити, що перевага
«домінуючої позиції» істотно відрізняється від інших, що вхо-
дять до класу за ознакою «спосіб проявлення», а саме — за ви-
тратами, диференціації та комерційні. Згадані переваги форму-
ють у ланцюгу цінності підприємства, тобто їх отримує
підприємство по відношенню до інших, що знаходяться на одно-
му рівні системи накопичення цінності. Що стосується доміную-
чої позиції, то її можна отримати в системі накопичення цінності,
тобто відносно підприємств, розташованих на інших рівнях галу-
зевого ланцюга накопичення цінності. Отже, перевага «доміную-
чої позиції» є вищими за рівнем ніж переваги за витратами, ди-
ференціації та комерційні.

Проте її утруднено реалізувати через відсутність підходів щодо
визначення домінуючої позиції та її підтримки. Проведений авто-
ром критичний аналіз наукових доробок стосовно формування си-
стеми накопичення цінності дозволяє висунути припущення, що
ідентифікація домінуючої позиції пов’язана з галузевими особли-
востями. Для ідентифікації домінуючої позиції в ланцюгу накопи-
чення цінності та чинників, що її забезпечують на зерновому рин-
ку ми пропонуємо застосовувати таку послідовність етапів:

1. формування структури загальної системи накопичення цін-
ності товарного зерна: визначення рівнів (економічних видів дія-
льності) і їх меж;

2. визначення домінуючого рівня у системі накопичення цін-
ності товарного зерна;

3. аналіз конкуренції на домінуючому рівні;
4. аналіз структури ланцюгів цінності провідних зернових

компаній;
5. визначення чинників, що забезпечують домінуючу позицію

підприємства в системі накопичення цінності товарного зерна.
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Відповідно до запропонованої послідовності нами було про-
ведено дослідження зернових компаній, яке дозволило встанови-
ти структурний чинник, що дозволяє отримати конкурентну пе-
ревагу з домінуючої позиції.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В СТИЛЕ «НООМЕНЕДЖМЕНТ»

АНОТАЦІЯ: Розглянуто необхідність і зміст культурної революції в
сфері управління в Україні. Обґрунтовано використання нооменедж-
менту як основного засобу здійснення цієї революції.
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