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TIRE ENTERPRISE STRATEGY AT IMPROVING THE OUTPUT COMPETITIVENESS

Стаття присвячена формуванню науково�методичних положень та практичних рекомендацій щодо ви�

значення змісту складових стратегічного набору підприємства шинного виробництва при підвищенні кон�

курентоспроможності продукції. Визначено стратегічні зони господарювання з урахуванням тенденцій у

виробництві і споживанні шинної продукції. Зазначено, що координати удосконаленого географічного

вектору зростання доцільно використовувати для формування напрямів конкурентоспроможного розвитку

підприємства та складових конкурентоспроможності шинної продукції. Запропоновано формувати кон�

курентні переваги підприємства шинного виробництва у відповідності до складових конкурентоспромож�

ності продукції — якості та вартості, а також визначено зміст типових стратегій по досягненню конкурент�

них переваг у шинному виробництві. Сформовано методичні інструменти для виявлення внутрішніх си�

нергетичних ефектів у шинному виробництві: структуру витрат на виробництво продукції, структуру об�

ладнання та кореляційний зв'язок між обсягами виробництва окремих груп шин. Зовнішні синергетичні

ефекти запропоновано виявляти на основі кореляційного зв'язку між споживанням у групах шин. Пріори�

тетні цільові орієнтири для функціональних (маркетингової та фінансової) стратегій у кожній групі шин

запропоновано формувати на основі структури витрат на виробництво продукції. Ґрунтуючись на вияв�

леній наявності внутрішнього та зовнішнього синергізму у шинному виробництві, сформовано матрицю

наявності синергетичних ефектів у виробництві та споживанні продукції за групами шин, яку запропоно�

вано використовувати для формування портфеля стратегічних зон господарювання у шинному вироб�

ництві.

The article is devoted to elaboration of scientific methodical conceptions and practical recommendations for

determining of meaning the tire enterprise strategic set at improving the output competitiveness. Strategic

zones of economic managing considering the trends in tire output production and consumption were determined.

Coordinates of geographic growth vector were offered for forming the tire enterprise competitive development

directions and components of tire output competitiveness. It was offered to form tire enterprise competitive

advantages according to components of output competitiveness — quality and cost. The meaning of typical

strategies to achieve the competitive advantages in tire production was determined. The methodical instruments

for detection of internal synergy were formed. These instruments are: the structure of costs of production, the

structure of equipment and correlation between the volumes of production of certain tire groups. It was offered

to determine the external synergy by means of correlation between the volumes of consumption of certain tire

groups. The structure of costs of production was offered for forming the priority targets for functional strategies

(marketing and financial) in every tire group. The matrix of synergy existing in the tire production and consumption

was formed by means of detected internal and external synergy in tire production. This matrix was offered for

forming the portfolio of strategic zones of economic managing in tire production.
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курентна перевага, синергізм, портфель стратегічних зон господарювання.
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цію між вітчизняним та зарубіжними виробниками як

на рівні продукції, так і на рівні підприємства. Зни'

ження обсягів виробництва вітчизняної шинної про'

дукції та стрімке зростання частки імпортної про'

дукції у споживанні шин на вітчизняному ринку про'
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тягом останніх десяти років свідчать про низький

рівень конкурентоспроможності вітчизняної про'

дукції шинного виробництва та відсутність на вітчиз'

няних підприємствах шинного виробництва науково'

методичного забезпечення стратегії як довгостроко'

вого інструменту при підвищенні конкурентоспро'

можності продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розробки стратегії підприємства присвя'

чена значна кількість робіт вітчизняних та закордонних

вчених, зокрема: І. Ансоффа, Б. Карлоффа, К. Боумена,

М. Портера, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Р.А. Фат'

хутдинова, Л.Є. Довгань, В.Д. Нємцова, З.Є. Шершньо'

вої та ін. Дослідження конкурентоспроможності про'

дукції проводили провідні вітчизняні та закордонні на'

уковці О.А. Бужин, Г.М. Захарчин, І.М. Ліфіц, В.А. Пав'

лова, О.А. Паршина, В.І. Саллі, Л.В. Соколова, І.В. Та'

раненко, Х.А. Фасхієв, В.А. Чувін та ін. Аналізу вироб'

ничих та стратегічних проблем розвитку шинного ви'

робництва присвячені роботи дослідників В.Н. Глухо'

ва, С.І. Корольової, тенденцій та перспектив розвитку

ринку гумових пневматичних шин в Україні — О.О. Гран'

кіна, економічним та технічним аспектам створення кон'

курентоспроможної продукції ВАТ "Дніпрошина" —

В.В. Вербаса.

На необхідність врахування організаційно'еконо'

мічного механізму управління конкурентоспроможністю

продукції при розробці стратегії підприємства наголо'

шено у роботі [6, с. 16]. Питанням розробки стратегії

підприємств шинного виробництва присвячені попередні

дослідження автора [9—12].

Однак поза увагою вчених залишаються питання

визначення змісту складових стратегії підприємства,

специфічних для шинного виробництва, при підвищенні

конкурентоспроможності продукції (КП) як головної

умови забезпечення конкурентоспроможності підприє'

мства шинного виробництва.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є розробка науково'методичних по'

ложень та практичних рекомендацій щодо змісту скла'

дових стратегічного набору при підвищенні КП підприє'

мства шинного виробництва (ПШВ).

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливістю дослідження КП ПШВ є одночасне

існування загальних закономірностей розвитку вироб'

ництва і споживання у групах шин та наявність у кожній

групі сегментів або підгруп, попит на які відрізняється

від загальної тенденції у групі. Тому у якості стратегіч'

них зон господарювання (СЗГ) у шинному виробництві

пропонується використовувати два об'єкти:

а) загальні СЗГ — відповідають групам шин за

призначенням — легкові, вантажні, сільськогоспо'

дарські шини та ін. Такий підхід дозволяє обгрунту'

вати рішення щодо створення оптимального портфе'

лю СЗГ, оптимально розподілити ресурси у коротко'

та  довгостроковому періоді, диверсифікувати

діяльність підприємства з виробництва конкурентос'

проможної продукції;

б) спеціальні СЗГ — шини для певних умов експлуа'

тації, видів або класів автотранспорту в межах тради'

ційних СЗГ — попит та вимоги споживачів відрізняються

за підгрупами або окремими типорозмірами. Наприклад,

у групі легкових шин сегменти А, В і С відповідають кла'

сам автомобілів та мають різні вимоги споживачів до

якості, у групі вантажних шин виділяється сегмент

цільнометалокордних шин, для виробництва яких по'

трібне інше обладнання у порівнянні з традиційними

вантажними шинами, а у групі сільськогосподарських

шин виділяються шини залежно від специфіки умов

експлуатації.

Такий підхід дозволяє забезпечити конкуренто'

спроможність окремих типорозмірів, оптимізувати вит'

рати на розробку конкурентоспроможної продукції,

максимізувати прибуток у кожній СЗГ, створити страте'

гію забезпечення конкурентоспроможності на рівні кож'

ного типорозміру шинної продукції.

При виборі, обгрунтуванні і впровадженні напрямів

конкурентоспроможного розвитку ПШВ доцільно ви'

значати з урахуванням специфіки шинного виробництва

удосконалені компоненти портфельної стратегії: чоти'

ривимірну матрицю "потреба'товар'ринок'ресурси", яка

є удосконаленням географічного вектора зростання,

запропонованого І. Ансоффом (кожна з координат мат'

риці має два значення: традиційне і нове, що відповідає

сутності процесу розвитку) [13, с. 430]; конкурентну

перевагу, синергізм та стратегічну гнучкість портфелю

різних СЗГ.

Зміст компонентів портфельної стратегії з урахуван'

ням особливостей виробництва та споживання шинної

продукції, а також сучасних тенденцій розвитку шинно'

го виробництва, полягає у наступному:

А) Удосконалений географічний вектор зростання.

Специфічний для шинного виробництва зміст коорди'

нат удосконаленого географічного вектора зростання

для вітчизняних підприємств приведений у таблиці 1.

Ключовими ресурсами, які визначають КП ПШВ, є ма'

теріальні ресурси та капітал.

Поточні значення координат географічного векто'

ра зростання пропонується визначати на основі аналізу

тенденцій виробництва та споживання шин, вивчення

досвіду функціонування вітчизняних підприємств шин'

ного виробництва та оцінки КП.

Нові значення координат географічного вектора

зростання пропонується визначати з урахуванням пер'

спектив розвитку світової шинної промисловості та

перспективних вимог до виробництва, споживання та

реалізації шин на вітчизняному та зарубіжному рин'

ках.

Зазначимо, що перспективні потреби повинні стати

основою якісних та вартісних складових КП при фор'

муванні управлінських рішень з її підвищення.

В умовах шинного виробництва актуальним напря'

мом розвитку, який використовується провідними за'

рубіжними виробниками шин та може бути рекомен'

дованим для вітчизняних підприємств'виробників шин,

є вертикальна та горизонтальна інтеграція [9, с. 74; 12,

с. 475]. Отже, для вітчизняних виробників шин доціль'

ним є аналіз можливостей використання іноземного ка'

піталу у прямій вертикальній інтеграції з власниками

збутових мереж за кордоном та у зворотній верти'
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кальній інтеграції з зарубіжними виробниками сиро'

вини, яка не може бути заміщена вітчизняним вироб'

ництвом.

Оцінка та аналіз можливостей використання верти'

кальної інтеграції у вітчизняному шинному виробництві

є предметом окремих наукових досліджень, однак го'

ловним критерієм впровадження напрямів вертикальної

інтеграції є підвищення КП ПВШ за рахунок комплекс'

них показників рівня якості сервісу та маркетингового

просування продукції (що розширює набір показників

комплексного оцінювання КП ПВШ) при прямій верти'

кальній інтеграції та комплексного показника вартості

виробництва та придбання продукції при зворотній вер'

тикальній інтеграції;
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Таблиця 1. Зміст координат удосконаленого географічного вектору
зростання у шинному виробництві

Джерело: складено за даними [1, с. 2—13; 2, с. 28; 4, с. 34; 7, с. 68; 8, с. 71—74; 9, с. 74; 14] та за матеріалами друкованого та

електронного видання "Химия Украины, СНГ, мира".
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Таблиця 2. Зміст типових стратегій по досягненню конкурентних переваг
у шинному виробництві

Джерело: удосконалено [11, с. 86].
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Б) Конкурентна перевага. Існування великої кіль'

кості класифікацій конкурентних переваг за різними

ознаками [5, с. 43—57] доводить, що конкурентна пе'

ревага є складною економічною категорією. Тому, на

наш погляд, при підвищенні КП ПШВ повинен існувати

набір конкурентних переваг, який би враховував спе'

цифіку шинного виробництва та відображав складові

КП. В умовах зміни значущості між ціновими і неціно'

вими факторами попиту на ринку шин, а також доціль'

ності визначення стратегічних позицій в процесі підви'

щення КП ПШВ, у якості конкурентних переваг, які по'

винні забезпечуватися на ринку шин пропонується ви'

користовувати конкурентні переваги, засновані на ди'

ференціації (якісні), та засновані на низьких витратах

(вартісні) [5, с. 46], що одночасно відповідає складо'

вим КП та конкурентним стратегіям. Типовими страте'

гіями по досягненню конкурентних переваг, запропо'

нованими М. Портером, є: лідерство за рахунок еко'

номії на витратах, диференціація, сфокусована стра'

тегія низьких витрат, сфокусована стратегія диферен'

ціації.

Зміст типових стратегій по досягненню конкурен'

тних переваг в умовах шинного виробництва фор'

мується відповідно до напрямів конкурентоспромож'

ного розвитку ПВШ та специфіки визначення СЗГ у

шинному виробництві (табл. 2). Зазначимо, що вітчиз'

няними підприємствами використовуються переваж'

но стратегія диференціації, оскільки основною умо'

вою конкурентоспроможності підприємства на ринку

шин є забезпечення широкого асортименту продукції.

Серед стратегій диференціації найбільш поширеними

є наступні: диференціація товару, яка забезпечуєть'

ся диференційованим асортиментом шин за умовами

експлуатації, видами робіт та колісними групами; ди'

ференціація ринків, яка виражається у розширенні

географії зарубіжних ринків. Аналіз структури вироб'

ництва шинної продукції на вітчизняних підприємствах

ПрАТ "ІнтерМікро Дельта" (ВАТ "Дніпрошина") при'

тримується стратегії широкої диференціації в усіх

трьох групах шин, а ПрАТ "Росава" прагне перейти

від стратегії сфокусованої диференціації у групі лег'

кових шин до стратегії широкої диференціації в усіх

трьох групах.

Ціни на продукцію вітчизняних підприємств зна'

ходяться на рівні середньоринкових, що не дозволяє

їм бути лідерами на основі низьких витрат на вітчиз'

няному ринку, а відсутність достатнього рівня прибут'

ковості продукції вказує на неможливість наявних

стратегій підприємств шинного виробництва забезпе'

чити досягнення конкурентних переваг у диференці'

ації товару. Відсутність чітко визначених конкурент'

них стратегій не дозволяє підприємствам мати стійкі

конкурентні переваги, і значить і високий рівень КП.

Усунення вказаного недоліку можливе шляхом зас'

тосування при управлінні вартістю продукції

внутрішніх нормативів вартості, які б дозволяли по'

зиціонувати продукцію залежно від рівня її ціни та

визначати на цій основі конкурентні переваги та кон'

курентну стратегію.

В) Синергізм. Специфічно для шинного виробницт'

ва пропонується виділяти синергізм внутрішній та

зовнішній, незважаючи на присутність досить розвину'

тих класифікацій синергізму. Такий поділ синергізму

доцільно використовувати для виявлення додаткових

ефектів від сумісного виробництва різних груп шин

(внутрішній синергізм) та від використання зв'язків у їх

споживанні (зовнішній синергізм).

Внутрішній синергізм у шинному виробництві в умо'

вах наявної інформаційної бази про техніко'економіч'

ний стан підприємств шинного виробництва пропонуєть'

ся визначати за наступними складовими:

— структурою витрат на виробництво продукції

(табл. 3), яка відображає одночасно особливості та

ступінь подібності технології і технологічних рішень з

виготовлення окремих груп шин, а також можливість ви'

користання спільних ефектів від сумісного виробницт'

ва різних груп шин у вигляді використання гумових су'

мішей, придатних для виготовлення іншої групи шин,

складу та структури персоналу, задіяного для виробниц'

тва інших груп шин, потреби у оборотних коштах для

виробництва кожної групи шин;

— структурою обладнання, зокрема, нечутливі'

стю частини обладнання до змін асортименту (наприк'

лад, гумозмішувачів [10, с. 589—590]), що дозволяє

використовувати його для виробництва різних груп

шин;

— кореляційним зв'язком між обсягами виробниц'

тва окремих груп шин, що дозволить виявити наявність

   
 

 
 

  
  

 
 

 72 7 2 19 
 73 9 2 16 

60 5 4 31 

Таблиця 3. Структура витрат на виробництво шин, %

Джерело: авторська розробка.

  
  

  
 

  
 

  
 

     
(2002-2013 .) 0,69 0,68 0,41 

     
(2003-2013 .) 0,61 0,34 0,13 

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів парної кореляції між стратегічними зонами
господарювання у виробництві та споживанні шин

Джерело: авторська розробка.
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спільних ефектів від використання потужностей підприє'

мства для забезпечення потреби у шинній продукції

(табл. 4) та отримання додаткових переваг від ефекту

масштабу, а також визначити способи завантаження об'

ладнання залежно від знаку коефіцієнту кореляції.

Як видно з таблиці 3, виробництво легкових шин є

найменш матеріало' та енергоємним, але має найбіль'

шу частку постійних витрат у собівартості продукції, ніж

виробництво вантажних та сільськогосподарських шин.

Тому виробництво легкових шин, незважаючи на мен'

шу потребу у оборотних коштах, повинно супроводжу'

ватися заходами з підвищення їх оборотності на ринку

для покриття постійних витрат на виробництво та забез'

печення ефекту масштабу. Виробництво вантажних і

сільськогосподарських шин потребує більше оборотних

коштів для забезпечення їх виробництва, тому повинно

супроводжуватися ефективним управлінням джерела'

ми фінансування активів для запобігання втрати фінан'

сової стійкості підприємства.

Ґрунтуючись на структурі витрат на виробництво

шин за групами, можуть бути сформовані пріоритетні

цільові орієнтири для функціональних стратегій під'

приємств у кожній групі шин (табл. 5), які показують,

що у групі легкових шин пріоритетним повинно стати

забезпечення низьких витрат за рахунок ефекту масш'

табу, що є орієнтиром для маркетингової стратегії, а у

групі вантажних та сільськогосподарських шин — за'

безпечення прибутковості власних коштів за рахунок

управління джерелами фінансування активів, що є орієн'

тиром для фінансової стратегії.

Майже однакова структура витрат на виробницт'

во вантажних та сільськогосподарських шин вказує

на подібність технологій та доцільність їх сумісного

виробництва з метою використання ефекту оператив'

ного синергізму. Сумісне виробництво легкових шин

з вантажними та сільськогосподарськими, у т.ч. з од'

нією з цих груп, можливе за умови рівня рентабель'

ності або оборотності легкових шин вищого, ніж у

вказаних групах, для запобігання утворенню негатив'

них ефектів від виробництва продукції з різними тех'

нологічними рішеннями та зниження темпів розвитку

підприємства.

Отже, ПШВ може використовувати спільні ефекти

або досягти оперативного синергізму від виробництва

одночасно вантажних та сільськогосподарських шин, а

легкові шини доцільно виготовляти окремо від інших

груп.

Зазначимо, що стратегія диверсифікації, обрана

ВАТ "Дніпрошина" у останні 5 років не використовува'

ла можливості оперативного синергізму, що позбавило

підприємства додаткових конкурентних переваг у вироб'

ництві шин, а збільшення спеціалізації ПрАТ "Росава"

на виробництві легкових шин дозволило скоротити збит'

ки підприємства за рахунок зниження негативного ефек'

ту від виробництва продукції, яка має відмінності в тех'

нології.

Наявність сильного зв'язку у виробництві шин

вказує на доцільність сумісного виробництва легко'

вих і вантажних шин та вантажних і сільськогоспо'

дарських, а сумісне виробництво легкових і сільсько'

господарських шин не створить підприємствам до'

даткового позитивного ефекту (табл. 4). Варто зау'

важити, що за період з 2004 р. кореляційний зв'язок

між виробництвом окремих груп шин посилився [10,

с. 588].

Дослідження зовнішнього синергізму у шинному

виробництві в умовах наявної інформаційної бази про

стан частково керованих та некерованих з боку підприє'

мства факторів, що впливають на КП ПШВ, пропонуєть'

ся проводити на основі кореляційного зв'язку між спо'

живанням різних груп шин (табл. 4). Наявність сильного

зв'язку у споживанні шин різних груп створює для

підприємств можливість використання спільних інстру'

ментів управління розподілом та реалізацією товарів та

отримання на цій основі додаткових позитивних ефектів.

Як показує таблиця 4, у споживанні шин в Україні існує

сильний зв'язок між групами легкових і вантажних шин,

а споживання сільськогосподарських шин не пов'язане

з споживанням у жодній з досліджуваних груп шин. При'

чому з 2004 р. кореляційний зв'язок між споживанням

легкових і вантажних шин посилився, вантажних та

сільськогосподарських не змінився за абсолютною ве'

личиною, а легкових та сільськогосподарських — зни'

зився.

      
  

      
     

   
  

 
    

     

Таблиця 5. Пріоритетні цільові орієнтири для функціональних стратегій

Джерело: розробка автора.
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Таблиця 6. Матриця наявності синергетичних ефектів у виробництві та споживанні шин

Джерело: розробка автора.
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Визначення кореляційних зв'язків між виробницт'

вом і споживанням окремих груп шин дозволяє забез'

печити зв'язок між внутрішнім і зовнішнім синергізмом

та створити портфель СЗГ, у якому структура виробниц'

тва шинної продукції відповідає структурі споживання

шин.

Ґрунтуючись на результатах дослідження внутріш'

нього та зовнішнього синергізму у шинному вироб'

ництві, пропонується сформувати матрицю наявності си'

нергетичних ефектів у виробництві та споживанні шин

(табл. 6).

Отже, на вітчизняному ринку шинної продукції до'

цільно використовувати сумісне виробництво легкових

та вантажних шин, використання позитивних ефектів від

спільного виготовлення вантажних та сільськогоспо'

дарських шин можливе лише за рахунок зарубіжних

ринків, де попит у групах шин змінюється у протилеж'

ному напрямі, ніж в Україні, а сумісне виробництво лег'

кових та сільськогосподарських шин є недоцільним з

точки зору наявності спільних ефектів від їх виробниц'

тва та споживання.

Таким чином, особливістю стратегії ПШВ при підви'

щенні КП є протиріччя між внутрішнім синергетичним

потенціалом у виробництві шин та відсутністю спільних

ефектів між СЗГ у споживанні шин за виключенням су'

місного виробництва та споживання легкових та вантаж'

них шин.

Серед способів досягнення синергізму у шинному

виробництві виділені наступні: інноваційний — спеціа'

лізація на окремих СЗГ підприємств, що входять до скла'

ду вертикально інтегрованих холдингів; традиційний —

можливість підприємств працювати на різні, незалежні

між собою, ринки, розподіляти продажі на внутрішні та

зовнішні, створити структури для їх здійснення та вико'

ристати внутрішній синергізм, досягти інвестиційного

синергізму та оперативного синергізму [10, с. 588—

589];

Г) Стратегічна гнучкість портфелю різних СЗГ. Вва'

жаємо, що зовнішня гнучкість ПШВ полягає у вироб'

ництві гнучкого асортименту конкурентоспроможної

продукції з високими показниками ширини, глибини та

насиченості, а внутрішня гнучкість ПШВ повинна забез'

печувати можливість переналагодження обладнання для

випуску невеликих партій шин різних типорозмірів. Стра'

тегічна гнучкість ПШВ полягає у забезпеченні диферен'

ційованого асортименту шин у кожній групі за рахунок

швидкого переналагодження обладнання.

Результати аналізу спільних ефектів у виробництві

і споживанні шин можуть бути використані при форму'

ванні портфеля СЗГ ПШВ. При цьому зазначимо, що

основними характеристиками портфеля СЗГ є прибут'

ковість та ризикованість. Для зменшення рівня ризику

інвестиційного портфеля автор [3, с. 209—210] реко'

мендує складати його з виробництв, які мають від'ємну

кореляцію, що може бути використане також і при фор'

муванні портфеля СЗГ. Особливістю шинного виробниц'

тва є відсутність СЗГ, попит у яких змінюється у проти'

лежному напрямі та наявність СЗГ, попит у яких не по'

в'язаний між собою. Отже, рекомендації щодо складу

портфеля СЗГ полягатимуть у визначенні комбінації СЗГ

для використання спільних ефектів і збільшення прибут'

ковості та для зниження рівня ризику від коливань у по'

питі на шинну продукцію різних груп (табл. 7).

ВИСНОВОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сформовано науково'методичні положення та прак'

тичні рекомендації щодо змісту складових стратегічно'

го набору підприємства шинного виробництва, який доз'

воляє визначити напрями конкурентоспроможного роз'

витку підприємства, конкурентні переваги та стратегії

їх досягнення при підвищенні конкурентоспроможності

продукції, спільні ефекти у шинному виробництві при ви'

готовленні конкурентоспроможної продукції, а також

шляхи забезпечення стратегічної гнучкості підприємств

шинного виробництва.

Наступними заходами з підвищення КП повинні ста'

ти: формування методичного підходу до управління вар'

тістю нової та модернізованої продукції; розробка за'

ходів з управління виробництвом конкурентоспромож'

ної продукції, які б узгодили набір ринкових можливо'

стей з виробничим потенціалом підприємства за кри'

терієм максимізації економічного результату та сприя'

ли прийняттю управлінських рішень з виробництва кон'

курентоспроможної продукції з урахуванням ризиків,

що існують на ринку шин.
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