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Executive summery 
The purpose of this thesis work is analysis of heat pump market in Ukraine. This market is almost not developed in our 

country, but we can say that it has a great potential. That is because for our company it is a new and innovative direction 

of energy saving technologies.  



In Ukraine, for heating of buildings are used gas and diesel boiler. Heating equipment of buildings are old and very 

energy-intensive. There are hundreds of cubic meters of gas spent for heating buildings. Instead, heat pumps allow 

generating energy from environmental sources such as soil, water, air. In addition, the technology of heat pumps is 

ecologically clean. It does not pollute the environment.  

International practice of heat pumps usage is very wide. Almost all of Europe, the USA, Canada, use this equipment. 

Heat pumps production in these countries is high. Foreign companies almost completely captured the market of this 

industry in Ukraine. This market is underdeveloped at this point. Heat pumps are set almost exclusively in new private 

buildings. As the price of this equipment is more expensive than a simple gas boiler, so such equipment sets people with 

high incomes.  

In developed countries heat pumps in different functional direction use in amount of millions or hundreds of thousands 

but in Ukraine there are some individual settings that were created, mainly in the element base of refrigeration 

equipment, imported from Western Europe from specialized producers.  

Striking gap between Ukraine and the countries that are successfully using heat pump technology can be explained by 

objective factors - energy development in our country carried out mainly by way of district heating. And there are some 

subjective factors. There are insufficient attention specific companies and individual persons to save fuel and energy 

resources. The main causes of concern are the absence of a demonstration place of operating heat pumps of different 

functions and promotion their benefits. And also there are lack of government support in developing, researching and 

implementing this type of equipment.  

So we can conclude that the entrance foreign companies on the Ukrainian market are aimed in perspective. 

1. Ukraine observation 

1.1. Overview   
Ukraine is the country in southeastern Europe, the second largest of the continent after Russia. We can see this data on 

the table.  

Area end population of the biggest European countries 

Country Area (km2) Population Population density 

(/km
2
) 

Russia 17,075,400  142,008,838 8.4 

Ukraine 603,700 45,396,470 76 

France 547,030 63,601,002 111 

Spain 504,851 46,777,373 88 

Sweden 449,964 9,076,744 20 

Germany 357,021 82,217,800 233 

Finland 336,593 5,302,545 16 

Norway 324,220 4,942,700 15 

Poland 312,685 38,625,478 124 

Italy 301,230 59,715,625 192 

United Kingdom 244,820 60,587,000 244 

 

Economically, Ukraine is a major industrial and agricultural producer. Ukraine country is well endowed in natural 

resources and has long been known as Europe's and later the USSR's breadbasket. 

Ukraine consists almost entirely of level plains and occupies a large portion of East European Plain. Central part of 

Ukraine consists of Dnepr Lowland, through which Dnepr River runs from north to south. 

After Russia, the Ukrainian republic was far and away the most important economic component of the former Soviet 

Union, producing about four times the output of the next-ranking republic. Its fertile black soil generated more than 

one-fourth of Soviet agricultural output, and its farms provided substantial quantities of meat, milk, grain, and 

vegetables to other republics. Likewise, its diversified heavy industry supplied the unique equipment (for example, 

large diameter pipes) and raw materials to industrial and mining sites (vertical drilling apparatus) in other regions of the 

former USSR. Shortly after independence was ratified in December 1991, the Ukrainian Government liberalized most 

prices and erected a legal framework for privatization, but widespread resistance to reform within the government and 

the legislature soon stalled reform efforts and led to some backtracking. Output by 1999 had fallen to less than 40% of 

the 1991 level. Ukraine's dependence on Russia for energy supplies and the lack of significant structural reform have 

made the Ukrainian economy vulnerable to external shocks. Ukraine depends on imports to meet about three-fourths of 

its annual oil and natural gas requirements. Ukraine concluded a deal with Russia in January 2006 that almost doubled 

the price Ukraine pays for Russian gas. Disputes with Russia over pricing have led to periodic gas cut-offs. Outside 

institutions - particularly the IMF - have encouraged Ukraine to quicken the pace and scope of reforms. Ukrainian 

Government officials eliminated most tax and customs privileges in a March 2005 budget law, bringing more economic 

activity out of Ukraine's large shadow economy, but more improvements are needed, including fighting corruption, 

developing capital markets, and improving the legislative framework. Ukraine's economy was buoyant despite political 

turmoil between the prime minister and president until mid-2008. 

Between the biggest European countries in the amount of GDP Ukraine takes the last place. And by the GDP per capita 

it also takes the last place.  
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Nominal GDP list by the International Monetary Fund (in billions of $US) 

Country Years 

2007 2008 2009 2010 

Germany 3,333 3,651 3,338 3,305 

United Kingdom 2,812 2,679 2,178 2,258 

France 2,598 2,865 2,656 2,555 

Italy 2,119 2,307 2,118 2,036 

Spain 1,444 1,601 1,467 1,374 

Russia 1,299 1,666 1,231 1,476 

Sweden 462 487 406 444 

Poland 425 529 430 438 

Norway 387 446 378 413 

Finland 246 271 238 231 

Ukraine 142 180 117 136 

GDP per capita ($US) 

Country Years 

2005 2006 2007 2008 2009 

Norway 65,324 72,250 82,294 94,568 79,089 

Sweden 41,066 43,949 50,558 52,884 43,654 

United Kingdom 37,859 40,251 45,901 43,361 35,165 

Finland 37,290 39,458 46,505 50,905 44,581 

Germany 33,811 35,429 40,468 44,264 40,670 

France 34,228 35,848 40,644 44,471 41,051 

Italy 30,332 31,614 35,641 38,385 35,084 

Spain 26,042 27,989 32,105 35,000 31,774 

Russia 5,337 6,947 9,146 11,743 8,684 

Poland 7,963 8,958 11,157 13,857 11,273 

Ukraine 1,829 2,303 3,069 3,899 2,468 

 

Real GDP growth exceeded 7% in 2006-07, fueled by high global prices for steel - Ukraine's top export - and by strong 

domestic consumption, spurred by rising pensions and wages. The drop in steel prices and Ukraine's exposure to the 

global financial crisis due to aggressive foreign borrowing lowered growth in 2008 and the economy contracted more 

than 14% in 2009, among the worst economic performance in the world. 

The country is home to 45,39 million people, around 80 percent of these are ethnic Ukrainians, with sizable minorities 

of Russians, Belarusians and Romanians. The Ukrainian language is the only official language in Ukraine, while 

Russian is also widely spoken. The dominant religion in the country is Eastern Orthodox Christianity, which has heavily 

influenced Ukrainian lifestyle, architecture, literature and music.  

Ukraine is one of Europe’s largest energy consumers.  As we see, the biggest consumer of energy are Russia, Germany 

and France. 

Consumption and production of energy by the countries (2009) 

Country 

Coal (million 

ton) 

Natural gas 

(billion m3) 
Oil (bbl/day) 
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electricity(billion 
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 Spain 10.5 4.2 30.5 0.1515 
160000

0 
29350 50.9 51 276.1 294.3 

Finland 3.6 0 3.909 0 219700 8951 22 22.1 86.9 74.1 

France 10.2 0.1 47.26 1.4 
199900

0 

73180 

 
302.4 387.8 480 570 

Germany 72.6 45.7 96.84 19.9 
261800

0 
141700 122.2 131.0 594.1 594.7 

Italy 13.6 0 82.64 11.49 
173200

0 
164800 0 0 316.3 292.1 

Norway 2.59 1.116 5.342 83.44 228400  297800 0 0 128.8 142.7 



0 

Poland 54.7 55.6 15.58 5.828 462700 32800 0 0 126.2 149.3 

Russia 80.6 144.6 610 656.2 
291600

0 

987000

0 
135.4 148.5 1003 1016 

Ukraine 33.9 39.2 73.94 20.85 284600 90400 73.4 76.9 148.1 182.4 

United 

Kingdom 
30.3 11.2 91.16 84.16 

182000

0 
186100 58 62.1 348.5 371 

USA 492.0 552.9 604 490.8 
208000

00 

832200

0 
810.2 815.2 3892 4167 

Sweden 1.6 0 0.8939 0 363200 2350 49.5 50.9 133.6 143.8 

 

It consumes almost double the energy of Germany, per unit of GDP. A big amount of energy supply in Ukraine comes 

from nuclear power and power plants. The remaining oil and gas, is also imported from the former Soviet Union. 

Ukraine is heavily dependent on its nuclear energy. The largest nuclear power plant in Europe, the Zaporizhzhia 

Nuclear Power Plant, is located in Ukraine. 

Consumption of energy per capita, per GDP, per GDP/capita 

Country 

Coal (ton) Natural gas (m3) Oil (bbl/day) 

Nuclear 

electricity 

(KWT) 

Total electricity 
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France 
0.16
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743.
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0.03

14 
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4.64 
  

754

7.05 
  

Germany 
0.88

3 
  

117

7.84 
  

0.03

18 
  

148

6.29 
  

722

5.92 
  

Italy 
0.22

77 
  

138

3.89 
  

0.02

9 
  0   

529

6.77 
  

Norway 
0.05

24 
  

108

0.78 
  

0.04

62 
  0   
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Poland 
1.41

61 
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0.01
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7.27 
  

Russia 
0.56

75 
  

429

5.50

7 

  
0.02

05 
  

953.
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2.94 
  

Ukraine 
0.74

67 
  

162

8.76 
  

0.00

62 
  

161

6.86 
  

326

2.36 
  

United 

Kingdom 

0.50

01 
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4.61 
  0.03   
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3 
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2.05 
  

USA 
1.60

14 
  

196

6.06
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0.06

77 
  

263

7.26 
  

126

68.7
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Sweden 
0.17

62 
  

98.4

82 
  0.04   

545

3.49 

 

  

147

18.9

3 

  

 

1.2. Macroeconomic indicators 
In the Ukrainian economy, which during the years 1999-2008 demonstrated a positive trend, while there were signs of 

macroeconomic equilibrium, because the growth was driven by stable factors? Economic growth was not the result of 

internal reforms, and favorable effect of short-term factors, both external and internal origin.  

The fall of the Ukrainian economy in 2009 was the logical result of the quality of economic growth in the crisis period 

was caused mainly by two factors. It is raising prices for Ukrainian exports as a result of acceleration of global growth 
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and strong domestic demand which stimulated soft monetary policy and a substantial increase in bank loans due to 

foreign capital. Deteriorating economic conditions led to the deployment in the world economic crisis.  

 
 
 
 

 
 

In 2010 economic trends are generally encouraging and give evidence of an export-led recovery underway. Real GDP 

was up by 4.8% in the first quarter of 2010, while industrial production increased by 12.6% in January-April.   

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inflation rate 

(consumer prices) 
-1,2% 12,3 % 10,3 % 11,6 % 16,6 % 22,3 % 25,2 % 15,9 % 

 
Inflation in 2008, were mostly laid in previous years. Even during 2004-2006, inflation was rather high level - on 

average 11.5% a year - as a result of significant increases in food prices, increased utility rates. Having further 

accelerated to 16,6% in 2007, it reached 22,3% in 2008 and in 2009 it acquired its peak and reached 25,2%. But in 2010 

it declined and was 15,9%. That can be consider as good result. 

1.3. Population and level of income 
 

Population 45,808,893 

Age structure 
 

 0–14 years: 13.9% (male 3,277,905/female 3,106,012) 

 15–64 years: 70% (male 15,443,818/female 

16,767,931) 

 65 years and over: 16.1% (male 2,489,235/female 

4,909,386)  

Median age 
 

 total: 39.4 years 

 male: 36.1 years 

 female: 42.5 years 

Population growth rate -4.2 persons/1,000 population 



Birth rate 11.1 births/1,000 population 

Death rate 15.3 deaths/1,000 population 

Net migration rate 0.3 migrant(s)/1,000 population  

Sex ratio 
 

 at birth: 1.06 male(s)/female 

 under 15 years: 1.06 male(s)/female 

 15–64 years: 0.92 male(s)/female 

 65 years and over: 0.51 male(s)/female 

 total population: 0.8375 male(s)/female  

Infant mortality rate  9.3 deaths/1,000 infants  

Life expectancy at birth 
 

 total population: 68.06 years 

 male: 62.24 years 

 female: 74.24 years  

 
On January 1, 2010 Ukraine population density was 76.1 people/1km2. For population separate parts of Ukraine have 

its difference. Most densely populated region is Donetsk, the least - Chernihiv region. Very uneven population resides is 

in areas such as Luhansk, Zaporizhia, Transcarpathian, Chernivtsi, and the Crimea. Some influences on population 

density have natural characteristics. 

Natural conditions determine the low population density as in the highlands of the Carpathians and Crimean mountains. 

This applies to certain parts of Transcarpathia, Lviv, Chernivtsi regions and the Autonomous Republic of Crimea. Low 

rates of population density in drylands of the steppe regions. The lowest are in Kherson region - 38.4 persons per 1 

km2, and in parts of the Odessa, Nikolaev, Zaporozhye, Kirovograd region. 

There are the biggest cities of Ukraine. The districts of these cities have the highest rates of population density. 

The biggest cities of Ukraine 
Population of cities, considering settlement subordinated to town council 

 Total increase (decrease) of population  
Change 2003—

2010 

City 

Populatio

n 

(1.01.200

3) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Populatio

n(1.01.20

10) 

In all 
Per 

year 

Kiev 2.621.689 
+17.3

41 

+27.3

71 

+26.8

23 

+24.8

72 

+22.1

37 

+25.2

98 

+19.6

00 
2.785.131 +6,23% +0,87% 

Kharkiv 1.466.297 -1.883 +326 -1.566 -1.994 -3.394 -1.822 -3.664 1.452.300 -0,95% -0,14% 

Dniprop

etrovsk 
1.071.421 -8.527 -6.397 -6.868 -7.859 -9.955 

-

11.98

4 

-6.317 1.013.514 -5,40% -0,79% 

Odesa 1.021.064 -8.115 -5.818 -5.083 -1.465 
+5.09

3 

+2.95

1 

+1.67

3 
1.010.300 -1,05% -0,15% 

Donetsk 1.026.036 -4.833 -4.550 -6.636 -5.462 -7.422 -6.360 -6.361 984.412 -4,06% -0,59% 

Zaporizh

ia 
811.078 -4.822 -4.286 -4.663 -4.602 -4.955 -3.485 -3.565 780.700 -3,75% -0,54% 

Lviv 758.686 +234 
+1.20

4 

+1.51

9 
+909 -212 -374 -266 761.700 +0,40% +0,06% 

Kryvyi 

Rih 
707.263 -3.800 -3.383 -4.498 -4.960 -5.929 -5.796 -5.637 673.260 -4,81% -0,70% 

 

A key feature of material separation of population of Ukraine was formed during 1990 and since then the situation has 

not changed for the better. Currently stays polarization between the richest and poorest segments of the population, 

between towns and villages, the capital and regions.  

The formation and development of the middle class is one of many social processes in the transformation economies. 

Social basis of the middle class are representatives of different social groups possessing the following characteristics: 

sufficiently high income, high professional education, qualification and social status. Undoubtedly, the social layer, 

which would fully meet all the criteria of developed middle class societies in Ukraine can’t be considered formed.  

Evolution of the share of various income groups of people,% 
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During the period of 2000-2009 years in the middle income group population was some shifts, namely: the period of 

200-2006 years, the share of middle income group increased by 2,6 times (from 13,1% to 34%). Since 2006 disposal of 

medium income groups of the population is within 34% -32%, which indicates its stability. However, since 2008 can be 

observed adverse events. Growth medium income group decreased. Also number of people who apply for the rich 

classes raised in several per cent. 

The average incomes in Ukraine are very low. If compare by the regions, the biggest incomes are in Kiev and East 

regions such as Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv. 

 

Time series of average monthly wages by region (1995-2010) 

(Wage accruals per pay-roll, UAH) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukraine 73 126 143 153 178 230 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 

Autonomous 

Republic of 

Crimea 

70 118 134 143 168 225 301 358 433 543 730 952 1220 1609 1707 1991 

Region                 

Vinnytsya 58 100 112 115 129 159 215 265 334 435 597 793 1028 1404 1511 1782 

Volyn 53 90 103 105 118 150 201 253 319 412 591 773 1013 1380 1427 1692 

Dnipropetrovs

k 
91 159 179 189 209 273 370 438 526 667 913 1139 1455 1876 1963 2369 

Donetsk 97 158 180 195 220 292 383 452 550 712 962 1202 1535 2015 2116 2549 

Zhytomyr 61 102 114 118 134 164 220 268 334 434 602 793 1033 1404 1493 1785 

Zakarpattya 50 86 100 108 130 172 238 295 379 479 665 868 1091 1453 1562 1846 

Zaporizhzhya 84 146 163 183 215 289 379 445 541 671 860 1091 1394 1812 1843 2187 

Ivano-

Frankivsk 
65 105 116 120 140 188 259 318 402 510 718 923 1180 1543 1627 1927 

Kyiv 78 128 145 151 179 241 317 378 470 592 811 1058 1362 1852 1987 2295 



Kirovohrad 58 103 127 119 153 170 231 282 353 455 624 819 1054 1428 1537 1815 

Luhansk 82 132 151 163 184 232 320 393 474 596 805 1022 1323 1769 1873 2271 

Lviv 62 107 122 132 152 196 272 339 419 523 713 923 1183 1570 1667 1941 

Mykolayiv 68 116 131 145 169 227 327 398 470 565 744 955 1202 1621 1806 2122 

Odesa 66 117 134 146 183 236 306 379 454 566 768 966 1226 1633 1787 2046 

Poltava 76 130 142 150 173 220 292 354 437 560 758 961 1243 1661 1733 2102 

Rivne 61 105 117 120 135 173 245 312 390 506 685 888 1133 1523 1614 1960 

Sumy 66 115 127 130 150 194 259 307 379 473 663 857 1098 1472 1593 1866 

Ternopil 53 90 102 104 112 135 190 237 304 388 553 727 943 1313 1412 1659 

Kharkiv 72 127 149 159 184 230 310 370 455 569 759 974 1251 1679 1804 2060 

Kherson 59 102 120 125 143 173 233 289 356 451 625 800 1017 1375 1482 1733 

Khmelnytskiy 55 95 109 114 127 156 211 258 323 419 584 792 1045 1429 1521 1786 

Cherkasy 63 111 122 127 146 175 229 276 350 465 642 846 1085 1459 1532 1835 

Chernivtsi 55 94 108 106 123 157 218 271 344 441 621 819 1051 1402 1523 1772 

Chernihiv 57 104 116 122 141 177 235 277 342 438 602 790 1016 1370 1465 1711 

City of Kyiv 100 177 215 247 303 405 549 643 761 967 1314 1729 2300 3074 3161 3431 

City of 

Sevastopol 
83 137 153 159 187 251 325 391 486 594 803 1005 1302 1726 1882 2167 

 Note: Note: data  for 1995-1999 have been revised according to Classification of  types of  Economic Activity. To the 2009th 
inclusive the data exclude the persons engaged in the small enterprises and  the physical persons, subject of  
entrepreneurship. In the year 2010 the data provided refer to enterprises and their independent divisions with 10 and more 
employees. 

 

 

   1.4. Export-import 
Export/Import of goods and services (USD bln) 
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Generally, the current structure of Ukraine’s exports does not provide much room for long-term growth and, as the 

recent economic crisis has demonstrated, makes the country highly vulnerable to volatile commodity (particularly steel) 

prices. In a number of neighboring Central European countries, a substantial upgrade in their export structure has taken 

place thanks to the sizeable inflows of FDI. The experience of these countries has shown that capital per se, though 

important, is just one, and not the most important, benefit reaped by a country-recipient of FDI. Much more important 

has been the related transfer of technology and managerial know-how, which generally gave rise to remarkable 

productivity improvements and successful marketing strategies abroad. Therefore, it is not only the volume of FDI 

inflows that matters, but also their source and the sectors targeted, with FDI originating from advanced economies such 

as the EU-15 and targeting the more sophisticated industrial branches bringing the most benefits. 

In the turnover of export and import of energy of Ukraine import are exceed export in 8,6 times. But if compare with 

Sweden this indicator is 2,4 times. 

Export/Import of energy of Ukraine and Sweden 

 

 

 

1.5. Barriers and problem of doing business in Ukraine 
 

 
Ukraine Sweden 

Production Imports Exports Production Imports Exports 

Coal and Peat 33683 8557 3080 250 2295 28 

Crude 

Oil 
4345 7038 9 0 21739 466 

Oil 

Products 
0 7220 3880 0 7415 11933 

Gas 17982 44094 4 0 826 0 

Nuclear 23413 0 0 166650 0 0 

Hydro 979 0 0 5940 0 0 

Geothermal, 

Solar, etc. 
4 0 0 181 0 0 

Combustible 

Renewables 

and Waste 

883 0 0 9940 0 0 

Electricity 0 181 759 0 1097 1265 

Heat 0 0 0 280 0 0 

Total 81289 67090 7732 33241 33372 13693 



As we can see Ukraine has a lot of barriers and problems for doing business for companies. As we can see in the table 

the most essential factor is policy instability. For all independent years Ukraine has no stabile politic situation. The most 

essential times were after 2004. There were a lot of misunderstandings and conflicts between government branches. A 

big amount of re-privatization and incompatible laws led to reduction of Ukraine’s attractiveness of doing business. 

Also very big problems are access of financing, corruption and a lot of other factors. And prospects of reduction of 

these unpleasant factors in the near few years are very low.  

 
 

According of Ukraine’s ranking in Doing Business 2011, we can make some decisions. In many of rating of different 

ranks Ukraine has not very good positions. Only in getting credit and enforcing contracts it takes place in the top 100. In 

all another ranks it even doesn’t entre in 100. I can say that it is not very good results and Ukraine has enough big 

problems with many ways. 

Ukraine's ranking in Doing Business 2011 

Rank Place 

Ease of Doing Business 145 

Starting a Business 118 

Dealing with Construction Permits 179 

Registering Property 164 

Getting Credit 32 

Protecting Investors 109 

Paying Taxes 181 

Trading Across Borders 139 

Enforcing Contracts 43 

Closing a Business 150 

 

Below are showed some procedure, time for it and other factors that are needed for business in Ukraine.  In compare 

with Sweden in takes much longer to make all procedure in Ukraine.  

Ukraine has a lot of procedure 

 Ukraine Sweden 

Starting a Business Procedures (number) 10 3 

Time (days)  27 15 

Cost (% of income per 

capita)  

6.1 0.6 

Paid-in Min. Capital (% of 

income per capita) 

2.2 14.7 

Dealing with Construction 

Permits 

Procedures (number)  22 8 

Time (days)  374 116 

Cost (% of income per 

capita) 

1737.6 106.5 

Registering Property Procedures (number)  10 1 

Time (days)  117 7 
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Cost (% of property value) 4.1 3.0 

Getting Credit  
 

Strength of legal rights 

index (0-10)  

9 5 

Depth of credit information 

index (0-6)  

3 4 

Public registry coverage (% 

of adults)  

0.0 0.0 

Private bureau coverage (% 

of adults)  

10.1 100.0 

Protecting Investors  
 

Extent of disclosure index 

(0-10)  

5 8 

Extent of director liability 

index (0-10)  

2 4 

Ease of shareholder suits 

index (0-10)  

7 7 

Strength of investor 

protection index (0-10)  

4.7 6.3 

Paying Taxes  
 

Payments (number per 

year)  

135 2 

Time (hours per year)  657 122 

Profit tax (%)  10.4 16.4 

Labor tax and contributions 

(%)  

43.3 36.6 

Other taxes (%)  1.8 1.6 

Total tax rate (% profit)  55.5 54.6 

Trading Across Borders  
 

Documents to export 

(number)  

6 3 

Time to export (days)  31 8 

Cost to export (US$ per 

container)  

1560 697 

Documents to import 

(number)  

8 3 

Time to import (days)  36 6 

Cost to import (US$ per 

container)  

15803 7353 

Enforcing Contracts 
 

Procedures (number)  30 30 

Time (days)  345 508 

Cost (% of claim)  41.5 31.2 

Closing a Business  
 

Recovery rate (cents on the 

dollar)  

7.9 77.3 

Time (years)  2.9 2.0 

Cost (% of estate)  42 9 

 

As a conclusion, Ukraine has a lot of problems and difficulties to make business. The most safety way to entrance 

Ukrainian market is to choose a strategy of direct export. Because it doesn’t need such a lot of procedure and it isn’t very 

risky. 

1.6. Housing and apartment market 

The housing market in Ukraine has a long history. Many homes were built as early as 60-70 years of 20-th. century.  

Let us consider briefly the characteristics of houses and apartments that were built in Ukraine. 

Nearly a century during the formation of the housing stock in Ukraine can be divided into the following main steps.  

Stage 1 - 1925-1941 years. - Pre-war buildings.   

Since 1925, begins the Soviet period of capital construction. At this time in the first place was put forward by the task 

of building cost-effective housing for workers. Apartments that were built in this period is usually not a convenient 

layout, and quite often have a reduced area of the composition and ancillary facilities. For the pre-war building is 

characterized by flat with less than a pre-revolutionary apartment, area, their walls were built of brick or local materials, 

ceiling height was 3,0-3,5 m. The layout of apartments - a clear, free, with corridors, entrance hall, kitchen area 10-15 

m2; engineering equipment does not meet modern requirements.   

Stage 2 - 1945-1955 years. - "Stalinist" building   

Character of building housing estates in the early postwar years, differed depending on the significance of reclaimed 

urban areas: from the ensemble of location of large buildings along major thoroughfares to the densely built-up 2-3-



storied buildings suburbs.  Inheriting the established traditions of past years, in the homes of postwar phase still retained 

high ceilings 3-3,5 m.  

Stage 3 - 1956-1965 years. - "Khrushchev" buildings.  

From August to November 1955 was released a number of government regulations on the construction. And new stage 

began typing and qualitative changes in housing construction in the transition to a massive construction of individual 

apartments. It was beginning of typical residential buildings, among which are dominated by large-panel. On the 

territory of Ukraine in the 50's - 60's were built more than 5000 five-story large-panel residential buildings - mostly 

episodes 1-464 and 1-480. Since the level of comfort of living in these homes was quite low in the 60's started to keep 

the designs of the typical residential buildings with better planning structure of the living cell.  

 

Stage 4 - 1965-1991 years. - Improved panel construction.  

In the years 1965-1967 was beginning of building standard buildings by the improve draft series of 5 - and 

9-storey buildings. Since the mid 70's begins construction of 12-16-storey residential lots. At the same time 

develop new areas of industrial housing - a body-block and monolithic.  

Apartments, built in the 4 stage, so-called improved design of large-panel residential buildings make up a 

significant portion of real estate fund in Ukraine. They have a ceiling height up to 3,0 m in the series have 

included 4-5-room flats, and the rooms are oriented on opposite sides of the world, and the kitchen have 

an area of up to 10.9 m2.  

Stage 5 - construction of the market conditions of independent Ukraine.  

Along with the construction of buildings for model projects more widely acquire personal and experimental 

projects. It’s become a growing of share of multi-room comfort, including multi-level apartments. Increase 

the volume of construction of individual cottages and private homes.  

As we can see, quantity of dwellings has been increase. But the rate is not sufficient. Ukraine still have a 

problem with provision of dwellings of population. 

Dwellings in Ukraine by the quantity of rooms 

 

Total dwellings, 

total area, million 

m2 

Total quantity of dwellings, thousand 

Total 
From them: 

One room Two rooms Three rooms Four and more rooms 

1990 922,1 17656 х х х х 

1991 932,7 17827 х х х х 

1992 944,7 17947 х х х х 

1993 960,6 17978 х х х х 

1994 962,9 18021 х х х х 

1995 978,3 18303 3557 6766 6199 1781 

1996 995,2 18565 3633 6930 6190 1812 

1997 1002,6 18784 3662 7010 6262 1850 

1998 1008,4 18858 3675 7027 6278 1878 

1999
2
 х х х х х х 

2000 1015,0 18921 3677 7046 6299 1899 

2001 1026,1 18960 3676 7063 6301 1920 

2002 1031,7 19023 3692 7098 6303 1930 

2003 1035,7 19049 3702 7106 6303 1938 

2004 1040,0 19075 3699 7118 6308 1950 

2005 1046,4 19132 3697 7132 6331 1967 

2006 1049,2 19107 3688 7112 6313 1987 

2007 1057,6 19183 3693 7127 6339 2006 

2008 1066,6 19255 3705 7145 6352 2025 

2009 1072,2 19288 3709 7154 6358 2039 

 
 
Dwellings in newly constructed buildings  
 Total Including individual developer 

Thousand m2 of 

total area  

In % to previous 

year 

Thousand m2 of 

total area  

In % to previous 

year 
1980 17326 96.6 4641 80.7 
1985 19193 104.5 5178 112.7 



13 

 
1990 17447 89.4 4397 88.1 
1995 8663 85.8 3877 108.8 
2000 5558 90.4 3351 101.4 
2001 5939 106.8 3446 102.8 
2002 6073 102.3 3613 104.9 
2003 6433 105.9 3864 107.0 
2004 7566 117.6 5026 130.1 
2005 7816 103.3 4369 86.9 
2006 8628 110.4 4652 106.5 
2007 10244 118.7 5677 122.0 
2008 10496 102.5 5831 102.7 
2009 6400 61.0 2287 39.2 
2010 9339 145.9 6190 270.7 

 

As we see in the table Ukraine has the lowest prices of the gas for end consumers. 

End consumer gas prices for household in Europe and Ukraine in 2009 (USD) 

 

Prices (UAH) including VAT for natural gas for consumers 
 Up to 2500 m3 Up to 6000 m3 Up to 12000 m3 More 12000 m3 

2008 0.3582 54.24 1.11 1.326 

2009 0.4836 73.2 149,88  179,04 

2010 0.7254 1.098 224,82  268,56  

 

 

 

2. Overview of heat pumps markets 

2.1. World overview  
Geothermal (ground-source) heat pumps (GHP) are one of the fastest growing applications of renewable energy in the 

world, with annual increases of 10% in about 30 countries over the past 10 years.  Its main advantage is that it uses 

normal ground or groundwater temperatures, which are available in all countries of the world.  Most of this growth has 

occurred in the United States and Europe, though interest is developing in other countries such as Japan and Turkey. 

As we can see that the biggest part of world ground source head pumps (GSHP) are installed in North America. 



 
If we see on the allocation of heat pumps between the countries we also can see that The United States comprises 

approximately two thirds of the installed base and Sweden, the leading European country, represents one fifth. 

 
 
The total market volume of heat pumps in the USA in 2009 in monetary terms amounted to over 3.7 billion dollars 

including the cost of equipment and installation costs (and not reduced by the Government in 2010). USA Department 

of Energy in 2009 introduced a program with a 35 billion-dollar grant for the development of existing geothermal 

technology. Experts predict further growth in the market of heat pumps, and expecting it tripling by 2013. 

Now also market of heat pumps has entered Japan and Chine. These are two fast developing countries. And in the near 

few years they’ll place noticeable position the world market of heat pumps. The Asian heat pump market is currently 

much less established than that of Europe and North America, but there has been some recent growth in China and 

Japan, as well as active research and development. Applications to installation of heat pumps include residences, office 

buildings, schools, hotels, commercial buildings, hospitals, and banks.  

2.2. Overview of European market   
Europe has seen significant growth in the GSHP industry in the past 10 years. 

The market of heat pumps started development in the 1980’s. After an initial phase characterized from very strong 

growth market development suffered from quality issues of the individual heat pump and the complete system. Over the 

last  20  years manufacturers  and  installers  have made  great  efforts  to  overcome  these  limitations. 

The European market of heat pumps is  atomistic  in  nature.  Several manufacturers  , mainly  from  Austria, Germany,  

France,  Sweden  and Switzerland are developing and producing heat pumps for the provision of heating, cooling, hot 

water and residential and industrial fields of application. The majority of heat pumps employed for heating purposes is 

produced inside Europe. 

There are mainly two types of heat pumps being used today, the vapour compression heat pump with a mechanical 

compressor requiring mechanical drive energy and the absorption heat pump using instead of a mechanical compressor 

a thermodynamic cycle requiring thermal drive energy. 

Heat pumps for heating and cooling can be divided into three main categories: 

 Heating-only heat pumps, providing space heating with or without water heating 

 Heating and cooling heat pumps, providing both space heating and cooling 

 Heat pump water heater only 



15 

 

Heating only heat pumps with water distribution systems (hydronic systems) are predominantly used in Central and 

Northern Europe. Electric driven vapour compression systems are dominating the market and ambient air, soil and 

groundwater are the mainly used heat sources to deliver aerothermal, geothermal and hydrothermal renewable energy. 

Heating only heat pumps are classified by their method of operation: 

 Monovalent heat pumps are heating systems which meets the annual heating demand alone. 

Ground-coupled or ground-water heat pump systems are due to the constant temperature of the 

heat sources during the heating season operated in the monovalent mode. 

 Bivalent heat pumps are systems in which the heat pump is supplemented by an auxiliary heating 

system in order to assist the plant on unusually cold days or when the heat pump is out of 

operation. Bivalent heat pumps are sized for 20-60% of the maximum heat load only, but normally 

meet aroundn50-95% of the annual heating demand, e.g. in a European residence. The term 

“bivalent” is employed for an auxiliary heating system based on a different supply of energy, used 

to operate the heat pump, e.g. oil, gas or coal boiler. 

 In a monoenergetic system the auxiliary heating is based on the same supply of energy used for the 

heat pump, e.g. an electric resistance heater for low outdoor temperatures. 

 

European Heat Pump Market Statistics 2005-2009 

 
Figure shows the changes in heat pump sales in 9 selected European countries. Changes are steadily increasing heat 

pump sales in Europe between 2005 and 2009 mainly for new buildings, in particular one- and two-family houses. But 

the decreasing in 2009 year is explained by world crisis. 

While markets in Germany, Austria and Switzerland still see large sales of ground source heat pumps, those in Norway 

and Finland are dominated by air-air heat pumps.  

This is due to a high percentage of houses equipped with direct resistance heating. Air-air heat pumps are marketed as 

heating devices with additional comfort cooling functionality in all Scandinavian countries. Heat pumps using ambient 

air as heat source have shown the strongest growth in recent years. When considering total sales figures, air source heat 

pumps are dominating the European heat pump markets in 2007. 

2.3. Overview of Sweden heat pumps market 
Heat pumps are now the most popular type of heating device for small residential buildings with hydronic systems in 

Sweden; where, the heat pump replaces oil burners because of current oil prices, electric burners because of expected 

electricity rates, and wood stoves because of convenience. Conversion from direct electric heating goes much slower.  

In addition to the residential sector, there are also some large scale installations (closed and open-loop) for district 

heating networks.   



Sweden stands out as the most developed market among all European countries, with the highest capacity per capita 

worldwide. The dramatic growth in the domestic market can be attributed to the escalating price of oil and electricity as 

well as an increase in energy related taxes. In Sweden, heat pumps are the most common space‐heating in both new 

construction and retrofitting of single family homes, at approximately 34%. Unlike other European countries, Sweden 

has had considerable success at capturing a large portion of the retrofit market. 

 
The Swedish heat pump market is the largest and arguably most dynamic in Europe.  Strict building regulations and 

high levels of energy awareness mean that new buildings constructed in Sweden require very high levels of insulation. 

The Swedish heating systems can be summarized as follows: 

 80% of houses have hydronic heating systems 

 The rest have electric heating with electric panels 

 Old houses have radiators, normal design temp 55-65 °C 

 Oil boiler has been the dominating way of heating 

 Gas is not available, except from southern Sweden 

 New houses have mainly under floor heating 

 New houses normally have heat pumps or district heat 

The major market for heat pumps is single-family houses, where most units range in output from 1 kW to 10 kW and no 

more than 25 kW. Sweden has 9 Million inhabitants and only 1 744 private buildings, but heat pumps are well 

recognized by most one-family households today. As seen in Figure 6 heat pumps dominate the heating market as 550 

000 and 600 000 Swedish dwellings are currently heated by a heat pump. But more than 85% of all heat pumps are used 

in the building stock, as the retrofit market in Sweden is very open to heat pumps as the standard of building and 

insulation is basically better than in other parts of Europe. 
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The development of heat pumps market started seriously at the end of the 1970s. This was a result of the oil crisis 1973-

74, when many measures were taken to reduce the use of oil for heating and to increase the use of domestic fuels. 

Among the projects supported was the development and testing of variety of designs of heat pumps for district heating. 

Several different technologies for private homes were also tested, including well based designs for ground-source heat 

pumps. The courage of several public agencies in supporting the new technology was the prime driver for the successful 

research and development of heat pumps in Sweden. 

The use of the heat pumps both for residential and district heating accelerated and by 1985 over 50,000 units had been 

sold. During this period government subsidies were available for heat pumps installations. Subsequently there have 

been periods where the number of installations in a given period reduced significantly followed by periods of rapid 

growth in the use of the technology. In 1985 the government subsidies where withdrawn and during the period 1985 to 

1995 lower energy prices and some equipment quality issues influenced the heat pump market resulting in an average 

only 2,000 unites being per year. 

One of the explanations for the increase in sales between 1986 and 1990 was the rising oil price, which made it 

advantageous to convert from oil to a heat pump.  The decrease between 1991 and 1994 was caused by stagnation in the 

construction of new dwellings, falling oil prices, disappearing subsidies and a number of non-professional installers 

who rode on the positive market tidal wave between 1990 and 1991. The consequence was that sales dropped 

dramatically during the period 1992-1995. 

Three important factors contributed to the favorable development from 1995: 

 the Swedish government subsidized the changeover from oil/electricity to other forms of individual 

heating. These forms of subsidies were successful and influenced the heat pump industry positively 

towards the end of the 90s; 

 an increase in the construction of new dwellings and an increase in the substitution market; 

 the Swedish Heat Pump Association (SVEP) developed a form of certification for heat  pump installers 

to ensure that they had obtained the level of knowledge needed for a heat pump installation. 

Furthermore the consumer safety aspect was strengthened as the Association developed common 

warranties and insurances, as a part of a security package. 

During 2006 about 40,000 ground source heat pumps were installed. In 2007 however there was a 23% drop GSHP 

sales. The market decline is likely to be a response to several years of over active market activity driven by high energy 

prices pushed further by a subsidy scheme fpr phasing out of oil-boilers. The subsidy scheme was originally planned to 

run for 5 years, but as all of the funds earmarked for the scheme were spent in less than 1.5 years the scheme was 

stopped in March 2007. 

Between the 1 January 2006 and 31 December 2010 special support is being given to owners of singl-family dwellings, 

multi-dwelling buildings and premises associated with housing, to stimulate conversion from direct electric heating to 

district or individual heating system using bio fuels, heat pumps or solar heating. 
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а) теоретична частина: 

 провести аналіз теоретичних основ стратегії конкурентного 

позиціонування компанії на зовнішньому ринку; 

 проаналізувати чинники впливу на формування стратегії 

конкурентного позиціонування компанії; 

 провести аналіз впливу стратегічних взаємодій на формування 

стратегії конкурентного позиціонування компанії. 

б) аналітична частина: 

 провести аналіз та оцінку основних стратегічних напрямів компанії; 
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позиціонування компанії; 
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конкурентного позиціонування  компанії. 

в) рекомендаційна частина: 

 розробити стратегії конкурентного позиціонування компанії; 
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Дипломна робота містить 167 сторінок, 23 таблиць, 26 рисунків, 6 

додатків. Список використаних джерел нараховує 80 найменувань. 

Мета дипломної роботи – теоретичне обґрунтування та методичне 

забезпечення конкурентної стратегії шведської компанії та вивчення ринку 

теплових насосів для подальшої розробки конкурентної стратегії 

позиціонування компанії на ринку теплових насосів України. Об’єкт 

дослідження – процес формування стратегії конкурентного позиціонування 

шведська компанія «NIBE AB». Предмет дослідження – практичні та 

теоретичні підходи до формування стратегії конкурентного позиціонування. У 

роботі було використано наступні методи дослідження: узагальнення та 

синтезу, абстрагування, статистичні методи, динамічних порівнянь, експертних 

оцінок, системного, графічний, метод анкетування. 

Робота присвячена формуванню стратегії конкурентного позиціонування 

компанії «NIBE AB» на українському ринку теплових насосів. У теоретичній 

частині розглянуто теоретичні аспекти формування стратегії конкурентного 

позиціонування компанії, основні фактори впливу на формування стратегії 

компанії. В аналітичній частині роботи досліджено галузь теплових насосів, 

проаналізовано виробничо-економічну діяльність компанії «NIBE AB», 

фактори впливу на компанію. При цьому набуло подальшого розвитку 

принципи ефективної співпраці між компанією та офіційним представництвом 

у зарубіжній країні. У рекомендаційній частині роботи автором запропоновано 

стратегію конкурентного позиціонування компанії «NIBE AB» та шляхи її 

реалізації. Доцільність наданих рекомендацій обґрунтована шляхом розрахунку 

економічної ефективності запропонованої стратегії. 

Розроблені практичні рекомендації щодо впровадження стратегії 

конкурентного позиціонування є придатними й можливими до втілення в 

компанії «NIBE AB». 

Ключові слова: стратегія, конкурентна стратегія, фактори впливу, 

теплові насоси, просування. 

ABSTRACT 



Master's degree work includes 167 pages, 23 tables, 26 drawings, 6 

attachments. Bibliography has 80 items. 

The aim of work – theoretical foundation and guidance of the strategy of 

competitive targeting of Swedish company and marketing research of heat pumps 

market to further developing of company’s competitive strategy in the Ukrainian 

market of heat pumps. The object of research – process of forming strategy of 

competitive targeting of Swedish company «NIBE AB». The subject of research – 

theoretical and practical approaches to the forming strategy of competitive targeting. 

The methodological base of research was formed by following methods: 

generalization and synthesis, abstraction, statistical methods, dynamic comparisons, 

expert evaluations, system, graphical, method of questioning.  

This work devoted to the creation of strategy of competitive targeting company 

«NIBE AB» in the Ukrainian market of heat pumps. The theoretical section tells 

about theoretical aspects of competitive strategy of targeting, key factors influencing 

the formation of strategy. The analytical section contains an analysis of area of heat 

pumps in Sweden and in the world, analyzed the production and business activities of 

«NIBE AB», analyzed of internal and external company’s environment. Otherwise, 

the following features have got further scientific development the principles of 

effective cooperation between the company and the official representative in a 

foreign country. The advisable section contains the author’s approaches strategy of 

competitive targeting company «NIBE AB» and ways of its realization. The author’s 

recommendations have expediency, which is grounded by calculating the economic 

efficiency of the proposed strategy. 

The important scientific results of this work have reasons to be used in the 

further researching of forming strategy of competitive targeting. The developed 

practical recommendations for the introduction of strategy of competitive targeting 

are useful and possible for implementation. 

Keywords: strategy, competitive strategy, factors of influence, heat pumps, 

promotion. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. В умовах динамічних змін зовнішнього 

середовища, глобалізації, загострення конкуренції, різкого підвищення 

значення маркетингової діяльності та ефективного використання ресурсів 

стратегія стає інструментом створення і підтримки домінування підприємства, 

яке базується на спеціалізації і здатності створювати цінність у певній галузі на 

вищому рівні, ніж це роблять конкуренти.  

Конкурентній стратегії належить особливе місце в стратегічній ієрархії 

управління організацією. За своїм призначенням вона забезпечує взаємозв'язок 

між корпоративною та функціональною стратегіями і направлена на окремі 

сфери діяльності,  де формуються і реалізуються конкурентні переваги суб'єкта 

ринку. Успіх реалізації конкурентної стратегії залежить від обґрунтованого 

вибору джерел ключових конкурентних переваг, що на сьогоднішній час є 

досить актуальним. 

Створення ефективної концептуальної моделі формування і реалізації 

конкурентної стратегії підприємства можливе лише за умови адаптації до 

практичної діяльності як самих суб’єктів мікроекономічного рівня, так і 

сучасної теорії стратегічного планування та управління.  

Досліджуване підприємство функціонує на ринку теплових насосів. Цей 

ринок є абсолютно новим і не вивченим в Україні. Формування стратегії 

конкурентного позиціонування є особливо важливою на етапі виходу шведської 

компанії на новий ринок. 

Сучасна теорія стратегічного управління, визначення її базових 

теоретичних, методичних та прикладних аспектів досить повно розроблена і 

досліджена відомими зарубіжними вченими Аккофом Р., Ансоффом І., 

Боуменом К., Гавелом Г., Брю С., Карлофом Б., Куінном Дж., Портером М., 

Прахаладом К., Стріклендом А., Томпсоном А., Чандлером Е. Роботи 
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наведених вище авторів мають велику значущість з погляду вирішення 

нагальних проблем стратегічного управління.  

За час економічних трансформацій в Україні проблема актуалізації 

науково-теоретичної бази, методології та практики формуванні і реалізації 

стратегії конкурентного позиціонування досліджувалися і розроблялися такими 

вітчизняними вченими, як О.В. Ареф’єва, Ю.М. Бажал, В.М. Геєць, В.Г. 

Герасимчук, А.В. Шегда, П.Г. Перерва, В.С. Пономаренко, А.І. Яковлєв та ін. 

Мета дослідження – теоретичне та методичне забезпечення формування 

стратегії конкурентного позиціонування шведської компанії на українському 

ринку енергозберігаючих технологій. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: 

 дослідити вплив зовнішнього середовища на діяльність компанії; 

 дослідити та оцінити мікросередовище компанії та його вплив на 

формування конкурентної стратегії; 

 оцінити потенціал та ємність ринку теплових насосів в Україні та в світі 

в цілому; 

 проаналізувати потенційних конкурентів та форми взаємодії з ними; 

 проаналізувати існуючі взаємозв’язки шведської компанії з українським 

ринком; 

 розробити стратегію конкурентного позиціонування компанії. 

Об’єкт дослідження – процес формування стратегії конкурентного 

позиціонування шведська компанія «NIBE AB». 

Предмет дослідження – практичні та теоретичні підходи до формування 

стратегії конкурентного позиціонування. 

У процесі дослідження використані наступні методи дослідження: 

 загальнонаукові – узагальнення та синтезу, абстрагування; 

 спеціальні – статистичні методи та методи динамічних порівнянь; 

 експертних оцінок – для прогнозування результатів при порівняльних 

альтернативних варіантів конкурентних стратегій; 



 системного підходу – для узагальнення факторів і показників при 

здійсненні дослідження ринкового середовища; 

 графічний − для систематизації і візуалізації даних; 

 метод анкетування – для визначення рівня інформованості населення 

про теплові насоси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

вперше: 

 проаналізовано перспективи розвитку та привабливість українського 

ринку теплових насосів; 

 сформовано стратегію виходу шведської компанії на український ринок 

теплових насосів;  

удосконалено: 

 подання економічного змісту категорії стратегії конкурентного 

позиціонування; 

 вплив сучасних факторів впливу на формування стратегії 

конкурентного позиціонування; 

дістали подальшого розвитку: 

 принципи ефективної співпраці між компанією та офіційним 

представництвом у зарубіжній країні; 

 алгоритм формування стратегії конкурентного позиціонування 

компанії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці стратегії 

конкурентного позиціонування шведської компанії на українському ринку 

теплових насосів.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у впровадженні 

розробленої стратегії, пропозицій та рекомендацій щодо впровадження 

стратегії конкурентного позиціонування компанії «NIBE AB» на українському 

ринку теплових насосів. 

Апробація результатів дипломної роботи та публікації. В роботі були 

використані матеріали авторських тез виступу із доповіддю 26 листопада 2010 
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року на І Міжнародній конференції молодих вчених «Економіка та 

Менеджмент 2010» організованій Національний Університетом «Львівська 

політехніка». А також використані матеріали авторських тез виступу із 

доповіддю 26 травня 2011 року на І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні 

аспекти», організованій Міжнародним Університетом Фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ КОМПАНІЇ 



1.1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

 

 

Поняття «стратегія» увійшло до управлінських термінів у 50-их роках ХХ 

сторіччя, коли проблема своєчасної реакції на раптові зміни в зовнішньому 

середовищі набули важливого значення. Спочатку слово «стратегія» 

застосовувалось виключно у військовій практиці та визначалось як «наука та 

мистецтво розгорнення військ до бою». В ті часи багато керівників компаніями 

та вчених ставили під сумнів корисність нового поняття: на їхніх очах протягом 

півсторіччя американська промисловість чудово розвивалася в умовах 

відсутності будь-яких «стратегій» [20].  

Глобалізація економічних процесів, зростання конкуренції між 

виробниками, збільшення впливу високотехнологічних компаній обумовили 

широке визнання стратегічного мислення як єдиного правильного підходу до 

управління підприємством в умовах ринку і вже у  80-90-х рр. стратегія стає 

невід'ємною частиною управління бізнесом практично у всіх країнах з 

ринковою економікою.   

Основні підходи до визначення поняття «стратегія» наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1. – Основні підходи до визначення поняття «стратегія» 

А 1 

Автор Визначення понятті «стратегія» 

А.Д. Чандлер Встановлення основних довгострокових цілей і намірів організації,  а 

також напряму дій і ресурсів,  які необхідні для досягнення цілей [13]. 
І. Ансоф Набір правил для прийняття рішень,  якими організація керується в 

своїй діяльності. Вибір напрямку майбутнього зростання, визначення 

можливостей та ресурсів компанії,  можливостей та загрози від 

зовнішнього середовища. Призначено для оптимізації довгострокової 

норми прибутку [5].  

 

 

Продовження таблиці  1.1 

А 1 

К. Р. Андрюс Низка цілеспрямованих рішень,  які визначають та розкривають цілі компанії;  

приводять до розробки принципових планів та політик організації,  що направлені 
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на досягнення цілей;  визначають рамки ділової активності компанії та тип людської 

та економічної організації;  визначають природу економічного та неекономічного 

вкладу,  який компанія намагається зробити задля своїх власників, працівників,  

клієнтів та громадськості. 

А. Томпсон і 

А. Стрікленд 

План управління організацією,  спрямований на зміцнення її позицій, задоволення 

споживачів та досягнення поставлених цілей[50]. 

М. Портер Спосіб реакції на зовнішні можливості та загрози,  внутрішні сильні та слабкі 

сторони з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг. 

Наступальні чи оборонні дії,  спрямовані на створення стійкого становища в галузі,  

з метою успішного подолання п’яти чинників конкуренції і ,  отже,  гарантування 

максимальної віддачі від капіталовкладень [43]. 

М. Мескон, М 

Альберт, Ф. 

Хедоурі 

Комплексний план, сформований для здійснення  
місії організації та досягнення її цілей [35].  

Б. Карлофф Узагальнена модель дій,  які необхідні для досягнення встановлених 

цілей шляхом координації та розподілу ресурсів  
компанії [27]. 

П. С. Дойль Комплекс прийнятих менеджментом рішень щодо розміщення ресурсів 

підприємства і досягнення довгострокових конкурентних переваг на цільових 

ринках. 

Н.В. 

Шеховцева 

Система установок і заходів,  спрямованих на довготермінове зміцнення 

конкурентної позиції підприємства в межах встановленої місії [58].  

О.С.  

Віханський  

Довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку організації,  що стосується 

сфери,  засобів та форм її діяльності,  системи взаємовідносин всередині організації,  

а також позиції організації в оточуючому середовищі,  який приводить організацію 

до її цілей [14].  

Р. А. 

Фатхутдінов  

Програма,  план,  генеральний курс суб’єкта управляння з досягнення ним 

стратегічних цілей [51]. 

З.Е. 

Шершньова, 

С.В. Оборська 

Довгостроковий курс розвитку фірми,  спосіб досягнення цілей,  які вона визначає 

для себе,  керуючись власними міркуваннями у межах своєї політики [57]. 

А. Наливайко Встановлений та переглядуваний набір напрямків діяльності (мети та способів її 

досягнення) для забезпечення поновлюваної відмітності та прибутковості [38]. 

В.А. 

Васильченко, 

Т.І. Ткаченко 

Якісно визначена,  узагальнена модель довгострокових дій організації,  що 

необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей за допомогою розподілу і 

координації своїх ресурсів [13]. 

І.А. Бланк Формування системи довгострокових цілей діяльності підприємства і вибору 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення [9]. 

 

Продовження таблиці  1.1 

А 1 

Г. Мінцберг Комбінація п’яти „П‖: план дій;  прикриття (сукупність дій щодо конкурентів);  

порядок дій (впорядкована сукупність певних заходів); позиція (місце щодо свого 

оточення);  перспектива (передбачення стану,  до якого потрібно прагнути). 

К. Омайє Стратегія забезпечує визначення заходів,  які націлені безпосередньо на розвиток 

сильних сторін організації по відношенню до конкурентів. 

Г.Кіндрацька Сукупність запланованих дій (сформована стратегія) і необхідних поправок у 

випадку непередбачених обставин (незаплановані стратегічні рішення). 

Дж. Б. Куїн Спосіб поведінки або план,  який інтегрує основні цілі організації, норми та дії в 

єдине ціле,  допомагає направляти та розміщувати ресурси унікальним і 

неповторним чином,  який заснований на відносних внутрішніх перевагах та 

недоліках організації,  очікуваних змінах в оточені та пов’язаних з ними діями 

конкурентів. 

Розгляд існуючих концепцій стратегій дозволяє виділити декілька підходів 

до визначення сутності стратегії.  Класичним підходом до визначення стратегії 

є її ототожнення із засобом досягнення цілей компанії. Він заснований на тому, 



що формулювання стратегічних цілей компанії невід'ємно пов'язане з 

розробкою шляхів їх досягнення і тому в даному розумінні стратегія 

визначається як план або модель дій. 

Другим концептуальним підходом є розуміння стратегії як набору правил 

прийняття рішень. Особливість цього підходу полягає в тому, що у визначенні 

стратегії робиться наголос на її всеосяжному характері, оскільки означені 

правила передбачають розв'язання проблем розвитку підприємства, 

забезпечення збалансованості його діяльності як у зовнішньому, так і у 

внутрішньому середовищі.  

Можна також виділити і комплексний підхід,  згідно з яким стратегія  це не 

тільки засіб досягнення цілей і здійснення  місії,  це програма функціонування 

підприємства в зовнішньому середовищі, взаємодії з конкурентами, 

задоволення клієнтів, реалізації інтересів акціонерів, зміцнення конкурентних 

позицій підприємства. 

Відповідно до іншої організаційно-управлінської концепції стратегія 

пов'язана з конкурентними діями, заходами та методами здійснення 

стратегічної діяльності організації. При цьому вона містить відповідь на 

питання,  як організація діє на вибраних нею ринках. Така стратегія в літературі 

називається "конкурентною стратегією" і розглядається як довгострокові ідеї 

діяльності організації, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, 

керуючись власними міркуваннями в межах умов, що надає зовнішнє 

середовище [32].  

Стратегія підприємства має  кілька  рівнів  декомпонування,  кожному  з  

яких  відповідає  стратегія  певного  рангу,  тобто, стратегія підприємства має 

ієрархічну будову.  

У  мультибізнесововій  компанії (багатопрофільному, диверсифікованому,  

що  виробляє  різнотипну  продукцію) застосовують чотирирівневу стратегію, 

до якої входять:  

1.  корпоративна (загальна) стратегія,  що одночасно є портфельною; 

2.  конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії;  
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3.  функціональні стратегії; 

4.  операційні стратегії.  

У  однобізнесовій  компанії (вузькопрофільний,  яка виробляє  однотипну  

продукцію)  застосовують  трьохрівневу стратегію,  до якої входять:  

1.  корпоративна стратегія, що одночасно є конкурентною (діловою, 

бізнесовою);  

2.  функціональні стратегії;  

3.  операційні стратегії [44].   

Всі перераховані види стратегій взаємозв'язані. Найважливішою умовою 

успішного функціонування підприємств на ринку є обґрунтування і реалізація 

стратегій на кожному рівні управління. В умовах зростання конкуренції 

практичний інтерес з боку комерційних організацій до конкурентних стратегій 

посилюється,  тому проблеми,  пов'язані з розробкою і реалізацією конкурентних 

стратегій, є актуальними. 

Корпоративна стратегія  – це стратегія, що стосується підприємства в 

цілому і розробляється вищим керівництвом для реалізації місії і загальних 

стратегічних цілей підприємства і отримання на цій основі глобальних 

конкурентних переваг. Традиційно до стратегій корпоративного рівня 

відносяться стратегії зростання (інтенсивного зростання, інтеграції та 

диверсифікації), стратегії стабілізації, стратегії скорочення (переорієнтація, 

«відсічення зайвого»,  «збір врожаю»,  ліквідація),  стратегії сполучення. 

Розробка і вибір корпоративної стратегії підприємства повинні 

ґрунтуватися на результатах всебічного стратегічного аналізу зовнішніх і 

внутрішніх умов функціонування підприємства. 

Класичними інструментами розробки корпоративної стратегії є метод 

SWOT-аналізу та матриця Томпсона-Стрикленда [54].  

Після корпоративної стратегії по ієрархії йде конкурентна стратегія. У 

різних джерелах конкурентні стратегії мають різні назви –  «конкурентні 

стратегії»,  «маркетингові стратегії»,  «підприємницькі стратегії»,  



«корпоративні стратегії»,  «портфельні стратегії»,  «стратегії бізнесу» тощо, 

проте завжди йдеться про одне й те саме,  –  як підприємству діяти на ринку. 

За своєю суттю конкурентна стратегія хоча і є такою,  що забезпечує 

діловий рівень управління підприємством,  однак вона вужча за масштабністю,  

ніж загальна стратегія того самого підприємства.  Це в природний спосіб і 

визначає конкурентну спрямованість останньої  –  виконання планів 

керівництва з ведення конкурентної боротьби і надання додаткових цінностей 

для покупців [56].  

Отже, можна сказати, що конкурентна стратегія  –  це орієнтований на 

досягнення стратегічних цілей та стійких конкурентних переваг план дій 

підприємства, що перебуває в процесі безперервного   вдосконалення та 

здатний швидко реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому 

середовищах для задоволення потреб споживачів та власного зростання [49].  

Функціональна стратегія є більш вузькою порівняно з діловою стратегією, 

але її роль полягає в конкретизації окремих деталей у корпоративній і діловій 

стратегії й у створенні управлінських орієнтирів для досягнення 

функціональних цілей фірми.  

Функціональні стратегії – це забезпечуючи стратегії, що визначають 

стратегічну орієнтацію функціональних напрямків – підсистем управління 

підприємством (маркетингу, виробництва, фінансів, науково-дослідного 

сектору,  управління персоналом,  екологічної і соціальної сфер) і забезпечують 

досягнення їх цілей,  а також керованість процесом виконання корпоративної та 

конкурентної стратегій, приймаючи при цьому відчутну участь у розробці і 

коригуванні останніх [36]. 

Операційні стратегії є подальшою конкретизацією стратегічних ініціатив і 

підходів до керівництва основними оперативними одиницями при виконанні 

щоденних оперативних завдань. Головна відповідальність за розроблення 

операційних стратегій покладена на керівників нижчого рівня,  пропозиції яких 

повинні розглядати і приймати керівники вищого рівня [28].  
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Якщо розглядати корпоративну стратегію,  то існує ряд класифікацій 

даних стратегій,  які розглянуті в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2. – Найбільш поширені класифікації конкурентних стратегій 

Конкурентна перевага фірми на ринку / М.Портер  

A 1 

стратегія диференціації створення ринкової позиції, відмінної від конкурентів за рахунок таких джерел: 

товару; упаковки; сервісу; кадрів;іміджу; переваги - створення високого іміджу, що 

зменшує цінову еластичність попиту, яка в свою чергу дозволяє отримувати фірмі 

вищий питомий прибуток; прихильність споживачів та унікальність ринкової 

пропозиції фірми утворюють високі бар’єри на даний ринок; ризики – джерело 

диференціації може втратити своє позитивне значення у зв’язку із зміною системи 

цінностей споживача; сприйняття диференціації знижується під впливом фірм - 

послідовників; 

стратегія цінового лідерства досягнення найменших витрат по цільовий галузі за рахунок джерел: ефекту економії 

на масштабах; «спрощення» товару»; дешевших матеріально-технічних, трудових 

ресурсів; організаційних і виробничих «ноу-хау»; переваги: збільшення обсягів збуту 

на сегменті ринку з еластичним попитом; низькі ціни утворюють високі вхідні 

бар’єри на ринок; переваги  по відношенню до торгових посередників, які зацікавлені 

в нижчій відпускній ціні; ризики: можливість несвоєчасного реагування на зміни в 

ринковому середовищі; можливість досягнення аналогічного рівня витрат з боку 

конкурентів;  

 

 

 

Продовження таблиці 1.2 

A 1 

стратегія фокусування спеціалізація та концентрація діяльності  з у рахуванням вимог певного сегменту без 

орієнтації на весь ринок;  ризики:  зниження ефекту диференціації фокусування за 

рахунок підвищення витрат на обслуговування вузької стратегічної цільової групи;  

скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи та 

ринку взагалі;  за рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної 

цільової групи,  що здійснює конкурент,  можлива втрата споживачів 

Джерело конкурентної переваги фірми / І. Ансофф 

стратегія максимізації 

ринкової частки 

мінімізація вартості вироблених товарів і продажу їх за ціною, нижчою,  ніж у 

конкурентів;  збігається з сутністю стратегії М.Портера «цінового лідерства»; 

стратегія диференціювання 

товарів/послуг фірми 

спроможність фірми запропонувати товар,  який задовольняє специфічні потреби 

певної групи покупців;  збігається зі стратегією диференціації за М. Портером 

стратегія диференціювання 

ринку (ринкової ніші) 

спроможність фірми створювати нові ринкові потреби та досягати прихильності 

споживачів за рахунок формування і підтримання позитивного іміджу фірми;  є 

модифікацією стратегії диференціації за М. Портером; 

стратегія росту,  яка 

забезпечує майбутній 

розвиток   

географічне розширення ринку збуту,  сегментування ринку та стимулювання  попиту 

Конкурентні позиції та маркетингові спрямування  / Ф.Котлер 

стратегія ринкового лідера 

(фірма з найбільшим 

обсягом продажу на 

територіальному і/або 

товарному  ринках збуту,  

домінуючий вплив на ринок) 

утримання домінуючої ринкової частки, основний вид стратегії  – стратегії оборони та 

наступу;  переваги –  найсильніші ринкові позиці; високий імідж;  спроможність 

формувати маркетингову політику на даному ринку; недоліки –  існування фірм-

челенджерів, які намагаються усунути лідера з його позиції; існування фірм-

послідовників,  які,  застосовуючи стратегію імітації,  псують імідж лідера; 

стратегія фірми-челенджера 

(значна, але не найбільша 

ринкова частка; значний 

вплив на ринок) 

збільшення ринкової  частки для досягнення ринкової першості; основний вид 

стратегії  –  стратегія наступу; переваги  –  прагнення до розширення ринкової частки 

спонукає фірму до послідовного вдосконалення та розвитку усіх сфер її діяльності) 

недолік  –  стратегія наступу,  що є основною для  челенджера,  є дуже ризикованою); 



стратегії фірми-

послідовника (досить стійка 

ринкова позиції; частка 

менша, порівняно за 

попередні: обмежений вплив 

на ринок) 

захист ринкової позиції і ринкової частки;  основні стратегії  - стратегія оборони, 

стратегія наслідування дій лідера - імітація, компіляція, адаптація; переваги: 

відсутність ринкового ризику, оскільки вони застосовують перевірені ринком 

стратегії ринкового лідера;  недоліки: пасивність ринкових дій; конкурентна 

вразливість; 

 

 

 

Продовження таблиці 1.2 

A 1 

стратегії фірм-нішерів 

(невелика на загальному 

ринку,  але велика в ніші 

ринкова частка;  ринковий 

вплив великий в ніші) 

утримання ринкової частки в ніші:  вдала реалізація стратегії диференціації; основні 

види стратегій  –  підтримання позицій, стратегія інтеграції, стратегія лідерства в ніші;  

стратегія виходу за межі ніші;  переваги: мобільність;  легкість управління через їх 

невеликий розмір;  недоліки: можливість «звуження» ніші (зменшення її місткості). 

Стратегічний профіль фірми  / Д. Хулей, Д. Лінч та Д. Джоббер 

стратегія агресорів спрямованість на загальний ринок з товарами більш високої якості, ніж у конкурентів,  

та за цінами конкурентів; 

стратегія фірм,  які займають 

сегменти з найкращими 

позиціями 

спрямованість на ринкові сегменти з товарами вищої якості і цінами, ніж у 

конкурентів; 

стратегія «середніх» фірм спрямованість на певні ринкові сегменти з якістю і ціною товарів,  як у конкурентів 

стратегія фірм,  які займають 

сегменти з високою 

цінністю 

спрямованість на ринкові сегменти з товарами більш високої якості та цінами,  як у 

конкурентів; 

стратегія оборонців спрямованість на індивідуальних споживачів з якістю та ціною,  як у конкурентів. 

Принцип ціннісних дисциплін / М.Тресі, Ф.Вірсем 

функціональна перевага компанія забезпечує вищу цінність,  лідируючи в своїй галузі за ціною і зручністю 

товару,  розраховуючи на споживачів,  яким потрібні надійні і якісні товари і 

послуги,  але які хочуть отримати їх без особливих зусиль на придбання і за 

низькими цінами; 

тісний зв'язок із 

споживачем 

компанія забезпечує вищу цінність,  ретельно сегментуючи ринки, і 

створюючи товари або послуги конкретно під потреби цільових споживачів;  

спеціалізується на задоволенні унікальних потреб покупців,  встановлюючи з 

ними тісні взаємини і збираючи детальну інформацію про їх особисті 

переваги і звички; 

лідируюча позиція по 

товарах-новинках 

компанія забезпечує вищу споживчу цінність, пропонуючи постійний потік 

нових товарів або послуг,  які швидко "виштовхують" як її власні застарілі 

товари або послуги, так і товари або послуги,  пропоновані її конкурентами;  

обслуговує споживачів,  які потребують найсучасніших товарів і послуг,  не 

піклуючись про їх вартість і про те, наскільки зручна процедура їх придбання 

Конкурентні позицій і можливостей щодо поліпшення цих позицій / А. Д. Літтл 

стратегія лідера найсильніші ринкові позиції; здійснює основний вплив на ринок збуту; можливість 

незалежного вибору стратегічних напрямків розвитку); 

стратегія фірм із сильною 

позицією 

сильні ринкові позиції; спроможність адаптувати незалежну маркетингову стратегію 

без погіршення своїх позицій; низька вразливість від конкурентних протидій; 

необхідність враховувати маркетингові дії лідера; 

стратегія фірм ,  які 

посідають сприятливу 

позицію 

наявність специфічної конкурентної переваги, яка проявляється, наприклад, у 

застосуванні стратегії ринкової ніші  значні можливості для поліпшення ринкових 

позицій; 

Продовження таблиці 1.2 

A 1 

стратегія фірм,  які 

посідають надійну 

(задовільну) позицію 

середні ринкові позиції; існують деякі ринкові можливості для стратегічного 

розвитку; фірма є конкурентно вразливою; 
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стратегія фірм,  які 

посідають незадовільну 

позицію 

слабкі ринкові позиції;  значна конкурентна вразливість;  відсутність стратегічних 

можливостей щодо поліпшення. 

П. Друкер 

бути «найспритнішим серед 

найкращих» 

орієнтація з самого початку на досягнення лідерства,  домінуючого становища на 

новому ринку чи галузі;  найризикованіший тип стратегії,  але в разі успіху 

забезпечує найбільшу винагороду; вимагає максимальної концентрації зусиль на 

одне чітко сформульоване завдання,  на яке повинні бути сфокусовані всі 

зусилля і ресурси; 

поціляти в слабке місце   види: творча імітація  -  є імітацією за своєю суттю;  спрямована на досягнення 

лідерства чи навіть на підкорення ринку (галузі); імітатори дивляться на 

продукти (послуги) з позиції споживача, обслуговують ринки, створені 

першовинахідниками, які останні виявилися неспроможними обслуговувати 

відповідним чином;  не створює нову потребу, а задовольняє ту,  яка вже існує; 

ризики: розпорошування зусиль; можливість невірно зрозуміти хід поточних 

подій і творчо відтворити те,  що потім не знайде свого масового споживача; 

підприємницьке дзю-до - завжди сфокусована на ринку і залежить від нього; 

використовується для  забезпечення «берегового плацдарму» (частина ринку),  

який або взагалі не захищався лідерами ринку, або захищався байдуже; 

націлена на досягнення лідерського становища, захоплення ринку; дає 

найбільше шансів на успіх,  коли: визнані лідери
 

відмовляються діяти 

відповідно несподіваному успіхові або поразці, проґавили його або 

намагаються ним нехтувати; виникає якась нова технологія і швидко 

поширюється, але новатори, що запропонували її на ринку, поводяться, як 

класичні «монополісти» (використовують своє лідерське становище, щоб 

«знімати вершки» та отримувати ціни «з надбавками»); швидка зміни ринку 

або промислової структури. 

пошук «екологічної ніші» 

та використання її 

види: стратегія «митної застави» - умови реалізації стратегії є жорсткими; 

продукт має бути істотним для того чи іншого процесу,  його невикористання 

повинно пов'язуватися з надмірно більшими втратами,  ніж вартість самого 

продукту;  ринок такого продукту повинен бути обмеженим і ним оволодіває 

лише той, хто першим на ньому з'явиться; це повинна бути справжня 

«екологічна ніша», яка повністю належить одному продукту і водночас 

достатньо мала та не настільки визначена, щоб привертати до себе увагу 

конкурентів; фахова майстерність - фірми займають нішу достатньо велику, 

але неординарну,  що виникла внаслідок постійного курсу на досягнення 

високого рівня професійної майстерності;  

 

 

Продовження таблиці 1.2 

A 1 

 спеціальний ринок - головна різниця між нішею фахової діяльності та нішею 

спеціального ринку - перша базується на якомусь продукті або послузі, а друга - 

на спеціалізованих ринкових знаннях; вимоги ніш спеціального ринку й 

ніші фахової діяльності: систематичний аналіз нових тенденцій в 

промисловості чи кон'юнктури ринку; вивчення новаторського внеску в 

уже існуючу технологію чи продукт або хоча б щось подібне до того, що 

перетворило традиційний акредитив у сучасний дорожній чек; 

безперервна робота, спрямована на вдосконалення продукту чи послуги, 

щоб завойованим лідерством вже не поступатися нікому;); 

 

Зазначені стратегії зовсім не виключать одна одну. Компанія часто 

об’єднують два-три принципи в одну стратегію,  але кожна з них має 

передумови,  особливості, обмеження,  пов’язані з певним ризиком. 



Таким чином, існує дуже широкий спектр стратегій ринкової конкуренції, 

які можливо об’єднати в систему конкурентних стратегій компанії  –  

сукупність стратегій,  спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах 

конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку. 

Систему конкурентних стратегій компанії можна представити у вигляді схеми, 

яка представлена на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. – Система конкурентних стратегій підприємства 

Як видно з рис. 1.1., система конкурентних стратегій включає: стратегії 

формування конкурентних переваг, стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та стратегії його конкурентної 

поведінки. 

Запропоновані М. Портером загальні конкурентні стратегії мають 

універсальний характер, оскільки,  як показав час,  компанії, котрі сприйняли ці 

стратегії, досягли успіхів. Сутність стратегії можна відобразити у вигляді 

матриці рис. 1.2. та в графічній формі. Тут також використовується поняття 

лідера,  але більш ретельно досліджуються чинники,  які його формують. 

Конкурентні стратегії 

підприємства 

 товарно-ринкова стратегія; 

 ресурсно-ринкова стратегія; 

 технологічна стратегія;  

 соціальна стратегія; 

 фінансово-інвестиційна 

стратегія; 

 інтеграційна стратегія; 

 управлінська стратегія 

Стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Стратегії формування 
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витратами 
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Коопераційні 
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Рисунок 1.2. – Загальні конкурентні стратегії М. Портера 

Для більш чіткого розуміння стратегій М. Портера необхідно розглянути 

їх глибше. 

Стратегія «лідирування на основі зниження витрат». 

Низька собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за 

середній рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з 

конкурентами і означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку,  тобто 

наступальну стратегію . 

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-

управлінської системи: виробничих потужностей, які використовують 

технологічні переваги великомасштабного виробництва, рівня витрат на 

сировину, матеріали, енергоносії; продуктивності праці, структури систем 

розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий рівень показників ефективності 

виробництва. З іншого боку, це стратегія повинна знижувати інші показники 

конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих деталей, швидкій 

доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності та 

технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо [43]. 

Перевагами стратегії,  що розглядається,  є: 

 для конкурентів – у компанії з найменшими витратами краща 

конкурентна позиція на ринках,  де домінує цінова конкуренція. Перебуваючи в 

захищеній від цінових баталій позиції лідера, підприємство має змогу 



розширювати свою частку ринку за рахунок низьких цін і отримувати вищий чи 

рівний маржинальному по галузі прибуток; 

 для споживачів – відносно низькі ціни лідера спонукають до купівлі 

його продукції, відшкодовуючи витрати на виробництво та забезпечуючи 

маржинальний прибуток для подальшого розвитку фірми. У цьому наочно 

проявляється реакція спільного інтересу покупця та виробника. При 

обмеженості ринкового попиту частина найдорожчих товарів лишається 

нереалізованою. 

 для постачальників – більша частка ринку дає змогу «перебирати на 

себе» великі обсяги поставок сировини, матеріалів тощо для певної галузі. Це 

допомагає справлятися (на основі переговорів і вертикальної інтеграції різних 

типів) зі зростанням цін на купівлю ресурсів. В іншому випадку вплив високих 

цін на матеріали може звести нанівець зусилля,  спрямовані на зниження 

витрат, або залишити підприємство в ізоляції від постачальників, через рівень 

цін,  які воно готове сплачувати за сировину та матеріали; 

 для компаній, які потенційно можуть увійти в галузь – лідерська позиція 

означає лише місце підприємства в галузі й безпосередньо не впливає на 

рішення про входження всіх інших підприємств у галузь. Однак ця позиція є 

орієнтиром для фірм, що говорить про той рівень витрат,  якого треба досягти, 

щоб успішно конкурувати на даному ринку. Для лідера можливість подальшого 

зниження витрат і цін є своєрідним запасом міцності в боротьбі з новими 

конкурентами; 

 для товарівзамінників (субститутів) – лідери щодо зниження витрат (цін) 

мають переваги порівняно з конкурентами при проникненні на ринок галузі 

привабливих за ціною субститутів, оскільки їхні товари є найбільш 

конкурентоспроможними за ціною. 

Лідери на основі зниження витрат (цін) виготовляють товари еластичні за 

ціною, забезпечують різний вплив на всі «5 конкурентних сил» за Портером і 

спроможні формувати на ринку та в галузі нижню межу цін і витрат. 

Лідерство на основі зниження витрат (цін) найбільш доцільне,  коли: 
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 попит є еластичним за ціною; 

 у галузі є товарний тип виробництва, продукт відносно 

стандартизований і піддається ефективному вдосконаленню; 

 є невелика кількість способів досягнення продуктивної диференціації 

відповідно до вимог споживачів; 

 більшість покупців схильні використовувати товар звичними способами; 

 покупці несуть незначні додаткові витрати в разі зміни продавця; 

найбільш уперті покупці роблять покупку за найкращою ціною. 

Лідирування за допомогою низьких цін / витрат пов’язане водночас з 

певними ризиками: 

1. Ризик «технологічного прориву» зводить нанівець попередні інвестиції 

в удосконалення звичних виробничих процесів і виграш в ефективності; 

2. Ризик зменшення еластичності товару за ціною на основі зростання 

вимог до якості товарів та інших нецінових факторів; 

3. Поява товарів з іншими, більш привабливими якостями для 

задоволення тих самих потреб. 

4. Насичення ринку в разі зміни потреб. 

Стратегія диференціації. 

За своїм змістом диференціація може бути різною за розмахом,  

глибиною та формами. Наприклад,  диференціація може проявлятися: 

 у специфічних характеристиках товару (газові плити з витяжками, з 

автоматичними гасителями тощо); 

 різноманітні послуги, що надаються після продажу (фірменне 

обслуговання, індивідуальні майстри тощо); 

 забезпечення запасними частинами (додаткові комплекти при продажу, 

доставка необхідних запчастин в обумовлений термін і т.ін.); 

 інженерний дизайн і виготовлення за замовленням (автомобілі, меблі 

тощо); 

 широкий спектр моделей, розмірів, цін тощо (годинники, алкогольні 

напої); 



 надійність і небезпечність (залежно від вимог груп споживачів і 

товарів); 

 технологічне лідирування в методах виготовлення, якість і екологічність 

виробництва та споживання (в тому числі, відповідність стандартам ISO); 

 завершена товарна лінія та всі види послуг (від попереднього 

замовлення,  оплати,  виробництва,  обслуговування і та ін.); 

 унікальність виробів за стилем, модою (марка, ім’я виробника, продавця 

тощо). 

Перевагами диференціації є: 

 для конкурентів – компанія має перваги, оскільки захищене (ізольоване) 

від стратегій суперника наявністю торгових знаків, марок або відомого 

виробника; 

 для споживачів – зорієнтована на задоволення певних потреб продукція 

високої якості підвищує лояльність покупців до конкурентного виробника, 

створюючи труднощі для альтернативних продавців у боротьбі за їхню 

прихильність. Якість товарів дає змогу встановити вищі ціни, оскільки 

споживачі готові їх сприйняти; 

 для постачальників – високі ціни кінцевої продуції даять змогу 

отримувати вигідний маржинальний прибуток і встановлювати зв’язки із 

сильними постачальниками, обираючи їх за критеріями поставок високої 

якості. Це посилюєекономічну позицію виробника, особливо в умовах 

обмеженого обсягу бідь-яких видів сировини, матеріалів і комплектуючих; 

 для компаній, які потенційно можуть увійти в галузь – лідерство у 

диференціації. 

Лідерство у диференціації продукції найбільш прийнятне,  якщо: 

 існує багато способів диференціації продукту (послуги); 

 різноманіття продукції (послуг) сприймається споживачами як цінність; 

 є можливість використання товару (послуги) різними способами і це 

відбиває потребу покупців; 
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 стратегія диференціації використовується небагатьма підприємствами 

галузі; 

 підприємство може запропонувати дещо таке, з чим не працюють 

конкуренти і що базується на: унікальних властивостях продукту;  

 технічних перевагах виготовлення;  більшому обсязі «послуг 

підтримки»;  

 привабливості продукту чи послуги за принципом «більша вигода за ті 

самі гроші тощо». 

 є можливість конкурувати по одному ключовому товару, здійснюючи 

основну диференціацію навколо нього.  

Крім того, використання стратегії диференціації пов’язане з певними 

ризиками: 

1. високі ціни, які відбивають додаткові витрати на диференціацію 

продукту, можуть згодом перестати ототожнюватися споживачем з 

додатковими перевагами у споживанні. Покупець може відмовитися від товару 

з високою ціною на користь нижчих цін менш відомих торгових марок 

(реалізуючи потребу в ощадливості); 

2. споживач може дійти висновку,  що стандартизовані товари зручніші у 

споживанні,  ніж диференційовані, а надто тоді, коли стандартні 

характеристики пов’язані з більш легким комплектуванням з іншими товарами 

інших галузей,  що споживаються одночасно; 

3. конкуренти здатні імітувати продукти лідера у диференціації галузі до 

такого ступеня,  при якому споживач не помічає переходу від одного виробника 

до іншого,  до того ж імітація можлива з меншими витратами,  ніж виробництво 

основного продукту,  що є об’єктом імітації; 

4. поява продуктів, що кардинально (виходячи за можливі межі 

диференціації) відрізняються від базового продукту для задоволення тих самих 

потреб, створює бар’єри для нових невідомих покупцям фірм, оскільки, як 

зазначалося, покупці виявляють прихильність до відомих марок, а наявність 

надто обмеженої системи розподілу робить вхід у галузь майже неможливим; 



5. для товарівзамінників (субститутів) – виготовлені товари, які є 

результатом обраної стратегії диференціації, найчастіше не є еластичними за 

ціною, а сприймання споживачами якості є дуже індивідуальним. Ці 

особливості ставлять підприємство у вигідну позицію, що оберігає його від 

загроз з боку замінників у такій мірі,  в якій проявляється лояльність 

споживачів до продукції відомої якості відомих виробників. 

Стратегія диференціації за умови правильного її застосування створює 

сприйнятливі умови для взаємодії з усіма п’ятьма елементами середовища 

організації [42]. 

Стратегія фокусування. 

Зміст такої стратегії полягає в отриманні (формуванні) конкурентних 

переваг і задоволенні ринкової позиції на досить вузькому сегменті ринку (з 

урахуванням продуктової або географічної ознаки). Вибір такої стратегії 

залежить від можливості фірми обслужити вузький сегмент ринку з його 

специфічними вимогами більш ефективно, ніж конкуренти, які зорієнтовані на 

ширший спектр потреб. 

Стратегія фокусування – це більш глибока диференціація продукції,  що 

випускається фірмою, або досягнення нижчих цін (витрат) на сегменті, що 

обслуговується. Іноді обидві сторони цієї стратегії реалізуються одночасно. 

Відносно окремого сегмента ринку тут діють ті самі закономірності,  що й при 

реалізації основних стратегій: «лідирування у зниженні витрат» і «лідирування 

у диференціації продукції» щодо ринку взагалі [42]. 

У ході обирання стратегії фокусування з орієнтацією на зниження 

цін/витрат складається ситуація,  коли на конкурентному сегменті підприємство 

досягає нижчих цін порівняно з рештою ринку,  що обслуговується галуззю, 

тобто виникає додаткова «крива досвіду»,  яка характеризує події на сегменті 

ринку. Вона відрізняється від «галузевої кривої досвіду» більш «скромними» 

обсягами виробництва, однак характеризує діяльність фірм, які приділяють 

більшу увагу ефективності виробництва та збуту. Такий підхід захищає 

невеликі підприємства галузеві від більш потужних підприємств, для яких 
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розміри сегмента не дають змоги відшкодувати свої умовнопостійні витрати. 

Фокусування на глибшу диференціацію потреб спонукає підприємство,  котре 

обрало цей тип фокусування, все більше наближуватись до майже 

індивідуального виготовлення окремих продуктів, що не під силу великим 

підприємствам [57]. 

Компанії, які обрали стратегію фокусування, іноді називають 

«підприємствами віолентами». Така стратегія доцільна за таких умов: 

 наявності чіткого розмежування різних груп покупців, котрі: мають 

специфічні потреби й використовують продукт порізному; 

 відсутності конкурентів, що претендують на обслуговування вузького 

конкретного сегмента; 

 неможливості використання наявних ресурсів підприємства на більш 

широкому сегменті; 

 наявності значних відмінностей у розмірах, темпах зростання, 

прибутковості інтенсивності впливу п’яти конкурентних сил (за М. Портером), 

що робить одні сегменти більш привабливими, ніж інші. 

Стратегія фокусування пов’язана з наявністю певних ризиків у її 

застосуванні: 

1. можливість у багатьох підприємств галузі, що обслуговують ринок 

загалом,  знайти ефективні засоби конкуренції в тому самому сегменті,  на який 

націлене підприємство; 

2. більша залежність підприємства від прихильностей та зміни потреб 

споживачів (див. коментарі до моделі конкурентної боротьби К. Омаї); 

3. «пересегментація» ринку, коли підприємство може втратити свій 

сегмент за рахунок появи нових конкурентів,  товарів,  зміни в потребах тощо. 

4. запровадження винаходу (інновації), що дає змогу задовольнити потреби 

сегмента іншим способом. 

 

 



1.2. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

 

 

Бізнес-процеси компанії  не відбувається у вакуумі. Фірми працюють в 

конкретному контексті і знаходяться під впливом певних факторів 

середовища і в змозі впливати на нього [62]. 

Кожне підприємство функціонує у певному  середовищі. В ринковій  

економіці  середовище  переважно  і  забезпечує  ефективність діяльності 

підприємства,  навіть,  значною мірою,  детермінує  його  існування.  Саме  

тому  розробка  стратегії  починається  з  діагностування  та  прогнозування  

розвитку  середовища  підприємства,  а  результати  цього  стануть  базою  для 

формування його місії,  цілей,  вибору стратегій [44].   

Оточення компанії виглядає наступним чином: 

1. макросередовище або зовнішнє;  

2. мезосередовище або проміжне; 

3. мікросередовище або внутрішнє. 

Всі три середовища можна зобразити за допомогою схеми, яка 

представлена на рис. 1.3. 

 

Рисунок 1.3.  –  Три шари ринкового середовища та основні методи їх 

аналізу 
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Макросередовище. 

Основні зовнішні чинники, що впливають на все маркетингове 

середовище: демографічні, економічні, природно-географічні, технологічні, 

політичні та культурні [6].  

Зовнішнє середовище, або середовище непрямого впливу, діє не 

безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу. Це не означає, що 

їхній вплив менший за вплив факторів безпосереднього оточення. Нині існують 

різні підходи до визначення складових цього прошарку середовища та 

дослідження його впливу на діяльність організації. 

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних 

факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних 

і факторів культурного середовища.  

Доволі відомим є підхід до аналізу зовнішнього середовища,  який здобув 

назву PEST-аналізу; виходячи з абревіатури англійських слів: р – policy; e – 

economy; s – society; t – technology – тобто групи основних факторів –

політичних, економічних, соціальних та технологічних, які впливають на 

організацію. 

Ця класифікація розрізняє:  

• політичні чинники. Вони відносяться до державної політики, таких як 

ступінь втручання в економіку. Виробництво яких товарів та послуг уряд хоче 

підтримувати? В якій мірі він буде субсидувати компанію? Які його пріоритети 

у підтримці компаній? Також, політичні рішення можуть впливати на багато 

життєво важливі галузей бізнесу,  таких як освіта робочої сили,  здоров'я нації і 

якість інфраструктури економіки, таких як системи автомобільного і 

залізничного транспорту; 

• економічні чинники. До них відносяться процентні ставки, податкові 

зміни, економічне зростання, інфляція та курси валют. Ці чинники можуть 

особливо вплинути на розвиток та функціонування компанії; 

• соціальні чинники.  Вони впливають на рівень і тривалість життя людей,  а 

також формують їхню ціннісну орієнтацію; 



 • технологічні чинники: нові технології створюють нові продукти і нові 

процеси. Технологія дозволяє скоротити витрати,  підвищити якість і приводять 

до інновацій. Ці події можуть скористатися споживачів,  а також організацій, 

що надають продукти [69].  

Інколи для матриці PEST-аналізу політичні чинники об’єднують з 

правовими. 

 Найбільш поширені чинники, які враховують при PEST-аналізі 

представлені у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3. – Чинники PEST-аналізу 

Політичні чинники Економічні чинники 

1 2 

 Поточне законодавство на ринку  

 Майбутні зміни в законодавстві  

 Європейське / міжнародне 

законодавство  

 Регулюючі органи та норми  

 Урядова політика, зміна  

 Державне регулювання конкуренції  

 Торгівельна політика 

 Економічна ситуація і тенденції  

 Динаміка ставки рефінансування  

 Рівень інфляції  

 Інвестиційний клімат в галузі  

 Закордонні економічні системи та 

тенденції  

 Загальні проблеми оподаткування  

Продовження таблиці 1.3 
1 2 

 Посилення державного контролю за 

діяльністю бізнес-суб'єктів і штрафні 

санкції  

 Вибори на всіх рівнях влади  

 Фінансування, гранти та ініціативи  

 Оподаткування, визначений для 

продукту / послуг  

 Сезонність / вплив погоди  

 Ринок і торгові цикли  

 Платоспроможний попит  

 Специфіка виробництва  

 Групи лобіювання / тиску ринку  

 Міжнародні групи тиску  

 Екологічні проблеми  

 Інше вплив держави в галузі 

 Потреби кінцевого споживача  

 Обмінні курси валют  

 Основні зовнішні витрати 

(енергоносії, транспорт,  сировина та 

комплектуючі,  комунікації) 

Соціальні чинники Технологічні чинники 

 Демографія  

 Зміни законодавства,  що зачіпають 

соціальні фактори  

 Структура доходів і витрат  

 Базові цінності  

 Тенденції способу життя  

 Бренд,  репутація компанії,  імідж 

використовуваної технології  

 Моделі поведінки покупців  

 Мода і зразки для наслідування  

 Головні події та фактори впливу  

 Думки і ставлення споживачів  

 Розвиток конкурентних технологій  

 Фінансування досліджень  

 Пов'язані / залежні технології  

 Заміщають технології / рішення  

 Зрілість технологій  

 Зміна та адаптація нових технологій  

 Виробнича ємність,  рівень  

 Інформація та комунікації,  вплив 

інтернету  

 Споживачі,  які купують технології  

 Законодавство з технологій  

 Потенціал інновацій  
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 Споживчі переваги  

 Точки контакту покупців  

 Етнічні / релігійні чинники  

 Реклама і зв'язки з громадськістю 

 Доступ до технологій,  ліцензування, 

патенти  

 Проблеми інтелектуальної власності 

Існують також інші фактори,  які не мають суто економічної природи,  але 

їх усе одно варто враховувати: 

 кількість і густота населення; 

 географічне розташування та розвиненість комунікацій; 

 професійний рівень та рівень грамотності населення; 

 якість і кількість природних ресурсів; 

 переважний рівень технології (за галузями); 

 особливості конкурентної боротьби; 

 національні особливості ведення бізнесу. 

Усі окремі складові зовнішнього середовища взаємозв’язані, тобто зміни 

однієї з них (наприклад, політичної чи економічної) призводять до значних змін 

інших (наприклад, у соціально-демографічної чи правової). Це відбиває 

складність зовнішнього середовища. Як зазначалося, найбільш доцільним 

підходом до вивчення загального зовнішнього середовища є системний підхід, 

який дає змогу відстежувати не лише зміни в межах окремих складових, а й 

їхній взаємовплив [56].  

Поряд з мікро- та макросередовищем розглядають також і 

мезосередовище. Таке середовище визначається частиною факторів мікро- і 

макросередовища. Зазвичай мезосередовище характеризується діяльністю 

стратегічних союзників, акціонерів, постачальників, конкурентів, клієнтів, а 

також референтних груп і організацій, що впливають на діяльність компанії [4]. 

Мезосередовище. 

Мезосередовище можна представити у вигляді галузі до якої належить 

фірма. Щоб дістати чіткіше уявлення про галузь необхідно проаналізувати її 

місце і роль в економіці взагалі, скласти прогнози щодо перспектив її 

подальшого існування та розвитку 

Різні автори пропонують різні підходи до аналізу привабливості галузі. 

Найпоширенішою та відомою є модель М.Портера, який виділяє наступні 



фактори для аналізу галузі: споживачі, постачальники, товари-змінники, 

конкуренти та фірми,  які потенційно можуть увійти й почати діяти у цій галузі.  

Для того, щоб провести аналіз, можна використати схему, яку 

запропоновано на рис. 1.4. 

Ці компоненти середовища, з одного боку, загрожують існуванню 

підприємства, а з іншого – формують можливості для його подальшого 

розвитку. М. Портер виокремлює кілька характеристик для змалювання 

характеру та ступеня впливу кожного з елементів галузевої моделі зовнішнього 

середовища прямого впливу. 
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Рисунок 1.4.  –  Модель «5 сил» Майкла Портера 

Розглянемо ці компоненти більш детально: 

1. Компанії-конкуренти. 

У традиційної економічної моделі, конкуренція між фірмами доводить 

прибуток до нуля. Але конкуренція не є досконалою і фірми не просто пасивно 

беруть низькою ціною. Швидше, фірми прагнуть до здобуття конкурентної 

переваг над своїми суперниками. Інтенсивність конкуренції між фірмами 

варіюється в залежності від галузі. 

Для характеристики конкурентів (щодо кожного з наявних та потенційно 

можливих конкурентів) можна використовувати такі фактори: 

 частка ринку,  що обслуговується; 

 імідж,  досвід,  наявність добре знаних торгових марок; 

 фінансовий стан; 

 розвиток науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт 

(НДПКР), наявність патентів і ліцензій; 

 наявність передової технології; 

 наявність виробничих потужностей (надлишок чи нестача); 

 наявність і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів; 

 здатність до маневрування, гнучкість у пристосуванні до змін; 

 наявність власної,  розвиненої системи розподілу та збуту; 

 наявність висококваліфікованих кадрів; 

 рівень обслуговування проданої продукції; 

 вид і рівень реклами та інших складових ФОПСТИЗ; 

 наявність інформації про ринок узагалі та окремі сегменти; 

 рівень планування (наявність короткострокового і/або стратегічного 

планування); 

 наявність та тип зв’язків із громадськістю тощо [56].  

Переслідуючи перевагу над своїми конкурентами, фірма може вибрати 

одну з декількох конкурентоспроможних дій:  



 зміна цін – підвищення або пониження ціни, щоб отримати тимчасову 

перевагу;  

 покращення диференціації продукту – поліпшення можливостей, 

впровадження інновацій у виробничий процес або в сам продукт;  

 творчо використовувати канали збуту – за допомогою вертикальної 

інтеграції або за допомогою каналу збуту,  що є новим для промисловості;  

 використання відносин з постачальниками. 

Інтенсивність конкуренції залежить від наступних характеристик галузі:  

1. велика кількість компаній збільшує конкуренцію, тому що більше 

компаній мають конкурувати за клієнтів та ресурси. Суперництво посилюється, 

якщо компанії мають однакову частку ринку, що призведе до боротьби за 

лідерство на ринку; 

2. повільне зростання ринку призведе до того, що компанії будуть 

боротись за частку на ринку. У зростаючому ринку,  компанії мають 

можливість підвищити доходи просто через розширення ринку; 

3. високі постійні витрати в результаті економії на ефекті масштабу,  який 

збільшує суперництво. Коли загальний обсяг витрат в основному постійні 

витрати, фірма повинна намагатись досягнення низьких витрат на одиницю 

продукції. Оскільки фірма повинна продати велику кількість продуктів, 

високий рівень виробництва призводить до боротьби за частку на ринку і 

призводить до збільшення конкуренції; 

4. високі витрати на зберігання або швидкопсувні продукти стають 

причиною,  щоб виробник продавав товар як можна швидше;  

5. низькі витрати на перемикання збільшує суперництво. Коли клієнт може 

вільно переключатися з одного продукту на іншій існує велика боротьба за 

захоплення клієнтів; 

6. низький рівень диференціації продукції пов'язано з більш високим 

рівнем конкуренції; 

7. високі вихідні бар'єри призводять до високої вартості на відмову від 

продукту. Компанія повинна конкурувати. Високі бар'єри виходу є причиною 
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того, що компанія залишатися в галузі, навіть якщо вона не приносить 

прибутку; 

8. розмаїття конкурентів з різною культурою,  історією,  філософією 

робити галузь нестійкою [66].  

2. Загроза товарів-субститутів. 

У моделі Портера, товари-субститути відносяться до продуктів в інших 

галузях. Для економіста, загрозу замінників існує, коли попит на продукт 

залежить від зміни цін на товар-субститут. Цінова еластичність продукту 

залежить від продуктів-замінників. Чим більше замінники стають доступними, 

попит стає більш еластичним,  отже і у споживачів є більше альтернатив [67].  

Ще однією формою замінників є товари-дублікати – вони повторюють 

винаходи або товари фірм-новаторів. У цьому випадку слід проаналізувати 

таке: чи легко для покупця переключитися на товар-замінник? Що споживач 

втратить, а що отримає, якщо придбає товар-замінник? Чи готовий споживач 

відмовитися від товару на користь замінника?  

Істотно ускладнити просування товарів-замінників можуть: методи цінової 

конкуренції, рекламні акції, виробництво нових, привабливих продуктів, 

підвищення якості обслуговування при поширенні товару.  

Оцінювання товарів-замінників здійснюється за тими самими 

параметрами, що й основних товарів, які випускають галуззі, що дає змогу 

виявити їхню конкурентоспроможність.  

Оцінювання товарів-замінників здійснюється за тими самими 

параметрами, що й основних товарів, які випускаються галуззю, що дає 

змогу виявити їхню конкурентоспроможність. 

Вплив товарів-замінників на ситуацію в галузі може позначатися в таких 

напрямках: 

1. зниження цін на товари-замінники, що призводить до неможливості 

відшкодувати витрати на підприємствах галузі; 

2. зменшення обсягів ринку внаслідок втрати частини споживачів, які 

починають купувати товари-замінники; 



3. підвищення конкуренції: 

 всередині галузі за місце на скороченому ринку; 

 між галузями, які поставляють продукцію, що задовольняє ті самі 

потреби; 

4. необхідність пошуку нових напрямків діяльності та пов’язані з цим 

додаткові витрати на підприємствах галузі. 

Товари-замінники не завжди свідчать про зниження якості, а означають 

інший спосіб задоволення потреби. Важливим фактором, який сприяє появі 

товарів-замінників, є науково-технічний прогрес та пов’язані з ним 

різноманітні інноваційні процеси [56]. 

3. Сила впливу споживачів. 

Майкл Портер заявляв, що покупців потрібно розглядати, як конкурентів 

галузі. Так як, саме вони вимагають постійного зниження цін, підвищення 

якості продуктів та послуг, підвищення якості обслуговування. Задоволення 

всіх цих аспектів відбувається за рахунок зниження прибутку компанії. 

Конкуренція з боку споживачів може виражатися: 

 в тиску на ціни з метою їх зниження – придбання більшої партії за умови 

надання знижок і т.д.; 

 у вимогах підвищити якість товарів, що випускаються – придбання 

партії товару за умови підвищення експлуатаційних якостей товару, 

підвищення терміну служби або інших показників; 

 у вимогах кращого обслуговування – здійснення покупок за умови 

доставки товару на склад або магазин, за умови гарантійного обслуговування і 

т.д.; 

 в зштовхуванні внутрішньогалузевих конкурентів один з одним – 

переваги однієї товарної марки (фірми) інший з-за більш низьких цін першої, 

більш високої якості,  вплив попиту і т.д. 

Сила впливу покупців залежить від наступних факторів: 

 якість послуг; 

 витрати на переключення; 
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 однорідність продуктів; 

 розміру прибутку,  одержуваної від покупця; 

 особливо сильний вплив може чинити група споживачів,  які 

здійснюють левову частка покупок у компанії. 

Звичайно, варто розуміти, що аналіз на основі моделі п'яти сил лише 

основа, яка лягла в якості фундаменту для своєї версії аналізу сильних і слабких 

сторін у кожної конкретної компанії [66].  

4. Сила впливу постачальників. 

Постачальники здатні проявити ринкову владу над учасниками галузі 

через загрозу підвищення цін або зниження якості товарів, що поставляються і 

послуг. Таким чином, мають в своєму розпорядженні владою постачальники 

можуть викачувати прибуток з галузі, яка виявиться нездатною відшкодувати 

це зростання цін підвищенням власних цін.  

Влада постачальників залежить від характеру ринку сировини і 

комплектуючих, від можливостей вибору і величини витрат у момент розриву 

відносин між сторонами. Якщо ринок постачальників відкритий і великий і є 

хороші товари-замінники з дешевим перемиканням на них, то постачальники не 

мають великої ринкової влади. У цьому випадку для створення здорової 

конкуренції корисно розділити поставки між різними постачальниками.  

Ринкова влада постачальників невелика і тоді, коли вони працюють з 

галуззю, що є їх головним споживачем, і коли їх благополуччя прямо пов'язане 

з благополуччям галузі. Відповідно до моделі Портера, в цих випадках з 

постачальниками встановлюються робочі відносини і від них можна вимагати 

своєчасних поставок якісної продукції в необхідний час і в необхідних обсягах 

для зниження витрат на зберігання запасів.  

Якщо ж на ринку постачальників домінують кілька компаній, продукція їх 

унікальна, а перемикання на іншого постачальника складно або дорого, то 

постачальники мають реальну ринкову владу. За правилами моделі Портера в 

цьому випадку регулюють ціни вони. Постачальник має ринкову владу і тоді, 



коли він може постачати комплектуючі вироби дешевше, ніж це обійдеться 

фірмі при самостійному їх виготовленні [69].  

Група постачальників володіє значною владою за наявності таких умов:  

 у ній домінують незначне число компаній і рівень концентрації вище, 

ніж у галузі,  якою вона продає / поставляє; 

 при обслуговуванні даної галузі вона не конкурує з іншими продуктами-

субститутами; 

 галузь не відіграє суттєвої ролі як споживач продукції групи  

постачальників; 

 продукт постачальників є важливим вихідним ресурсом у бізнесі 

покупця; 

 продукція групи постачальників диференційована або створює 

витрати перемикання; 

 група постачальників висуває реальну загрозу вертикальної інтеграції  

наступних стадій виробництва [42].   

5. Загроза виходу нових конкурентів. 

Нові конкуренти, що входять у галузь, несуть з собою нові виробничі 

потужності,  прагнення захопити частку ринку, а часто і значимі ресурси. 

У результаті можуть знизитися ціни,  запропоновані покупцями чи підвищитися 

витрати існуючих компаній,  що скоротить прибутковість.  

Компанії, що диверсифікують  свою діяльність шляхом придбання 

існуючих у галузі підприємств,  часто використовують свої ресурси для 

проведення реорганізації [43]. 

Ступінь загрози входження в галузь залежить від існуючих бар'єрів  

входження в поєднанні з реакцією конкурентів, яку може очікувати чужинець 

при вході в галузь. 

Якщо бар'єри  високі і/або прибулець може очікувати різких відповідних 

дій з боку конкурентів,  що вже зміцніли,  то загроза входження незначна. 

Проте компанії, що виходять на новий для себе ринок, завжди стикаються 

з низкою проблем. 
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1. Економія на масштабі. 

Суть полягає в тому, що чим більше компанія виробляє продукції, тим 

дешевше їй обходиться виробництво 1 одиниці цієї продукції. Нові гравці часто 

економлять на масштабах виробництва, в силу фінансових або будь-яких інших 

причин, через що часто не витримують цінової війни з конкурентами. В іншому 

випадку їм потрібні солідні інвестиції у виробництво. 

2. Диференціація. 

Зрозуміло, що компанії давно присутні на ринку, вже закріпилися в 

свідомості споживачів. Вони вже мають декілька торговими марками, провели 

низку рекламних кампаній. На початку своєї діяльності компанії доводиться 

здійснювати великі вкладення в маркетинг, щоб диференціюватися від 

конкурентів. 

3. Додаткові витрати. 

Коли компанія виходить на новий для себе ринок, вона стикається з 

новими витратами, серед яких варто виділити не тільки витрати на виробництво 

і маркетинг, але і на навчання персоналу, на службу технічної підтримки, на 

нове обладнання, дизайн і так далі. 

4. Дистрибуція. 

Справжній головний біль для компанії-новачка. Щоб привернути до себе 

дистриб'юторів доведеться пропонувати їм свою продукцію за цінами нижче, 

ніж у конкурентів. Крім того, гарним стимулом для них може стати проведення 

спільної рекламної компанії, коли витрати на неї діляться навпіл. Правда, все 

перераховане вище призводить до зниження прибутку компанії-новачка. Але 

іншого шляху тут немає. 

5. Патенти, know-how. 

Зрозуміло, що компанії, що працюють на ринку тривалий час, мають 

велику перевагу в цьому плані. Більш того, патенти можуть стати важливим 

стримуючим чинником для новачків. Особливо в сучасному світі, де 

патентують все,  що тільки можна. 

6. Державні субсидії. 



Є ймовірність того, що великий конкурент буде отримувати допомогу від 

держави в якості субсидій. Щоправда, з такою ж ймовірністю ці субсидії може 

отримувати і новий гравець на ринку, якщо держава заохочує конкуренцію і 

прагне показати це. Даний фактор цілком і повністю залежить від галузі.  

7. Відданість бренду. 

Нарешті варто зрозуміти, що в даній галузі може бути багато прихильників 

бренду вже існуючої компанії. Слід ретельно вивчити сильні та слабкі сторони 

бренду і постаратися використовувати їх при розробці конкуруючого рішення . 

Але в даній концепції є свої недоліки та обмеження [64]. 

Отже, можна виділити наступні основні обмеження моделі «5 сил» 

Портера: 

1. модель «5 сил» концентрується на поділі пирогу. Але будь-яка 

економічно взаємодія – це не тільки конкуренція (як поділити пиріг), але і 

співробітництво. Традиційне мислення в рамках портеровської моделі було в 

значній мірі обмежено досягненням кращого конкурентного положення одного 

учасника по відношенню до іншого. Але зараз більш важливо сформувати 

взаємовигідне співробітництво. Це можуть бути спеціалізовані партнерські 

зв’язки, загальні стандарти,  стратегічні союзи,  альянси та багато чого іншого;  

2. необхідно виявляти обережність при використанні даної моделі: не 

можна недооцінювати важливість (існуючих) конкурентних переваг організації; 

3. модель була створена для аналізу індивідуальних бізнес-стратегій. Вона 

не стосується синергії та взаємодії всередині портфеля великої корпорації; 

4. з більш теоретичної точки зору, модель не розглядає можливість того, 

що ринок може бути привабливим, тому що в ньому представлені певні 

компанії; 

5. деякі стверджують, що середовище із більш швидкими, системними, 

радикальними змінами потребує більш гнучких та динамічних підходів до 

формування стратегії; 

6. іноді створюються можливості для створення абсолютно нових ринків 

замість вибору на користь існуючих [69]. 
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Існує інша концепція, яка є альтернативою моделі «5 сил» Портера. The 

Value Net (Ціннісна мережа) визнає важливість продуктів комплементаторов, 

а також конкурентів. На рис. 1.5. представлена модель ціннісної мережі. 

Модель фокусується на 4 основних групах, які впливають на маркетингове 

середовище компанії: клієнти, постачальники, конкуренти і комплементори. 

Клієнти, постачальники та конкуренти представлені в тому ж ключі, як і 

в моделі Портера. Конкуренти представляють сукупне поняття і включають 

конкурентів, нових учасників і замінників. Комплементором є будь-який інший 

продукт або послуга, які збільшують привабливість даного продукту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.5.  –  Ціннісна мережа 

Ще однією різницею між Value Net та «5 сил» Портера є те, що Портер 

зосереджує увагу на розподілі доданої вартості, в той час як Value Net звертає 

увагу, як на розподіл, так і на збільшення доданої цінності. Розподіл кінцевого 

продукту – це гра з нульовою сумою, і тут перемога визначається відносною 

силою учасників гри. Value Net підкреслює двоїсті аспекти конкуренції та 

кооперації. Компанії працюють зі своїми покупцями, постачальниками та 

комплементаторами для того, щоб створити цінність. В той же час ці компанії 

знаходяться в конкурентній боротьбі зі своїми покупцями, постачальниками, 

конкурентами і комплементаторами для того, щоб отримати свою порцію при 

розподіленні цінності. Таке сполучення конкуренції та кооперації 

Бранденбургер і Нейлбуфф назвали «кооперація» [69]. 
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Чинники, безпосередньо пов'язані з компанією, які в сукупності 

утворюють систему доставки споживчої цінності компанії або впливають на 

здатність компанії обслуговувати своїх споживачів. До цих сил відносяться: 

сама компанія, посередники, постачальники, конкуренти, цільові та контактні 

аудиторії [6].  

Внутрішні фактори є характеристиками самого підприємства, його 

внутрішнього середовища. До внутрішнього середовища підприємства 

належить частина загального соціально-економічного середовища, що 

знаходиться в рамках підприємства. Воно здійснює постійний і безпосередній 

вплив на ефективність діяльності підприємства. 

Внутрішнє середовище підприємства інтегрує набір об’єктивно необхідних 

функцій і процесів, стан яких визначає його потенціал і виробничі можливості. 

Цей набір функцій і процесів є загальним для всіх типів підприємств і спільним 

для всіх виробничих систем [44]. 

Вивчення внутрішнього середовища передбачає розгляд декількох зрізів, 

стан яких у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, які має у своєму 

розпорядженні фірма. 

Кадровий зріз внутрішнього середовища охоплює такі процеси, як: 

 взаємодія менеджерів і робітників; 

 наймання, навчання і просування кадрів; 

 оцінка результатів праці та стимулювання; 

 створення й підтримка взаємовідносин між працівниками і т. п. 

Організаційний зріз включає: 

 комунікаційні процеси; 

 організаційні структури; 

 норми, правила, процедури; 

 розподіл прав і відповідальності; 

 ієрархію підпорядкування. 

До виробничого зрізу належать: 

 виготовлення продукту; 
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 постачання і ведення складського господарства; 

 обслуговування технологічного парку; 

 здійснення досліджень і розробок. 

Маркетинговий зріз внутрішнього середовища охоплює сторони, які 

пов'язані з реалізацією продукції: 

 стратегія продукту, стратегія ціноутворення; 

 стратегія просування продукту на ринку; 

 вибір ринків збуту і систем розподілу. 

Фінансовий зріз включає процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного 

використовування і руху грошових коштів у межах підприємства: підтримка 

належного рівня ліквідності та забезпечення прибутковості; створення 

інвестиційних можливостей тощо [8]. 

Взаємозалежність внутрішніх складових організації. Між складовими 

внутрішнього середовища організації (підприємства) існує тісний 

взаємозв'язок. Зміна в одній складовій обов'язково спричинятиме зміни в 

інших, причому не завжди у бажаному руслі. Так, впровадження нової 

технології супроводжується зростанням вимог до компетенції працівників, що 

її обслуговуватимуть. Виникне потреба у фахівцях з відповідними знаннями, 

що зумовить зміну структури персоналу і повноважень окремих співробітників. 

Це може негативно вплинути на поведінку працівників, вони чинитимуть опір 

нововведенням. До «новачків» ставитимуться упереджено, психологічний 

клімат погіршиться, продуктивність праці знизиться. Роль «буфера» у такому 

разі може зіграти організаційна культура. Високий її рівень допоможе успішно 

реалізувати складну за масштабами і спрямованістю стратегію, а низький — 

ускладнюватиме реалізацію навіть простої, традиційної для підприємства 

стратегії. 

Модель внутрішнього середовища з виділенням організаційної культури, 

як ключового і завершального його елемента, зображено на рис. 1.6. 
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Рисунок 1.6. – Модель внутрішнього середовища 

Ця модель дає уявлення про організацію як соціотехнічну систему, тобто 

таку, що має у своєму складі соціальну та технічні компоненти. Взаємодіючи 

між собою, вони утворюють її організаційний потенціал [48]. 

Завдання менеджера полягає у формуванні організаційного потенціалу у 

такий спосіб, щоб забезпечити відповідність між його складовими. Це створить 

умови для найраціональнішого використання ресурсів підприємства і його 

спроможності своєчасно реагувати на вимоги зовнішнього середовища, вносити 

необхідні зміни в міру появи нових обставин, що супроводжують діяльність 

кожної фірми. 

Отже, аналіз сукупності факторів трьох рівнів середовища дає змогу 

проаналізувати конкурентні переваги компанії та визначити фактори впливу на 

компанію. Саме комплексний аналіз середовищ дає змогу побудувати стратегію 

конкурентного позиціонування компанії на ринку. 

 

 

1.3. ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ НА ФОРМУВАННЯ 

СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ 

 

 

На сучасному етапі становлення економічних систем різних рівнів 

розгортаються якісно нові процеси, що зумовлюють пошук принципово 

відмітних  способів забезпечення успішного довгострокового розвитку 

компанії. В умовах глобалізації, зміщення акцентів з матеріальних та 
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фінансових ресурсів на інтелектуальні та знаннєві активи, докорінної 

трансформації традиційних моделей і механізмів функціонування підприємств 

в конкурентному середовищі та перетворення природи самої конкуренції 

постає проблема розвинення та впровадження нових, відмітних від класичних, 

форм реалізації економічних інтересів основних дієвих суб’єктів ринку –  

підприємств, компаній, фірм. У такому контексті одним з перспективних 

способів забезпечення успішної конкурентної позиції сучасних підприємств 

визнається їх партнерська взаємодія в форматі стратегічного взаємозв’язків.  

Отже, пошук та впровадження нових способів та прийомів надбання 

сучасними підприємствами конкурентних переваг зумовлює необхідність 

наукового узагальнення практики створення, функціонування та розвитку 

стратегічних партнерств як  перспективної форми реалізації різноманітних 

інтересів їх учасників з урахуванням ефективності та результативності 

подібних коопераційних організаційно-економічних утворень [65]. 

Виходячи з наведеного визначення, слід визнати існування ряду проблем 

ідентифікації ефектів партнерської взаємодії підприємств. По-перше,  спектр 

форм договірних відносин між підприємствами-партнерами є доволі широким – 

від двосторонньої угоди про узгодження інтересів до утворення спільного 

підприємства з виробництва та/або просування товарів на ринок. По-друге, 

стратегічні цілі учасників партнерства та відповідні інтереси, що покладені в 

основу їх визначення, є найменш формалізованими та найбільш прихованими 

від дослідника «параметрами» партнерської взаємодії. По-третє, механізм 

спільного використання ресурсів може суттєво відрізнятися в залежності від 

форми, інтересів, ступеню відкритості та міри «довіри» між партнерами. Кожна 

із зазначених проблем окремо та з урахуванням поліваріантності їх комбінацій 

в конкретних ситуаціях ускладнює пошук джерел виявлення ефектів 

стратегічної взаємодії підприємств в межах партнерства: в залежності від 

вихідних умов змінюється природа та  оцінка вигід і витрат партнерства, внеску 

та втрат кожного з його учасників. 



Існує ряд стратегічних кооперацій, який забезпечує компаніям 

конкурентоспроможність у сучасних умовах економіки. 

Стратегічне партнерство (співпраця) – загальна назва форм кооперації 

ресурсів і координації діяльності компаній з метою отримання взаємних вигод 

(ефекту синергії) [30]. 

В основі стратегічного партнерства лежить співробітництво менеджменту 

фірм, обумовлене взаємною участю в капіталах, збігом стратегічних інтересів 

щодо розвитку та диверсифікації виробництва, розширення ринків збуту, 

виходу на нові ринки і т.п. Стратегічне партнерство передбачає координацію 

діяльності компаній [63]. 

За ступенем поглиблення співпраці та об'єднання ресурсів виділяють 

наступні форми стратегічного партнерства: навчання персоналу однієї компанії 

співробітниками іншої компанії для освоєння нового виробництва; угоду про 

виробництво, складання та передачі продукції, передача патенту за ліцензією; 

угоду про спільне проведення маркетингових досліджень; партнерство в 

дослідницьких роботах, НДДКР і спільному виробництві. Стратегічні партнери 

можуть підбиратися серед вітчизняних і зарубіжних фірм. При цьому 

партнерами стають як рівні за величиною фірми, так і фірми, що розрізняються 

за масштабами і охопленням ринку. Нерідко стратегічне партнерство є 

ефективним способом для малих фірм (особливо зайнятих у сфері передових 

технологій) вийти на нові ринки зі своїм унікальним продуктом. Поширена 

форма стратегічного партнерства – підприємницькі мережі, учасники яких 

координують свою діяльність як в короткостроковому, так і в довгостроковому 

плані. Важливою формою стратегічного партнерства є так звані технопарки 

(наукові містечка) у рамках яких здійснюється взаємодія науки, 

високотехнологічного виробництва, сучасної комп'ютеризованої 

інфраструктури та сфери професійної освіти. 

Стратегічний альянс. 

Стратегічні альянси відіграють важливу роль у глобальних стратегіях, 

тому що фірми, як правило, мають брак ключових факторів успіху на ринку. Це 
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можуть бути потреби в дистрибуції та організації збуту в цілому, торгової 

марки, технології, дослідницькою або виробничій базі. Усунення подібних 

недоліків власними силами займає надто багато часу і грошей. 

Стратегічний альянс – угода про кооперацію двох або більше незалежних 

фірм для досягнення певної комерційної мети, для отримання синергії 

об’єднаних і таких, що взаємодоповнюють один одного, стратегічних ресурсів 

компаній. 

Мотивом для створення стратегічного альянсу може послужити бажання 

домогтися переваг глобальної стратегії. Наприклад, стратегічний альянс може: 

створити ефект масштабу, відкрити доступ до стратегічно важливих ринків; 

обійти торгові обмеження [59].  

Ймовірно, найпоширенішим мотивом створення альянсів є компенсація 

відсутніх або нерозвинених активів або компетенцій. У цьому сенсі 

стратегічний альянс може наступне: 

1. заповнити прогалини у товарній лінії, що дозволяє обслуговувати 

ринкові ніші;  

2. відкрити доступ до необхідної технології; 

3. завантажити надлишкові потужності; 

4. відкрити доступ до дешевого виробництва; 

5. використовувати відома назва або відносини з покупцями; 

6. знизити обсяг інвестицій [60].  

Найбільшого розповсюдження набули альянси, що створювались з метою 

співпраці у сфері НДДКР. На сьогоднішній день до цієї групи належить більше 

половини всіх стратегічних союзів. Деякі види стратегічних альянсів 

розраховані на розширення асортименту продукції і кола споживачів. До таких 

видів відносяться альянси по проведенню спільних маркетингових досліджень, 

використанню загальних збутових каналів, джерел інформації і проведення 

спільних рекламних кампаній. В умовах загострення конкурентної боротьби 

спільні зусилля в області НДДКР, виробництва і збуту продукції зменшують 

витрати і розширюють збут, відкриваючи нові ринки. 



Форма альянсу, обрана його учасниками, залежить від багатьох факторів. 

Складність альянсу залежить від цілей, поставлених його учасниками. 

Партнери в альянсі воліють співпрацювати лише на окремих ділянках, щоб 

уникнути ризику, пов'язаного з раптовим відходом партнера або видачею йому 

своїх секретів. Вибір партнерів для участі в альянсі буде залежати від того, 

наскільки компанії, що бажають в ньому брати участь, будуть відповідати 

ресурсним і кваліфікаційним вимогам, необхідним для здійснення проекту. 

Існує багато варіантів об’єднання компаній, деякі з них: з прямим 

конкурентом проти постачальника; з постачальниками (зазвичай, це альянси в 

сфері послуг транспортування та зберігання, де такі послуги надаються одним 

провайдером - так звані «логістичні альянси»); з одним (або кількома) прямими 

конкурентами проти самого сильного конкурента; з прямими конкурентами 

проти клієнтів; з прямими конкурентами проти зовнішніх загроз [40]. 

Існують варіанти альянсів в залежності від ступеня залученості другої 

сторони в проект і ступеня формалізації відносин між компаніями, а саме 

довгостроковий контракт, франчайзинг, спільні підприємства, вертикальна 

інтеграція [23]. 

Слід виділити такі особливості стратегічних альянсів: 

 це угоди про співпрацю між фірмами, що йдуть далі звичайних 

торговельних операцій, але не приводять до злиття компаній. Існують значні 

відмінності; 

 між стратегічними союзами, заснованими на довгострокових відносинах 

партнерів, і партнерськими відносинами контрактного типу, оскільки останній 

вид співпраці існує обмежений термін і використовується для конкретних 

проектів або цілей.  

Звичайні контрактні відносини, як правило: 

 не передбачають подальшого розвитку відносин; 

 цей тип господарського об’єднання заснований на укладанні середньо- 

або довгострокових, дво- або багатосторонніх угод; 
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 до стратегічного альянсу можуть вступати не тільки постачальники і 

клієнти, а й конкуренти; 

 у рамках стратегічних союзів здійснюється сумісна координація 

стратегічного планування й управління учасниками діяльності, що дає їм змогу 

погоджувати їх довгострокові партнерські відносини з вигодою для кожного 

учасника; 

 стратегічні альянси створюються на основі горизонтальної міжфірмової 

кооперації, а також між компаніями, зайнятими в суміжних сферах діяльності, з 

метою обміну технологіями і досвідом, що можуть взаємодоповнювати одне 

одного; 

 альянс, як правило, не є самостійною юридичною особою; 

 компанії можуть бути учасниками безлічі стратегічних альянсів; 

 стратегічні альянси досить рухомі, вільні для партнерів, більш 

орієнтовані на майбутнє, зменшують неясність і невизначеність у відносинах 

партнерів, збільшують стабільність у забезпеченні ресурсами і розподілі 

продукції і послуг; 

 альянси створюються на певний термін, вони розпадаються, коли 

необхідність в об’єднанні зникає; 

 альянси справляють вплив на конкуренцію: компанії, які об’єдналися, 

спрямовують зусилля більшою мірою проти загальних конкурентів, ніж проти 

один одного. 

Але поряд із безліччю позитивних сторін при створенні стратегічних 

альянсів існує ряд проблем, які можуть привести до краху. Стратегічні 

дослідження альянсів виявили чотири основні проблеми створення альянсів або 

чотири причини краху альянсів [24]: 

1. розмір альянсів. Дослідження показують, що для поділу ризику чи 

посилення позиції на ринку найкраща максимальна кількість партнерів. Але 

якщо компанію цікавить технологічна співпраця як основна мотивація 

створення альянсу, то визначальним чинником стає якість партнерів. 

Небезпечно також приймати до альянсу кілька фірм одразу; 



2. якість членів системи. Партнери повинні доповнювати можливості одне 

одного. Для найкращого визначення потенційних партнерів складіть список 

своїх можливостей і того, чого вам бракує. Тоді добирати партнерів стане 

простіше;  

3. внутрішня конкуренція. Члени альянсу мають доповнювати одне одного, 

а не конкурувати. Запобігти виникненню такої проблеми можна завдяки 

належно узгодженим і зафіксованим у контракті гарантійним зобов'язанням; 

4. проблеми управління системою альянсів. Сюди входять різноманітні 

проблеми такі як: небезпека переманювання ваших клієнтів, повільний процес 

прийняття рішень в альянсах і тощо; 

Для того, щоб позитивний ефект вступу компанії до стратегічного альянсу 

превалював над негативним, необхідно враховувати такі моменти: 

 партнер по стратегічному альянсу повинен бути сумісним з даною 

компанією; 

 найбільш успішні альянси характеризуються тим, що товари і позиції на 

ринку партнера доповнюють товари і позиції конкретної компанії, а не 

конкурують з ними; 

 в рамках стратегічного альянсу небезпечно передавати партнерові 

інформацію, яка може позначитися на конкурентній ситуації; 

 не слід чекати від альянсу негайної віддачі, багато в чому результат 

залежить від довіри, що існує між компаніями; 

 при укладанні стратегічного альянсу рекомендується швидко і детально 

ознайомитися з основними ідеями і практикою партнера в галузі технології й 

управління та упровадити у свою діяльність найбільш раціональне з цього; 

 стратегічний альянс необхідно розглядати як тимчасову угоду між 

партнерами, якщо він стає невигідним, його доцільно відразу ж ліквідувати. 

Таким чином, можна зробити висновки про те, що формування 

стратегічних альянсів – це неминучий процес інтеграції активів. При цьому 

відбувається утворення особливого економічного ефекту, який називають 

синергією. Саме вона дає учасникам альянсу змогу скоротити операційні 
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(виробничі) і фінансові витрати, формуючи тим самим конкурентні переваги 

для формування успішної стратегії конкурентного позиціонування. 

Стратегічний кластер. 

Кластер представляє собою насамперед добровільне об'єднання вже 

діючих підприємств, зв'язаних спільними цілями, з науковими установами, 

органами влади, суспільними організаціями, яке спрямоване на виробництво 

взаємозв'язаних або взаємодоповнюючих товарів спільними зусиллями з метою 

підвищення прибутку та отримання синергетичного ефекту завдяки 

міжфірмовому розподілу праці та поглибленню спеціалізації при обов'язковій 

організації довготривалих відносин на плановій основі. Діяльність кластера 

можна розглядати як систему тісних взаємовідносин між робітниками та 

власниками підприємств, постачальниками, споживачами, владою, науковими 

та інфраструктурними організаціями, фінансовим сектором [68]. 

Кластер відзначається формуванням тісних зв'язків різноманітних за 

розміром підприємств з фінансовими, науковими, державними та громадськими 

організаціями, що дозволяє оптимально поєднати та скоординувати інтереси 

підприємництва або галузі з регіональними та загальнодержавними інтересами . 

Подібні зв'язки дуже часто є міжгалузевими, саме тому межі кластерів 

можуть не співпадати з межами галузей. Відзначимо, що чим більш значною 

кількістю зв'язків у власних межах характеризується кластер, тим більш 

ефективною є діяльність (у тому разі й інноваційна) його учасників за рахунок 

об'єднання різноманітних ресурсів, факторів виробництва, інформації, знань та 

наявного досвіду. Слід підкреслити, що при визначенні складових частин 

кластера дуже важливим є встановлення не тільки ланцюжків зв'язків між 

підприємствами – учасниками кластера, але й тих, які виникають завдяки 

взаємодії з постачальниками, споживачами, урядовими, науковими та 

інфраструктурними організаціями, адже, їх участь є дуже важливою складовою 

ефективної діяльності кластера. При цьому необхідною умовою є довіра між 

партнерами по проекту, яка є основою для досягнення високого рівня ділового 



взаєморозуміння, що дозволяє спільно вирішувати організаційно-інтеграційні 

питання, та формувати позитивне відношення кожного з учасників до проекту. 

Відзначимо, що досить суттєвою відмінною рисою, яка відрізняє кластер 

від формального об'єднання підприємств є наявність повного ланцюжка 

створення додаткової вартості від постачальників до кінцевих споживачів за 

умови забезпеченості учасників кластера спеціалізованими ресурсами, 

послугами, інфраструктурою. При цьому між підприємствами кластера 

зберігаються конкурентні відносини, а зв'язок є заснованим на спільному 

використанні наявних конкурентних переваг, що відрізняє кластерні утворення 

від фінансово-промислових груп, у яких основою зв'язків виступає насамперед 

спільний власник. Від об'єднань підприємств кооперативного типу кластер 

насамперед відрізняє відсутність зв'язків, які засновані на перехресній участі 

підприємств у капіталі один одного, та майнових зв'язків, відсутній також 

контроль з боку головних компаній за діяльністю інших (як у холдингах) [68]. 

Ключовим моментом діяльності кластера є спрямованість кластера на 

виробництво кінцевої продукції, при цьому у межах кластера може повністю 

реалізуватися цикл: «ідея – розробка – виробництво – збут». Це відбувається 

завдяки тому, що саме у межах кластера стає можливим оптимально 

використати переваги спеціалізації (на певних напрямках діяльності), 

кооперації (зі стратегічними партнерами), комбінування, взаємодоповнення, 

розширення наявних та створення нових потужностей. При цьому 

підприємства, які входять у межи кластера не обов'язково мають однаковий 

профіль діяльності, вони можуть бути технологічно пов'язані або 

взаємодоповнювати чи взаємодіяти одне з одним у межах своєї діяльності [63]. 

Віртуальна корпорація. 

Віртуальна корпорація – це організація, яка створюється для виконання 

якої-небудь роботи або реалізації виникаючої потреби [30]. Це дозволяє 

уникнути постійних змін організації і в той же час використовувати виникаючі 

можливості. Якщо бюрократія має внутрішню спрямованість цілей, органічні 

організації більше говорять про своє призначення, місію, і цілі спрямовані 
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зовні, то віртуальна корпорація  не має мети, вона сама є мета. Вона з'являється 

в потрібний час, в потрібному місці для реалізації можливостей і потім зникає. 

Така «надшвидкість» технологічно вже можлива, питання за організацією, 

людьми, завданнями, способами і прийомами управління, а тут на перше місце 

виходять довіра, дисципліна і взаєморозуміння, на чому будуються стосунки 

між людьми. 

Віртуальна корпорація створюється з різних компаніях на контрактній 

основі, не має єдиної юридичної організаційної структури, та зате має загальну 

комунікаційно-інформаційну структуру, яка забезпечує інтеграцію зусиль 

партнерів при виконанні якогось проекту. Віртуальну корпорацію можна 

розглядати як свого роду метакомпанію, що об'єднує цілі, ресурси, традиції і 

досвід декількох підприємств для виробництва і надання інноваційних послуг 

або виробів. 

У загальному випадку віртуальна корпорація є складною системою, 

утвореною з віддалених одна від однієї груп людей (віртуальних колективів), 

що об'єднуються на основі симбіозу провідних мережевих і інтелектуальних 

технологій, наприклад, інтернету і засобів управління знаннями. Електронним 

шляхом формується штучне співтовариство, яке існує і розвивається у 

віртуальному просторі [65]. 

З одного боку, відбувається злиття мережевих і інтелектуальних 

технологій, оскільки мережа, будучи однією з найважливіших форм 

колективного інтелекту, тісно пов'язана з процесами самоорганізації, 

спонтанного виникнення нових структур. З іншого боку, йдеться про 

формування єдиної системи підтримки комунікативних процесів у віртуальній 

корпорації. 

Віртуальна корпорація це наступний крок в розвитку мереж ділової 

співпраці. Віртуальна корпорація – це мережа ділової співпраці, що включає 

базовий вид бізнесу, його постачальників і споживачів, діяльність яких 

інтегрується і контролюється за допомогою широкого застосування 

інформаційних технологій. 



Концепція віртуальної корпорації створює нові можливості для володіння і 

підтримки компаніями конкурентної переваги. 

Отже, можна прийти до висновку, що всі форми стратегічних взаємодій 

дають змогу компанії збільшити та укріпити свої конкурентні переваги на 

ринку і забезпечити успішне формування конкурентної стратегій компанії. 

Вибір форми взаємодії компаній залежить від стратегічних цілей, мети, рівня 

інтегрованості компанії. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Ринкова економіка формує нові вимоги до компанії, що обумовлюється не 

тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості товарів, але й 

необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди 

сприяє процвітанню компанії. Успіх компанії залежить від здатності 

передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, розробляти та 

впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати 

обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти 

найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій 

перспективі. 

Отже, будь-якій компанії необхідно складати та слідувати стратегії 

розвитку компанії. Стратегія — це довгостроковий курс розвитку компанії, 

спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись власними 

міркуваннями в межах своєї політики.  

Виявивши і оцінивши основних конкурентів, компанія повинна 

розробити конкурентні стратегії, за допомогою яких вона зможе отримати 

конкурентну перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. 

Існує різні підходи до класифікації конкурентних стратегій, але 

найпоширеніша конкурентні стратегії за М. Портером. Він розрізняє стратегію 
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диференціації, стратегію цінового лідерства, стратегію фокусування. Дані стратегію 

мають свої переваги та недоліки. 

На формування стратегії конкурентного позиціонування впливає ряд факторів 

різних середовищ. А саме макро-, мезо- та мікросередовище. Всі ці фактори маю 

прямий вплив на функціонування компанії на ринку. 

Основні зовнішні чинники, що входять в макросередовище складаються із  

демографічних, економічних, природно-географічних, технологічних, 

політичних та культурних. Аналіз зовнішнього середовища проводиться за 

допомогою PEST-аналізу. 

Мезосередовище можна проаналізувати за допомогою «5 сил» Портера. 

Смисл цієї моделі полягає в тому, щоб виявити як впливають чотири фактори 

на п’ятий – внутрішньогалузеву конкуренцію, а потім виявити вплив всіх п’яти 

факторів на компанію. М.Портера  виділяє наступні фактори для аналізу галузі: 

споживачі, постачальники, товари-змінники, конкуренти та фірми, які 

потенційно можуть увійти і почати діяльність у цій галузі. Ці компоненти 

середовища, з одного боку, загрожують існуванню компанії, а з іншого – 

формують можливості для її подальшого розвитку.  

За допомогою даної моделі виявляються основні потенційні проблеми та 

загрози, з якими може зіштовхнутися компанія у галузі, і крім того, проводячи 

аналіз на основі моделі, можна виявити конкурентну перевагу компанії. Але не 

слід забувати, що модель доволі стара і на даному етапі розвитку економіки 

діють нові сили.  

Існує інша концепція, яка є альтернативою моделі «5 сил» М.Портера. 

«The Value Net» (Ціннісна мережа). Модель фокусується на 4 основних групах, 

які впливають на середовище компанії: клієнти, постачальники, конкуренти і 

комплементори. Клієнти, постачальники та конкуренти представлені в 

тому ж ключі як і в моделі Портера. Конкуренти представляють сукупне 

поняття і включають конкурентів, нових учасників і замінників. 

Комплементором є будь-який інший продукт або послуга, які збільшують 

привабливість даного продукту.  



Внутрішнє середовище підприємства інтегрує набір об’єктивно необхідних 

функцій і процесів, стан яких визначає його потенціал і виробничі можливості. 

Цей набір функцій і процесів є загальним для всіх типів підприємств і спільним 

для всіх виробничих систем. 

Вивчення внутрішнього середовища передбачає розгляд декількох зрізів, 

стан яких у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, які має у своєму 

розпорядженні фірма. Аналіз включає кадровий, організаційний, виробничий, 

маркетинговий та фінансовий зрізи. Аналіз внутрішнього середовища дає 

можливість визначити основні конкурентні переваги компанії. 

Як вже було зазначено, в сучасних умовах діють нові закони. В умовах 

глобалізації, зміщення акцентів з матеріальних та фінансових ресурсів на 

інтелектуальні та знаннєві активи, докорінної трансформації традиційних 

моделей і механізмів функціонування підприємств в конкурентному 

середовищі та перетворення природи самої конкуренції постає проблема 

розвинення та впровадження нових, відмітних від класичних. 

Існує ряд стратегічних кооперацій, який забезпечує компаніям 

конкурентоспроможність у сучасних умовах економіки. Можна виділити 

стратегічне партнерство (співпраця), стратегічний альянс, стратегічний кластер, 

віртуальна корпорація. Всі ці види взаємодії компаній мають свої переваги та 

недоліки. Але попри всі недоліки для розширення ринку та успішного 

функціонування компанії на ринку необхідно вибудовувати співпрацю із 

конкурентами задля подальшого розвитку обох компанії. 

Отже, можна сказати, що на формування стратегії конкурентного 

позиціонування діє ряд факторів, але на даному етапі розвитку вони стали дещо 

змінилися.  Виникли нові економічні закони, та інші сили почали впливати та 

перетворювати ринки. Але це не означає, що існуючі моделі стала недійсними. 

Необхідно враховувати всі додаткові сили, які виникли на даному етапі та 

використовувати їх для успішного формування стратегії компанії.  
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РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШВЕДСЬКОЇ КОМПАНІЇ НА РИНКУ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

2.1.АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ 

НАПРЯМКІВ КОМПАНІЇ 

 

 

Геотермальна (основного джерела) теплові насоси (GHP) є одним з 

найбільш швидко зростаючих застосування поновлюваних джерел енергії в 

світі, з щорічним збільшенням на 10% приблизно в 30 країнах протягом 

останніх 10 років. Головна перевага теплового насосу в тому, що він 

використовує ґрунт або ґрунтових води, які доступні у всіх країнах світу. 

Більша частина цього зростання установок теплових насосів відбулася в 

Сполучених Штатах і Європі, хоча інтерес розвивається і в інших країнах, 

таких як Японія і Туреччина.  

Як ми бачимо, на рис. 2.1, що більша частина встановлених теплових 

насосів припадає на Північну Америку. 

 

Рисунок 2.1. – Установка теплових насосів по континентам  

Якщо порівняти розподіл теплових насосів по країнах, то можемо 

побачити з рис. 2.2, що кількість насосів в США складає дві треті від всієї 

кількості, а Швеція посідає перше місце серед Європейських держав, займаючи 

одну п’яту. 



 

Рисунок 2.2. –  Світове використання насосів (6 найбільших держав) 

Загальний обсяг ринку теплових насосів в США в 2009 році в грошовому 

вираженні склав понад 3,7 мільярда доларів,  включаючи вартість устаткування 

і вартість установки. В США Міністерство енергетики в 2009 році ввело 

програму, яка складає грант у 35 мільярдів доларів на розвиток існуючих 

геотермальних технологій. Також на ринок теплових насосів вийшла такі 

держави, як Японія і Китай. Це держави, що дуже швидко розвиваються в 

даному напрямі. В найближчі кілька років вони займуть помітне місце в даній 

сфері.  

Огляд європейського ринку. 

В Європу ринок теплових насосів відчув значного зростання  за останні 10 

років. Ринку теплових насосів почався свій розвиток в 1980-х років. Після 

початкової фази теплові насоси зіштовхнулися з рядом проблем, такими як 

виокремлення теплового насосу із загальної системи отеплення.  Але за останні 

20 років виробники зробили великі зусилля, щоб подолати ці обмеження. 

Європейський ринок теплових насосів є роздробленим. Деякі виробники, в 

основному з Австрії, Німеччини, Франції, Швеції та Швейцарії, розробили 

теплові насоси для забезпечення опалення,охолодження,  гарячого 

водопостачання у житлових та промислових галузях. Більшість теплових, які 

використовуються для опалення виробляється у Європі.  

На рис. 2.3. показана динаміка зміни продажів теплових насосів в 9 країнах 

Європи. Зростає продаж теплових насосів у період 2005-2009 р.р. в основному 

для нових будівель, зокрема для приватних будинків. Але зменшення продажів 

у 2009 р. пояснюються світовою кризою. 
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Рисунок 2.3. – Статистика ринку теплових насосів в Європі  

у 2005-2009 рр. 

Якщо в Німеччині, Австрії та Швейцарії великий продаж припадає саме на 

ґрунтові теплові насоси, то в Норвегії та Фінляндії переважають теплові насоси 

типу повітря-повітря. Це пояснюється тим, що теплові насоси типу повітря-

повітря окрім опалення приміщень ще забезпечують охолодження будівель. 

Вони набули поширення в усіх Скандинавських державах з 2007 р. 

Шведський ринок теплових насосів. 

Теплові насоси в даний час самий популярний вид отеплення для 

невеликих житлових будинків. Теплові насоси замінили радіатори на мастилі, 

електричні радіатори, через ціна на мастило та електроенергію, та печей на 

дровах через незручності у використані. Перехід від центрального опалення йде 

набагато повільніше. Оскільки, такі системи потребують установки великого 

масштабу. 

Швеція має найбільш розвинутий ринок серед всіх європейських країн, з 

найбільшою ємністю на душу населення у всьому світі. Різке зростання 

внутрішнього ринку можна пояснити різким зростанням цін на мастило та 

електроенергію та збільшення податків на електроенергію. 

У 2010 році Швеція має такий розподіл типів опалення,  як представлено 

на рис.  2.4. 



 

Рисунок 2.4. – Різні типи опалення будівель в Швеції у 2009 році 

Швеція набула значного розширення ринку теплових насосів завдяки не 

тільки їх встановлення у нових будівлях,  а і модернізації систем отеплення 

старих будівель. 

Шведський системи опалення можна резюмувати наступним чином: 

 80% будинків мають гідравлічної системи опалення; 

 інші мають електричне опалення з електричним панелями; 

 старі будинки мають радіатори, нормальна температура яких 55-65 C; 

 радіатори на мастилі були найбільш поширений тип опалення; 

 газ не є у вільному користуванні у державі, окрім південних регіонів 

Швеції; 

 нові будинки зазвичай мають теплові насоси або централізоване 

теплопостачання. 

Основним ринком для теплових насосів є приватні будинки для однієї 

сім’ї. Швеція має 9 мільйонів жителів і лише 1755000 приватних будинків. Як 

видно на рис. 2.5. теплові насоси встановлені у 550 000 і 600 000 будівель.  
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Рисунок 2.5. – Розвиток ринку теплових насосів Швеції 

Розвитку ринку теплових насосів почав серйозно в кінці 1970-х років. Це 

було результатом нафтової кризи 1973-74, коли багато було вжито заходів щодо 

скорочення використання нафти для опалення та збільшення використання 

місцевих видів палива. У 1985 р. було продано понад 50000 одиниць. У цей 

період держава надавала субсидії для встановлення теплових насосів. Але у 

період з 1985 по 1995 р.р. зростання ринку було уповільнене через зниження 

цін на енергоносії. Зниження продажів в період між 1991 і 1994 роках було 

викликано застоєм у будівництві нового житла,  падіння цін на нафту,  

зникають субсидій.  

Але починаючи з 1995 р. виникли ряд чинників, які стимулювали 

встановлення теплових насосів: 

 шведський Уряд надавав субсидії для переходу від отелення на не 

відновлюваних джерелах енергії до теплових насосів; 

 збільшення будівництва нового житла; 

 асоціація теплових насосів Швеці (SVEP) розробило форму сертифікації 

для інсталяторів теплових насосів для забезпечення того, щоб вони отримали 

достатній рівень знань, необхідний для встановлення теплового насоса. 

Крім того Асоціація розробила ряд загальних гарантій та страховок, як 

частину заходів безпеки споживачів. 

Протягом 2006 року було встановлено близько 40000 ґрунтових теплових 

насосів. У 2007, проте було падіння продажів на 23%. Падіння ринку було 



відповіддю на активну діяльність протягом попередніх років через високі ціна 

на енергоносії та субсидії від Уряду. Але субсидії були витрачені протягом 1,5 

року, і тому у 2007 році схема субсидій була призупинена. 

Між 1 січнем 2006 і 31 груднем 2010 була впроваджена була вироблена 

спеціальна програма, яка надавала спеціальну підтримку для приватних 

будинків, багатоквартирних житлових будинків, яка стимулювала перехід від 

центрального районного опалення до індивідуального опалення з 

використанням теплових насосів, біопалива або сонячних батарей.  

Оцінка конкуренції в галузі за Портером, що характеризуються п'ятьма 

конкурентними силами: 

1. Суперництв між фірмами всередині галузі. 

Тенденція щодо посилення конкуренції на ринку теплових насосів 

подовжується. Лідерами залишаються кілька торгових марок,  які встигли 

завоювати ринок. Кількість компаній на ринку доволі висока. Спостерігається 

постійні впровадження ноу-хау, що спричиняє боротьбу на ринку. На ціну 

впливає якість продукції та нові технології. 

2. Спроби компаній з інших галузей завоювати покупців своїми товарами-

субститутами. 

На ринку теплових насосів існує ряд товарів-субститутів, але вони не 

можуть в повній мірі замінити дану продукцію. При дослідженні даного ринку 

були визначені товари субститути, такі як: газові бойлери, електричні бойлери, 

бойлери на біомасі, сонячні батареї. Але половина із цих субститутів 

використовують не відновлювальні джерела енергії і вартість обслуговування 

вища. Тому можна сказати, що теплові насоси на даний момент є унікальними у 

своєму роді. 

3. Можливість появи нових конкурентів всередині галузі. 

Входження нових конкурентів у галузь є доволі складною, оскільки за 

багато років ринок вже сформований. Для входження на ринок компаніям 

необхідно пропонувати високу якість продукції та нові технології,  які значно 
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покращать роботу теплових насосів і знизять вартість установки та 

обслуговування. 

4. Здатність постачальників диктувати свої умови фірмі. 

Постачальниками, від яких залежить компанія являються постачальники 

комплектуючих, а саме двигунів. Але з даною компанією заключні 

довгострокові договори. Також постачаються і інші комплектуючі, але вони з 

легкістю замінюються комплектуючими інших компаній.  

5. Здатність споживачів продукції фірми диктувати свої умови. 

Споживачі теплових насосів мають значний вплив на компанію, оскільки 

теплові насоси не є товаром першої необхідності і не всі верстви населення 

споживають даний продукт. Тому компанії необхідно забезпечувати високий 

рівень якості продукції та відмінне сервісне обслуговування. 

Отже, можна дійти до висновку, що галузь теплових насосів у Швеції 

стабільна і добре розвинута. 

Загальна характеристика компанії. 

Відкрите акціонерне товариство «NIBE АВ» було створене у 1949 р. як 

компанія «Backer Elektro-Värme» у м. Сьодала, Швеція, а у 1952 була створена  

«NIBE-verken» у м. Маркаруд, Швеція. У 1997 р. компанія «NIBE АВ » стала 

відкритим акціонерним товариством. З кожним роком до неї приєднувалися 

інші європейські компанії. І вже у 2010 р. кількість компанії у «NIBE АВ» 

складає 15. 

«NIBE АВ» складається з трьох виробничих департаментів: «NIBE 

Element», «NIBE Energy Systems» та «NIBE Stoves». «NIBE Element» – виробляє 

компоненти для приладів для електро-опалення та резисторів. Головні 

споживачі – промислові виробництва та комплектуючі споживачі. «NIBE 

Energy Systems» – виробник продукції для отеплення приватних будинків та 

квартир,  головнім фокусом якого є теплові насоси та електричні водяні 

бойлери. «NIBE Stoves»  –  виробник камінів на дровах.  

Форма власності  –  колективна. 

Повне найменування компанії: «NIBE АВ» (publ.) 



Місія компанії: «Наша місія полягає у наданні ринку високоякісних, 

інноваційних продуктів енергетичних технологій і рішень на основі трьох 

наших областях: «NIBE Element», «NIBE Energy Systems» та «NIBE Stoves». Ця 

робота основується на експертному підході «NIBE AB» в галузі розробки, 

виробництва і маркетингу». 

Візія компанії: «Наше бачення полягає у створенні рішень світового класу 

в області стійкої енергетики». 

Мета: «Головна мета «NIBE АВ»  в тому, щоб досягти сильного, стійкого 

зростання рівня рентабельності, тому впроваджується створення цінності для 

акціонерів, надаються цікаві і стимулюючі робочі місця для працівників, а 

також стимулюється задоволення клієнтів, які цінують впевненість,  яку 

надають  продукти «NIBE AB». Крім того,  роль «NIBE AB» в суспільстві 

повинна характеризуватися відкритістю та відповідальністю». 

«NIBE AB» має 4 головні фінансові цілі: 

 досягнення щорічного зростання на 20%, половина з яких органічні; 

 повідомляти, що середній річний оперативний прибуток кожного з трьох 

департаментів складав 10% від продажів за бізнес-цикл; 

 досягти середньорічної рентабельності капіталу у бізнес-циклі 

щонайменше 20% після стандартних податкових відрахувань; 

 бути впевненими, що співвідношення капітал/активи не опускаються 

нижче 30%. 

«NIBE Energy Systems». 

«NIBE Energy Systems» є найбільшим виробником продукції для опалення 

будинків в Скандинавських країнах і лідером ринку в Північній Європі у своїх 

основних напрямках діяльності,  таких як теплових насосів і водонагрівачів. 

 Місія «NIBE Energy Systems»  –  є забезпечення житлових будинків та 

будівель продукцією, яка забезпечує гарячою водою і забезпечують 

комфортний клімат в приміщенні. 
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 «NIBE Energy Systems» мають широкий спектр продуктів,що дозволяє 

кінцевим користувачам вибрати рішення,  яке найкращим чином відповідає 

їхнім потребам.  

Асортимент включає в себе вісім областей продукту:  

 теплові насоси; 

 побутові бойлери; 

 продукція для районного опалення; 

 сонячні панелі; 

 водонагрівачів з прямим або непрямим опаленням; 

 миттєві водонагрівачі; 

 субпідрядне виробництво автоклавів із захистом від корозії. 

Стратегія «NIBE Energy Systems»  –  є консолідація своїх позицій як лідер 

ринку в Північній Європі і розвивати свої позиції на інших європейських 

ринках. Число «домашніх» ринків буде поступово збільшуватися за рахунок 

придбання, створення дочірніх компаній, або використання інших 

встановлених каналів продажів.  

Мета «NIBE Energy Systems»  –  є зростання не менше як на 20% в рік, 

половина з них органічних, та операційний прибуток, принаймні 10% від 

продажів за повний бізнес-цикл. 

Проаналізувавши зовнішнє та внутрішнє середовище для виявлення 

слабких сторін, можливостей та загроз, а також встановлення зв’язків між ними 

з виділенням стратегічних альтернатив та проблем для подальшого формування 

стратегії організації представлені у SWOT – аналізі, який представлений у табл.  

2.1. 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1. –  Матриця SWOT – аналізу 



         

                   ЗС 

 

 

 

 

       ВС 

Можливості 

 

Оц. в  

бал. 

 

Загрози 

 

Оц. в  

бал. 

1. Дуже великий 

ринок за межами 

Північного 

регіону 

2. Політичні 

рішення в галузі 

енергетики та 

навколишнього 

середовища  

3. Доступ до 

виробництва в 

країни з більш 

низькими 

витратами на 

робочу силу 

4. Підвищення 

інтересу до 

поновлюваних 

джерел енергії 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1. Нові закони, 

рішення уряду, 

податки на енергію 

і т.д. з 

короткостроковою 

перспективою 

2. Посилення 

конкуренції  

3. Нові технології за 

межами нинішньої 

області знань 

компанії  

4. Низька цінова 

конкуренція  

5. Нові канали збуту 

6. Глобальний 

економічний спад 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

3 

1 2 3 4 

Сильні сторони 
Оц. в  

бал. 

Необхідно скористатися 

сильними сторонами компанії 

для реалізації можливостей,  що 

з’явились в зовнішньому 

середовищі.  Компанії 

необхідно просуватися за межі 

Північної Європи,  в країни,  де 

особливу увагу приділяють 

поновлювальним джерелам 

енергії. Позиціонувати себе там 

як високотехнологічна та якісна 

продукція.  А також 

розширювати кількість 

компанії у «NIBE Groupe»  

за рахунок придбання 

компаній у Північному 

регіоні. 

Компанії необхідно 

постійно впроваджувати 

нові технології,  щоб 

задовольняти потреби 

споживачів та залишатися 

високотехнологічною 

компанією.  Намагатися 

заповнити «середній» 

ціновий сегмент ринку. 
 

1. Широкий 

асортимент 

продукції  

2. Один з 

найсучасніших 

заводів Європи 

теплових насосів 

3. Розширення за 

рахунок придбань 

4. Висока 

продуктивність 

НДДКР 

5. Сильні бренди 

6. Високотехнологічн

а продукція 

7. Чітко сформована 

стратегія  

8. Висока 

організаційна 

культура 

9. Високий рівень 

сервісу 

10. Кваліфікаційний 

стан кадрів 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

2 

3 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

Продовження таблиці 2.1 
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1 2 3 4 

11. Контроль якості 

товарів 

12. Стиль управління 

13. Мотивація кадрів 

3 

 

1 

2 

  

Слабкі сторони Оц. в  

бал. 
За рахунок доступу до 

виробництва в країни з 

більш низькими 

витратами на робочу силу 

знизити ціну на 

продукцію у цих країнах. 

За рахунок підвищення 

інтересу до 

поновлювальних джерел 

енергії збільшити вплив 

на споживачів. 
 

Компанії необхідно 

відслідковувати цінову 

політику конкурентів та 

намагатися знизити ціну на 

нових ринках.  Не 

допускати ситуацію,  коли 

конкуренти завойовують 

споживачів через прямий 

вплив на них. 
 

1. Слабкий аналіз 

інформації про 

споживачів 

2. Вища вартість 

продукції 

порівняно з 

іншими 

конкурентами 

3. Слабка політика 

просування 

4. Недостатня 

гнучкість цінової 

політики 

5. Присутній рівень 

ризику 

6. Недостатній 

вплив на 

споживачів 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

Побудувавши матрицю SWOT – аналізу можна побачити її 

результативність для компанії «NIBE АВ». Тобто були виявлені основні 

напрямки розвитку компанії, сформульовані основні проблеми, що підлягають 

скорішого вирішення для успішного та ефективного розвитку діяльності. Також 

кінцеві показники SWOT  –  аналізу використовуються у стратегічному та 

тактичному плануванні діяльності підприємства. 

Після матриці SWOT  – аналізу був сформульовано перелік стратегічних 

проблем та альтернатив та оцінено їх важливість для підприємства, які показані 

у табл.  2.2. 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.2. - Перелік стратегічних проблем та альтернатив компанії 

«NIBE Energy Systems» 

Поле матриці  

SWOT – аналізу 

Стратегічні  

проблеми 

Оцінка даної 

проблеми з 

важливістю для 

підприємства 

 (1-5 б.) 

А 1 2 

«СіМ» 

1. Широкий асортимент продукції  

2. Розширення за рахунок придбань 

3. Чітко сформована стратегія  

4. Висока організаційна культура 

5. Кваліфікаційний стан кадрів 

6. Стиль управління 

7. Політичні рішення в галузі енергетики та навколишнього 

середовища 

2 

5 

3 

3 

4 

2 

4 

«СіЗ» 

1. Широкий асортимент продукції  

2. Розширення за рахунок придбань 

3. Чітко сформована стратегія  

4. Висока організаційна культура 

5. Кваліфікаційний стан кадрів 

6. Стиль управління 

7. Нові закони, рішення уряду, податки на енергію і 

т.д. з короткостроковою перспективою 

8. Посилення конкуренції  

9. Низька цінова конкуренція  

2 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

3 

«СліМ» 

1. Слабкий аналіз інформації про споживачів 

2. Недостатній вплив на споживачів 

3. Політичні рішення в галузі енергетики та 

навколишнього середовища  

4 

3 

4 

«СліЗ» 

1. Слабкий аналіз інформації про споживачів 

2. Недостатній вплив на споживачів 

3. Політичні рішення в галузі енергетики та 

навколишнього середовища 

4. Нові закони,  рішення уряду,  податки на енергію і 

т.д. з короткостроковою перспективою 

5. Посилення конкуренції  

6. Низька цінова конкуренція 

4 

3 

4 

 

2 

 

3 

3 

Поле матриці  

SWOT – аналізу 

Стратегічні  

альтернативи 

Оцінка даної 

проблеми з 

важливістю для 

підприємства 

 (1-5 б.) 

«СіМ» 

1. Один з найсучасніших заводів Європи  

2. Висока продуктивність НДДКР 

3. Сильні бренди 

4. Високотехнологічна продукція 

5. Високий рівень сервісу 

6. Контроль якості товарів  

7. Мотивація кадрів 

3 

5 

4 

5 

3 

5 

2 

Продовження таблиці  2.2 
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А 1 2 

 

8. Дуже великий ринок за межами Північного регіон 

9. Доступ до виробництва в країни з більш низькими 

витратами на робочу силу 

10. Підвищення інтересу до поновлюваних джерел 

енергії 

4 

4 

 

3 

«СіЗ» 

1. Один з найсучасніших заводів Європи  

2. Висока продуктивність НДДКР 

3. Сильні бренди 

4. Високотехнологічна продукція 

5. Високий рівень сервісу 

6. Контроль якості товарів  

7. Мотивація кадрів  

8. Нові технології за межами нинішньої області знань 

компанії 

9. Нові канали збуту 
10.Глобальний економічний спад 

3 

5 

4 

5 

3 

5 

2 

3 

 

2 

2 

«СліМ» 

1. Вища вартість продукції порівняно з іншими 

конкурентами 

2. Слабка політика просування 

3. Недостатня гнучкість цінової політики 

4. Присутній рівень ризику 

5. Дуже великий ринок за межами Північного регіон 

6. Доступ до виробництва в країни з більш низькими 

витратами на робочу силу 

7. Підвищення інтересу до поновлюваних джерел 

енергії 

3 

 

3 

4 

2 

4 

4 

 

3 

«СліЗ» 

1. Вища вартість продукції порівняно з іншими 

конкурентами 

2. Слабка політика просування 

3. Недостатня гнучкість цінової політики 

4. Присутній рівень ризику 

5. Нові технології за межами нинішньої області знань 

компанії 

6. Нові канали збуту 

7. Глобальний економічний спад 

3 

 

3 

4 

2 

3 

 

2 

2 

 

На основі матриці SWOT – аналізу були сформульовані стратегічні 

проблеми та альтернативи компанії «NIBE Energy Systems». 

Після цього був проведений стратегічний баланс потенціалу компанії,  в 

якому були співставленний та оцінений вплив стратегічних активів (сильних 

сторін і можливостей підприємства – поле «СіМ») та стратегічних пасивів 

(слабких сторін і загроз – поле «СліЗ»), який представлений у табл.  2.3. 

 

Таблиця 2.3. – Стратегічний баланс потенціалу компанії 



Стратегічні активи Оц. в балах Стратегічні пасиви 
Оц. в 

балах 

Сильні сторони 

1. Широкий асортимент продукції  

2. Один з найсучасніших заводів 

Європи теплових насосів 

3. Розширення за рахунок 

придбань 

4. Висока продуктивність НДДКР 

5. Сильні бренди 

6. Високотехнологічна продукція 

7. Чітко сформована стратегія  

8. Висока організаційна культура 

9. Високий рівень сервісу 

10. Кваліфікаційний стан кадрів 

11. Контроль якості товарів  

12. Стиль управління 

13. Мотивація кадрів 

 

1 

2 

 

1 

 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

Слабкі сторони 

1. Слабкий аналіз інформації 

про споживачів 

2. Вища вартість продукції 

порівняно з іншими 

конкурентами 

3. Слабка політика 

просування 

4. Недостатня гнучкість 

цінової політики 

5. Присутній рівень ризику 

6. Недостатній вплив на 

споживачів 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

3 

1 

 

∑ сильних сторін 23 ∑ слабких сторін 12 

Можливості 

1. Дуже великий ринок за межами 

Північного регіону 

2. Політичні рішення в галузі 

енергетики та навколишнього 

середовища  

3. Доступ до виробництва в країни 

з більш низькими витратами на 

робочу силу 

4. Підвищення інтересу до 

поновлюваних джерел енергії 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Загрози 

1. Нові закони, рішення 

уряду,  податки на енергію 

і т.д. з короткостроковою 

перспективою 

2. Посилення конкуренції  

3. Нові технології за межами 

нинішньої області знань 

компанії  

4. Низька цінова конкуренція  

5. Нові канали збуту 

6. Глобальний економічний 

спад 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

3 

∑ можливостей 9 ∑ загроз 10 

∑ стратегічних активів 32 ∑ стратегічних пасивів 22 

 

Потенціал підприємства  =  Стратегічні активи  –  Стратегічні пасиви  = 

=  32  –  22  =  10 

Побудувавши порівняльну таблицю стратегічного балансу потенціалу 

підприємства та оцінивши вплив стратегічних активів (сильних сторін і 

можливостей підприємства) та стратегічних пасивів (слабких сторін і загроз) 

був визначений потенціал підприємства (10). На основі зроблених порівнянь та 

оцінки була визначена стратегія розвитку. Стратегічні активи більші ніж 

стратегічні пасиви,  аналогічно сильні сторони майже в два рази більше ніж 

слабкі сторони.  
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2.2. ОЦІНКА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ 

 

 

Для оцінки чинників впливу на формування стратегії конкурентного 

позиціонування компанії необхідно оцінити чинники зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Термін «зовнішнє середовище» непрямого впливу включає економічні 

умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, конкурентні 

організації, систему цінностей у суспільстві, громадську думку, техніку та 

технологію, інші фактори. Ці взаємозв'язані факторі чинять вплив на діяльність 

компанії, вибір її подальшого розвитку. Оцінка впливу факторів зовнішнього 

середовища показані у табл.  2.4. 

Таблиця 2.4. – Оцінка спрямованості впливу факторів зовнішнього 

середовища непрямої дії 

Група 

факторів 
Фактори 

Оцінка 

спрямованості 

впливу (+/-) 

Оцінка впливу 

факторів у 

балах (0 – 3) 

Загальна оцінка 

впливу фактору 

А Б 1 2 3 

Економічні 

фактори 

Розвиток економіки + 2 +2 

Розвиток виробництва + 1 -1 

Стан бюджету + 1 +1 

Рівень податкових ставок − 2 -2 

Відсоткова ставка та курс 

іноземної валюти 
− 1 -1 

Ціни на енергоресурси + 3 +3 

Темп інфляції − 2 -2 

Тенденції зміни ВНП + 2 +2 

Податкова система − 1 -1 

Доходи на сім’ю + 3 +3 

Рівень безробіття − 2 -2 

Продовження таблиці 2.4 
А Б 1 2 3 

Соціально-

культурні 

фактори 

Рівень освіти + 2 +2 

Стиль життя, звичаї та 

звички 
+ 2 +2 

Демографічна структура 

населення 
− 1 -1 

Рівень культури + 1 +1 

 Умови життя + 3 +3 

Політико- Зміна законодавчого − 1 -1 



правові 

фактори 

регулювання економічної 

діяльності 

Закони про охорону 

зовнішнього середовища 
+ 3 +3 

 Податкова політика 

і законодавство 
+ 1 +1 

Державний вплив у галузі + 1 +1 

Антимонопольне 

регулювання 
+ 1 +1 

Зміни  в трудовому 

законодавстві 
+ 1 +1 

Рівень політичної 

стабільності 
+ 1 +1 

Технологічні 

Ефективність товару + 2 +2 

Поява нових технологій - 1 -1 

Ефективність технологій + 1 +1 

Ефективність менеджменту + 1 +1 

Природні 

фактори 

Стан природних ресурсів + 2 +2 

Екологія + 3 +3 

Природні умови + 2 +2 

Демографічні 

фактори 

Чисельність населення + 2 +2 

Статевовіковий склад + 0 0 

Рівень народжуваності + 0 0 

∑    +20 

На основі оцінки факторів впливу зовнішнього середовища можна зробити 

висновок про те,  що загалом зовнішні фактори мають позитивний вплив на 

організацію. Загальна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища 

непрямої дії  ∑  =  +20. 

Компанія «NIBE АВ» доволі швидко реагує на зміни зовнішнього 

середовища, тому фактори непрямої дії вчасно аналізуються та контролюються. 

Керівництву компаній необхідно враховувати все більшу кількість факторів 

зовнішнього середовища, які набувають глобального характеру. Найбільший 

вплив для компанії «NIBE АВ» мають природні, технологічні та політико-

правові фактори. Особливий вплив мають такі фактори, як зміна законодавства 

в сфері енергозбереження та відновлювальних джерел енергії,  стан природних 

ресурсів,  доходи на сім’ю. Оскільки дане підприємство на пряму залежить від 

стану екологічної ситуації та відношенню до цієї проблеми у світі. 

Діагностика внутрішнього середовища підприємства. 

Зовнішня ефективність підприємства. 

Зовнішня ефективність – ступінь досягнення перспективних цілей 

(загальна ціль (місія),  організаційна,  маркетингова,  соціальна,  фінансова).  
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Необхідно оцінити ризик середовища Z  –  фактором,  щоб оцінити ризик 

банкрутства компанії і розраховується за формулою  (2.1): 

Оцінка ризику середовища Z – фактором  = 

                         = 1,2*X1  +  1,4* X2  +  3,3* X3  +  0,6* X4  +  X5,             (2.1) 

де  X1  –  вартість оборотних коштів / усього активів: 

 

 

X2 – сума резервів фондів спец. призначення, цільове фінансування та 

нерозподілений прибуток / суму всіх активів: 

 

 

X3  –  рівень прибутковості активів = валовий прибуток (збиток) / суму всіх 

активів:  

 

X4  –  співвідношення власного і позикового капіталу: 

 

X5  –  оборотність активів  =  виручка / суму всіх активів: 

 

 

 якщо Z  –  фактор < 1,8 то ступінь ризику дуже високий і ймовірність 

банкрутства висока; 

 якщо Z – фактор є [1,8 – 2,7], то ступінь ризику і ймовірність 

банкрутства високі; 

 якщо Z – фактор є [2,7 - 3],  то ступінь ризику середня,  ймовірність 

банкрутства можлива; 



 якщо Z – фактор > 3, то ступінь ризику та ймовірність банкрутства 

низькі. 

Підставивши значення Х у формулу (2.1) отримуємо: 

1,2*X1 + 1,4* X2 + 3,3* X3 + 0,6* X4 + X5 = 1,2*0,51 + 1,4*0,46 + 3,3* 0,43 + 

0,6*0,93 + 1,26= 0,612 + 0,644 + 1,419 + 0,558 + 1,26 = 4,493 

З розрахованого показника рівня ризику середовища можна зробити 

висновок,  що ступінь ризику та ймовірність банкрутства в компанії «NIBE АВ» 

низькі,  тому що цей показник (Z – фактор) > 3. 

Внутрішня ефективність підприємства. 

Внутрішня ефективність – ступінь використання ресурсів, яка оцінюється 

показником рентабельності. 

1. Прибутковість: 

 

2. Продуктивність праці: 

 

 Аналіз використання потенціалу підприємства. 

Компанія «NIBE AB» являється акціонерним товариством відкритого типу.  

Компанія має 16865 акціонерів у 2010 р.,  порівняно з 18206 акціонерами у 2009 

р.  Компанія має організаційну структуру,  яка представлена на рис.  2.6.  

 

  Акціонери    

       

Аудитори 
 Щорічні загальні 

збори 

   

    

       

  Рада директорів    

       

  

Генеральний 

директор та 

виконавчі 

директори 

   

     
Внутрішня Рада 

     

       

Операційні підрозділи 
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Рисунок 2.6. – Організаційна структура компанії «NIBE AB» 

Рада директорів включає 6 осіб,  а саме Арвід Гиероу,  Гетерік Ліндквіст, 

Георг Брунстам,  Ганс Ліннарсон,  Єва-Лотта Крафт та Андерс Полссон. 

Генеральний директор Гетерік Ліндквіст. 

Виконавчі директори включають: Леіф Густавссон, Крістер Фредрікссон,  

Кьєл Екермо,  Ніклас Гуннарсон. 

Компанія «NIBE AB» поділяється на 3 департаменти: «NIBE Element», 

«NIBE Energy Systems» та «NIBE Stoves». Кожний з яких включає ряд дочірніх 

компаній,  які функціонують в даній сфері бізнесу. Склад і структура компаній 

представлена на рис.  2.7.  
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NIBE Element  NIBE Energy Systems  NIBE Stoves 

        

The Backer Group  The NIBE Group  The NIBE Group 
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 The Northstar Group 

        

The Jevi Group  Kaukora  The Varde Group 

        

SAN Electro Heat  The DZD Groupe  TermaTech 

        

   Evan  Lotus 
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Рисунок 2.7. – Склад компанії «NIBE АВ» 

«NIBE Energy Systems» має лінійно-функціональну організаційну 

структуру. Ця структура дає можливість організувати управляння лінійною 

схемою, при цьому функціональні служби лише допомагають вищому 

керівництву кваліфіковано обґрунтувати певне управлінське рішення. 

Організаційна структура представлена у Додатку А. 

У «NIBE Energy Systems» застосовується вертикальний поділ праці, тобто 

є нижчий,  середній та вищий рівні управління.  Дана структура завдяки 

лінійному підпорядкуванню забезпечує оперативну реалізацію управлінських 

рішень, сприяє підвищенню ефективності роботи функціональних відділів,  дає 

змогу швидко маневрувати ресурсами. Також існує гнучкість управління в 

даній компанії. При виникненні проблем кожний працівник компанії має 

можливість вирішувати проблеми переходячи один чи декілька ієрархічних 

рівнів. Отже,  питання вирішується швидко та оперативно. 

Персонал. 

«NIBE АВ» здійснює свою діяльність у 20 країнах з робочою силою більше 

ніж 5900 робітників. Одним із головних принципів полягає у інтеграції 

концепції корпоративної соціальної відповідальності в «NIBE АВ» і впровадити 

її у відносини зі співробітниками,  клієнтами,  постачальниками та іншими 

зацікавленими сторонами. 

У 2010 році майже 400 чоловік були наняті на роботу. Середній FTE 

робочої сили протягом року було 5945 (2009: 5519), з яких 78% (78%) 

працюють за межами Швеції.  Дані відображені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5. – Основні показники робочої сили компанії 

Показники 2008 2009 2010 

Середня кількість 

співробітників: 

5275 5519 5945 

-адміністративний персонал 

(%) 

27 29 29 

-виробничий персонал (%) 73 71 71 

-чоловіки (%) 66 65 65 

-жінки (%) 34 35 35 
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Середній вік (роки) 39 39 39 

Середнє тривалість роботи в 

компанії (роки) 

7,7 7,8 7,7 

Плинність кадрів (%) 9,5 5,9 4,6 

Кількість кадрів, що 

звільнилися 

574 587 636 

Співробітники:    

- в Швеції (%) 24 22 22 

- за кордоном (%) 76 78 78 

Короткострокові 

хвороби (%) 

2,7 2,5 2,1 

Довгострокові хвороби 

(%) 

2,6 2,9 2,7 

Постійна увага приділяється продуктивності праці у всіх областях. Це 

означає, що компанія можемо підтримувати конкурентоспроможну продукцію 

навіть у країнах з високою вартістю праці,  хоча більше 20% від загальної 

робочої сили, як і раніше зайнята в Швеції. З ростом числа співробітників за 

межами Швеції,  «NIBE АВ» стає все більш міжнародним роботодавцем.  

 «NIBE АВ» потрібно залучати, утримувати та розвивати персонал. 

Компанія працює, щоб переконатися, що її сприймають як привабливого 

роботодавця. «NIBE АВ» дає співробітникам широкі можливості для розвитку. 

Співробітники мають свободу звітності, в компанії присутній простий підхід до 

вирішення проблем, і відмінні можливості для кар'єрного росту. Це стимулює 

інтерес до роботи і призводить до низької частоти хвороб,  низької плинності 

кадрів.  

Відсутність через хворобу у «NIBE АВ» дорівнює 4,8% у 2010 р.,  з яких 

2,7% тривалої відсутності. Короткострокова відсутність залишається на 

низькому рівні і знизилася в останні кілька років, в той час як довгострокова 

відсутність через хворобу в значній мірі є незмінною.  

«NIBE АВ» має обережний підхід до небезпек робочого середовища,  

таких як вплив шуму,  пилу,  небезпечних хімічних речовин,  підняття важких 

речей, що призводять виробничого травматизму. «NIBE АВ» докладає всіх 

зусиль, щоб забезпечити хороші умови праці за рахунок високих технічних 

стандартів і превентивних заходів,  які включають оцінку ризиків,  підготовки 

кадрів і наявність інспекції по безпеці.  Існують формальні комітети по безпеці 

на 85% виробництв. 



У 2010 р. було 214 нещасних випадків,  що призвели до відсутності на 

виробництві на 1 день. Також було зареєстровано 2 нещасних випадки за 

участю підрядників. 

Навчання проводиться з метою,  щоб переконатися,  що персонал має 

достатні знання та навички,  щоб зустріти майбутні технології.  Заняття часто 

проходять під керівництвом власних інструкторів, які мають унікальне 

поєднання знання та досвіду.  Цей підхід є найбільш економічно ефективним. У 

2010 р. навчання по захисту навколишнього середовища, умовах праці, техніці 

безпеки відбулись близько 90% виробничих потужностей на протязі 6 годин на 

одного працівника. 

Також проходять професійні навчання при наборі на роботу як для 

виробничого персоналу,  так і для управлінського. 

Також компанія підтримує співпрацю з коледжами та університетами. 

NIBE пропонує підтримку дипломних проектів та має програми стажування. 

Всі підрозділи «NIBE АВ» працюють під керівництвом «NIBE АВ». 

Дочірні компанії працюють за тими ж правилами і цінностями,  що і «NIBE 

АВ». Ставки по оплаті праці дотримуються згідно національного 

законодавства,  які установлені вище місцевого мінімуму та повною мірою 

відображає ринкові умови. 

Кодекс поведінки «NIBE АВ» визнає право кожного працівника бути 

захищеним профспілкою або іншими працівниками захисту праці.  

Робота із забезпечення рівних прав у рамках групи є децентралізованою і 

проводиться окремо у кожному підрозділі. У 2011 р. будуть активізовані 

зусилля для інформування всіх співробітників щодо цінностей у цій сфері. 

Вікова структура «NIBE АВ» представлена у рис. 2.8. Як ми бачимо 

середній вік співробітників 31-40 років. Такий вік не призводить до старіння 

знань у компаніях, але у той же час такі співробітники мають достатній досвід 

для продуктивної роботи. 
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Рисунок 2.8. – Вікова структура робочої сили 

Якщо розмежовувати по сферам бізнесу, то найбільш співробітників 

припадає на «NIBE Stoves» і дорівнює 56%.  Дані приведені у рис.  2.9. 

 

Рисунок 2.9.  – Співробітники по сферам бізнесу 

Компанія уникає і забороняє будь-які форми дискримінації. У 2010 р. не 

було випадків дискримінації. 

Кодекс поведінки. 

Кодекс поведінки «NIBE АВ», а також правила корпоративного управління 

та групова політика, являють собою основу для діяльності компанії. Кодекс 

поширюється на всіх співробітників компанії і директорів, незалежно від 

географічного положення. На рис. 2.10. представлена структура кодексу 

поведінки компанії. 

 

 



 

Рисунок 2.10. – Структура корпоративного кодексу 

Кодекс поведінки включає в себе наступні ключові моменти: 

1. повага прав людини  –  основоположний принцип.  Основою є повага до 

співробітників та їх прав; 

2. хороші умови праці – принцип полягає у підтримці високих стандартів у 

робочому середовищі на всіх підприємствах групи і робити внесок компанії в 

особистий і професійний розвиток співробітників; 

3. зниження впливу на навколишнє середовище –  застосування цілісного 

підходу до природоохоронної діяльності в усьому, від розробки продуктів 

діяльності, виробництва та вибору матеріалів для транспорту, функціональності 

продукту і до потенціалу переробки продукту в кінці строку; 

4. етика бізнесу  –  рекомендації з таких питань,  як чесність,  порядність,  

відсутність толерантності до корупції,  дотримання законів про конкуренцію і 

прагнення забезпечити прозорість; 

5. вимоги до постачальників  –  необхідність роботи з постачальниками, які 

готові виконувати кодекс поведінки «NIBE АВ», критерії якості та принципи 

ведення бізнесу; 

6. якість продукції та безпека продукції  –  звертати належну увагу на всі 

фактори, що мають відношення до якості, безпеки та екологічної адаптації 

продуктів; 

7. соціальні зобов'язання  –  по мірі можливості, брати участь у місцевих 

громад у містах та регіонах, де працює компанія; 

8. прозорість – основний принцип полягає в упевненості, що всі 

комунікації відкриті,  а також відкрито і чесно і дотримуватись відповідних 

законів, правил і норм. 

Управління якістю. 
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Якість нашої продукції і послуг є ключовим чинником нашої 

конкурентоспроможності та вагома причина для вибору продукції NIBE. У 

2010 році була сформована нова політика в сфері якості.  

Забезпечення якості продукції здійснюються в рамках параметрів 

комплексної системи управління якістю,  які відповідають ISO 9001 та ISO-

14001. Ці норми лежать в основі для клієнто-орієнтованого розвитку. У 2010 р. 

85% наших частин виробництва мають сертифікат ISO 9001 та ISO-14001. 

Розвиток продукції має превентивне вимірювання, що включає строгий 

контроль за виконаною роботою,  з перевіркою та підтвердження від ранніх 

стадіях процесу розробки. Мета полягає в тому,  що нові продукти мають не 

тільки високу якість та відповідають юридичним вимогам і критеріям безпеки, 

а і перевищують потреби та очікування споживачів. Наші клієнти та 

постачальники також приймають участь у цьому процесі.  

Перед відправкою з заводу готової продукції вона випробовується та 

проходить контроль якості. 

Дуже висока якість також є ключовою умовою для виробів «NIBE Energy 

Systems», особливо у випадку високотехнологічних функцій і компонентів, які 

повинні завжди бездоганно функціонувати. Всі компоненти, що постачаються, 

перевіряються на відповідність вимогам компанії, перш ніж вони потраплять на 

виробництво продукції. Потім їх кілька разів перевіряють під час власних 

виробничих процесів,  щоб гарантувати якість кінцевого продукту. Також 

проводяться додаткові, великі функціональні випробування перед відправкою 

готової продукції. 

Отже, система контролю якості має наступний схему,  яка представлена на 

рис.  2.11.  



 

Рисунок 2.11. – Система контролю якості 

Всі комплектуючі перевіряються на якість перед виробництвом продукції. 

Після кожного етапу зборки продукт сканується. Дані передаються до 

центрального комп’ютера. В них міститься інформація про етап ви рибництва 

та працівників, які виробляли даний продукт. Потім проходить контроль якості 

незавершеного виробу. Так процедура проходить після кожного етапу 

виробництва. Коли виріб повністю готов, він проходить загальний контроль 

якості. Якщо в ньому виявляють брак, він йде у відбраковку. Завдяки системі 

сканування, можна чітко виявити на якому етапі був допущений брак і яким 

працівником. 

Вся продукція поставляється з відповідною інформацією про 

функціональність продукту,  обслуговування і безпеку. У разі необхідності, 

забезпечується підготовка клієнтів,  щоб забезпечити установку продукту та 

обслуговування на високому рівні. Продукція компанії задовольняє ряд 

директив ЄС та міжнародні норми безпеки.  

У 2010 р. ніяких порушень здоров’я,  безпеки,  законодавства,  правил та 

стандартів маркування продукції не було зареєстровано, а також не було 

накладено ніяких штрафних санкцій. 

Науково-дослідницька діяльність конструкторських розробок (НДДКР). 
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«NIBE АВ» є одним із провідних компаній на ринку,  які здійснюють 

науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи у рамках кожної з 

трьох областей бізнесу. Це один з провідних факторів для швидкого зростання 

та можливості забезпечити присутності на нових ринках. Це означає,  що 

компанія може швидко реагувати на зміни в бажаннях клієнтів. 

Витрати на на роботу НДДКР списується по мірі його виникнення.  

На стадії розробки використовується ряд критеріїв по яким винахід 

визнається як нематеріальний актив. Витрати капіталізуються, де це технічно 

можливо. Винахід завершається, якщо є фінансова можливість та оцінена 

реальна економічна вигода для подальшого використання винаходу. Якщо всі 

винахід відповідає всім критеріям, то витрати капіталізуються. Витрати, які не 

відповідають даним умовам визначаються активами на наступний період. 

Амортизація згідно з планом основується на набутті цінності та розподіляється 

протягом передбачуваного строку корисного використання активів. 

Витрати на НДДКР у 2010 р. складали 122500 тис. шведських крон (SEK) ( 

2009 р. – SEK  98300 тис.) та включена у «Вартість проданих товарів», щоб 

покрити витрати на НДДКР. 

Маркетинг.  

Компанія має агресивні плани щодо захоплення ринків Північної Європи. 

Для цього вона здійснює різноманітні заходи щодо захоплення цих ринків. Але 

компанія позиціонує себе у ціновому сегменті «вище середнього». Тому для 

ефективного просування на ці ринки їм необхідно донести до споживачів,  що її 

продукція якісна та високотехнологічна. 

Система збуту компанії відрізняється в залежності від країни, в якій вони 

функціонують. В межах Швеції система збуту має вигляд як показано на рис.  

2.12.  

 



Рисунок 2.12. – Система збуту у Швеції 

Якщо продукція експортується, то дистрибуція має інший вигляд,  який 

представлено на рис.  2.13. 

 

Рисунок 2.13. – Система збуту для експортної продукції 

Якщо у країні, в яку експортують товар продається оптовим торговцям, то 

вартість товару зростає, але у них дуже ефективна система збуту та логістика. 

Інколи компанії, які займаються установкою звертаються до послуг компаній, 

які свердлять свердловини у ґрунті. Особливо це притаманно Швеції, де 

необхідно отримувати спеціальний дозвіл на свердлильні роботи та ґрунт має 

свої особливості.  

Компанія «NIBE АВ» проводить навчання компаній по установці теплових 

насосів для подальшого ефективного та якісного використання теплових 

насосів кінцевими споживачами. Компанія приділяє цьому аспекту багато 

уваги,  оскільки розуміє,  що задоволеність покупців товаром багато в чому 

залежить від якісною установки. 

Головними елементами просування теплових насосів є постійні виставки 

по всьому світі. Також компанія на виставках розповсюджує свої роздаточні 

матеріали та збирає е-mail адреси всіх зацікавлених осіб,  щоб у подальшому 

використовувати для е-mail маркетингу. Просуванням продукції також 

займаються компанії по установці теплових насосів. У місцях продажу є 

роздаточний матеріал та банери з продукцією  «NIBE АВ» . Також компанія 

займається постійним оновлення веб-сторінок та підтримання їх 

корпоративного іміджу у всіх країнах, де вони представлені. Останнім кроком 

був запуск нової рекламної кампанії,  яка включає в себе трансляцію 

телевізійних роликів, реклама в періодичних виданнях та реклама на радіо. 
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На даному етапі компанія позиціонує себе як високо інноваційна компанія. 

Її продукція асоціюється із сімейним затишком поряд, який пов’язаний з 

екологією та живою природою.  

Також великий акцент робиться на одне із нововведень  –  управління 

тепловим насосом за допомогою сенсорного екрану, а також можливості 

покупцеві самому оновлювати програмне забезпечення у тепловому насосі за 

допомогою флеш-карти.  

Фінанси. 

Показники ліквідності і платоспроможності: 

1. Величина власного капіталу розраховується виходячи з підсумку звіту 

про власний капітал. На початок періоду  –  2190 млн.  SEK, на кінець періоду – 

2482,7 млн. SEK. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка 

є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів,  які 

мають період обороту менше ніж один рік). 

2. Маневреність грошових коштів. Показує, яка частина власного капіталу 

використовується для фінансування поточної діяльності,  тобто яку вкладено в 

оборотні кошти, а яку капіталізовано. Розраховується за формулою  (2.2): 

 

 

 

Показник має стабільне значень 0,18,  але це досить мале значення. 

3. Коефіцієнт покриття загальний. Показує, скільки гривень поточних 

активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. 

Розраховується за формулою  (2.3):
 

 

 



 
Ми бачимо,  що на початок і кінець періоду показник є середнього рівня, 

отже підприємство в змозі розрахуватися за своїми зобов’язаннями. 

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину 

короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити 

негайно. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах 

від 0,2 до 0,35.  Розраховується за формулою  (2.4): 

 

 

 
Значення коефіцієнту абсолютної ліквідності знаходиться у допустимих 

межах і має тенденцію до зменшення,  на початку року він становив 0,34 і 

зменшився до 0,31 до кінця року.  

5. Частка оборотних коштів в активах. Показує, яку частину займають 

оборотні кошти в загальній сумі активів.  Розраховується за формулою  (2.5): 

 

 

 
Значення даного показника є досить високим  –  частка оборотних активів 

складає майже 50% активів. 

6. Частка запасів в оборотних активах показує, яку частину займають 

запаси в загальній сумі активів.  Розраховується за формулою  (2.6): 
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Значення даного показника є досить високим  –  частка запасів складає 

майже 45% активів,  але показник має тенденцію до зменшення. 

7. Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів 

показує, яку частину займає нерозподілений прибуток в загальній сумі активів. 

Розраховується за формулою  (2.7): 

 

 

 

Значення цього показника є досить високим  –  майже 37% на початку 

періоду, а вже в кінці періоду 49% займає нерозподілений прибуток в загальній 

сумі активів. 

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства: 

1. Коефіцієнт автономії (незалежності) характеризує частку власних 

коштів підприємства в загальній сумі авансованих коштів. Розраховується за 

формулою  (2.8): 

 

 

 

Значення коефіцієнта автономії свідчить про те, що всі зобов’язання 

підприємства не можуть бути покриті його власними коштами на початок року,  

але на кінець ця ситуація поліпшується і збільшується до 0,48,  але це значення 

не є оптимальним. 

2. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів. Повинен 

дорівнювати 0,85 – 0,90. Розраховується за формулою  (2.9): 



 

 

 

Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про те, що 

підприємство має запас фінансової стійкості і відносно не залежить від 

зовнішніх фінансових джерел. Але тенденція показника до зниження,  що є 

добре,  оскільки він наближується до норми і становить 0,93. 

3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства  – 

визначає, яку долю в вартості майна складають основні засоби виробництва. 

Розраховується за формулою  (2.10): 

 

 

 

Рівень виробничого потенціалу підприємства є досить низьким, основні 

засоби складають 35% вартості майна компанії на початок року,  а на кінець –  

31%.  

4. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку 

власності самого підприємства у загальній сумі коштів,  інвестованих в його 

діяльність. Розраховується за формулою  (2.11): 

 

 

 

Значення показника є нижче середнього рівня, що свідчить про фінансову 

нестабільність і залежність підприємства. 
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5. Коефіцієнт фінансової залежності. Цей коефіцієнт є оберненим до 

коефіцієнта автономії. Розраховується за формулою  (2.12): 

 

 

 

Значення коефіцієнту більше 1, це означає, що власники повністю 

фінансують своє підприємство. 

Показники ділової активності: 

1. Обертання мобільних коштів. Цей показник характеризує кількість 

оборотів мобільних коштів підприємства за певний період. Розраховується за 

формулою  (2.13): 

 

 

 

Даний показник знаходиться на досить високому рівні та залишається 

стабільним протягом періоду. 

2. Обертання матеріальних оборотних коштів. Цей показник характеризує 

кількість оборотів матеріальних оборотних коштів підприємства за певний 

період. Розраховується за формулою  (2.14): 

 

 

 

Даний показник знаходиться на досить високому рівні та має позитивну 

тенденцію до збільшення з 2,47 оборотів до 2,48 оборотів. 



3. Обертання кредиторської заборгованості. Цей показник характеризує 

кількість оборотів кредиторської заборгованості підприємства за певний період. 

Розраховується за формулою  (2.15): 

 

 

 

4. Середній строк обороту дебіторської заборгованості. Даний показник 

призначений для визначення середнього строку одного обороту дебіторської 

заборгованості у днях. Розраховується за формулою  (2.16): 

 

 

 

Середній строк обороту дебіторської заборгованості збільшився з 75 днів 

на початок періоду до 79 днів  –  на кінець. 

5. Обертання власного капіталу. Цей показник характеризує кількість 

оборотів власного капіталу за відповідний період. Розраховується за формулою  

(2.17): 

 

 

 

Проаналізувавши фінансовий стан «NIBE АВ», можна сказати, що на 

підприємстві досить стійка структура управління та воно має дохідність та 

перспективи. Розраховані коефіцієнти говорять про те, що положення 

підприємства є досить стабільним. Компанія свою діяльність намагається 
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проводити за рахунок власних коштів. Коефіцієнт співвідношення позикових і 

власних коштів, як один із основних показників оцінки фінансової стійкості, 

становить 1,06 і 0,93 відповідно на початок та кінець звітного періоду,  це 

означає,  що на кожну SEK вкладених в активи підприємства власних коштів на 

початок року припадало 1,06 SEK  позикових коштів,  на кінець року  – 0,93 

SEK.  

Проаналізувавши внутрішнє та зовнішнє середовище, можна прийти до 

висновку, що компанія доволі швидко реагує на зміну зовнішнього середовища. 

Внутрішнє середовище доволі стабільне і має позитивні тенденції. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ДЛЯ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

КОМПАНІЇ 

 

 

Місія «NIBE Energy Systems»  –  є забезпечення житлових будинків та 

будівель продукцією, яка забезпечує гарячою водою і забезпечують 

комфортний клімат в приміщенні. 

Стратегія «NIBE Energy Systems»  –  є консолідація своїх позицій як лідеру 

ринку в Північній Європі і розвивати свої позиції на інших європейських 

ринках. Число «домашніх» ринків буде поступово збільшуватися за рахунок 

придбання, створення дочірніх компаній, або використання інших 

встановлених каналів продажів.  

Стратегічні пріоритети:  



1. вихід на нові ринки поза регіоном Північної Європи; 

2. розвиток нових технологій,  які забезпечать конкурентну перевагу; 

3. забезпечення лідерства в області відновлювальних джерел енергії; 

4. розширення ринків збуту за рахунок придбання. 

Мета «NIBE Energy Systems»  –  є зростання не менше як на 20% в рік, 

половина з них органічних, та операційний прибуток, принаймні 10% від 

продажів за повний бізнес-цикл. 

На основі місій, стратегічних пріоритетів та проведеного аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища компанії «NIBE Energy Systems» 

відповідно до методології системи збалансованих показників (СЗП) розроблена 

карта цілей СЗП,  яка відображає місію та стратегічні пріоритети компанії з 

точки зору чотирьох перспектив. Карта відображена у додатку Б. 

Для досягнення цілей компанії необхідно виконувати ряд цілей, які лежать 

у ряді перспектив, а саме таких як перспектива «Фінанси»,  «Клієнти»,  «Бізнес-

процеси»,  «Персонал». 

Розглянемо перспективи детальніше. 

1. Перспектива «Фінанси»: 

1.1. Зростання прибутку. Досягнення даної цілі необхідно для кожної 

компанії. Ця ціль є втіленням стратегії власника на протязі всього бізнесу. Ця 

ціль буде досягнута  як за рахунок збільшення обсягів продажу на освоєних 

ринках,  так і за рахунок виходу на нові ринки. 

1.2. Зростання кількості клієнтів. Ця ціль призведе до досягнення цілі 

зростання прибутку. 

1.3. Зростання долі ринку. Ця ціль призведе до досягнення цілі збільшення 

прибутку. Вона буде досягнута як за рахунок збільшення доля «домашнього» 

ринку,  так і за рахунок виходу на нові ринки. 

1.4. Оптимізація витрат. Для кожної бізнес-операції необхідно знайти 

такий оптимальний обсяг витрат,  який максимізує прибуток,  що необхідно для 

реалізації цілі зростання прибутку. 

2. Перспектива «Клієнти»: 



113 

 

2.1 Збереження клієнтської бази. Ця ціль буде досягнута за рахунок 

підвищення задоволеності клієнтів продукцією, що в свою чергу не дасть 

втратити вже існуючих клієнтів. 

2.2. Збільшення клієнтів на нових ринках. Ця ціль буде досягнута через 

вихід компанії на нові ринки та позиціонування компанії як 

високотехнологічної та інноваційної компанії. 

2.3. Приваблення нових клієнтів.  Ця ціль буде досягнута через високу 

якість продукції, а також ефективну цінову політику та добре сформований 

імідж компанії. 

2.4. Ефективна цінова політика. Компанія позиціонує себе на ринку, який в 

межах Швеції має вже стандартне використання, але на ринках за межами 

Північної Європи це новий, майже не освоєний ринок. Але на ці ринки 

намагаються проникнути компанії з низькими цінами на продукцію. Тому 

даний аспект дуже важливий для досягнення стратегічних цілей. 

2.5. Імідж. Однією з основних цілей в цій перспективі є створення 

сприятливого іміджу компанії. Імідж планується створювати за рахунок 

досягнення підвищення задоволеності клієнтів, а також підвищення якості 

продукції та новим технологіям. 

2.6. Підвищення задоволеності клієнтів. Цей аспект допомагає досягти цілі 

збереження клієнтів. Ця ціль може бути досягнута рядом цілей таких, які 

існують у перспективі «Бізнес-процеси». 

2.7. Якісна робота з клієнтами. Цей аспект дає змогу утримувати вже 

існуючих клієнтів та приваблювати нових через ведення клієнтської бази та 

розширення вже існуючої. 

3. Перспектива «Бізнес-процеси»: 

3.1. Система сервісного обслуговування. Цей аспект підвищує 

задоволеність клієнтів та допомагає залучати нових, оскільки він являється ще 

однією перевагою при виборі даної продукції. Сервісне обслуговування 

здійснюється протягом усього терміну використання теплового насосу та 

включає в себе повне сервісне обслуговування. 



3.2. Розширення ринків збуту. Цей аспект дає можливість виходу на нові, 

неосвоєні ринки, що в кінцевому результаті дає змогу досягнення головної мети 

збільшення прибутку. 

3.3. Підвищення якості продукції. Головною ціллю є мінімізувати брак у 

продукції задля підвищення задоволеності клієнтів та використовувати високу 

якість продукції як одну з головних конкурентних переваг компанії. 

3.4. Система економічної ефективності. Ціллю є створення системи 

економічного аналізу та обґрунтування прийняття рішень по організації бізнес-

процесів. Дана система повинна контролювати питання ціноутворення, 

прийняття рішень по реалізації проектів, підвищення ефективності 

використання матеріальних ресурсів. 

3.5. Розвиток технологій у НДДКР. Головною ціллю являється розвивати 

нові технології,  оскільки компанія позиціонує себе як високотехнологічна. В 

час інновацій,  щоб залишатися конкурентоспроможною компанією на ринку 

необхідно весь час впроваджувати нові технології. 

3.6. Закупка якісних комплектуючих. Цей аспект веде до підвищення 

якості продукції та зменшення браку,  що в свою чергу веде до збільшення 

задоволеності покупців. 

3.7. Система контролю якості. Ціллю являється  організація процесу 

контролю та підвищення якості продукції для підвищення задоволеності 

клієнтів, приваблення нових та формування позитивного іміджу. 

3.8. Розвиток корпоративних інформаційних систем. Необхідно проводити 

планомірну роботу по впровадженню інформаційних технологій у всі аспекти 

діяльності компанії таким чином,  щоб інтегрована система давала можливість 

зручного доступу до необхідної інформації. 

3.9. Система управління якості організаційної діяльності. Ціллю є 

створення системи оцінки організаційної діяльності компанії ( прийняття 

управлінських рішень, документообіг) шляхом моніторингу системи 

збалансованих показників та підвищення ефективності організаційної 

діяльності через якісні перетворення. 
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3.10. Система розвитку креативності. Ціллю являється всебічне 

стимулювання креативності персоналу у всіх ланках виробничого процесу 

задля розвитку нових технологій та удосконалення виробничих процесів. 

4. Перспектива «Персонал»: 

4.1. Підвищення кваліфікації персоналу. Для здійснення всіх вище 

зазначених цілей необхідні співробітники з високим рівнем професіоналізму. 

Систематичне підвищення кваліфікації співробітників необхідно для підтримки 

професійного рівня та подальшого росту. Адаптація персоналу на робочому 

місці дасть змогу швидше включатися в робочий процес з більшою 

ефективністю. Дані зусилля необхідно реалізувати системно за допомогою 

внутрішньо корпоративних та зовнішніх тренінгів та курсів.  

4.2. Підвищення кваліфікації компанії по установці теплових насосів. 

Головною ціллю даного аспекту являється підвищення якості установки 

теплових насосів, що дасть змогу уникнути незадоволеності клієнтів. Цей 

аспект дуже важливий, оскільки компанія не може контролювати процес 

установки обладнання. А через постійне навчання та удосконалення знань 

компаній по установці теплових насосів, компаній вдасться уникнути браку при 

монтажі.  

4.3. Мотивація персоналу. Для досягнення цілей компанії їй необхідний 

персонал з творчим та заінтересованим підходом до вирішення завдань. 

Необхідно удосконалити систему мотивацій, яка трансформує творчі зусилля ті 

добросовісне виконання службових завдань в матеріальну винагороду та у інші 

види винагороди.  

Після впровадження системи збалансованих показників очікуються 

результати,  які представлені в табл.  2.6. 

Таблиця 2.6. –  Очікувані значення показників після впровадження 

системи збалансованих показників 

Стратегічні цілі Показники Значення 

1 2 3 

Фінанси 

Збільшення прибутку Ріст прибутку 10% 



Збільшення кількості 

клієнтів 

Збільшення попиту на 

продукцію 

7-9% 

Оптимізація витрат Зменшення цін на 

продукцію 

15-20% 

Зростання ринку Збільшення попиту на 

продукцію 

6% 

Клієнти 

Збереження клієнтської бази Підвищення кількості 

утриманих клієнтів 

10% 

Збільшення клієнтів на нових 

ринках 
Збільшення кількості 

клієнтів на нових ринках 

10-15% 

Приваблення нових клієнтів   Збільшення кількості нових 

клієнтів 

10-15% 

Ефективна цінова політика Пропонування продукції по 

прийнятним цінам 

5-8% 

Імідж Підвищення рейтингу 

компанії 

8-10% 

Підвищення задоволеності 

клієнтів 

Задоволеність клієнтів 

продукцією компанії 

9-16% 

Якісна робота з клієнтами Збільшення інформації 8-12% 

Бізнес-процеси 

 

Продовження таблиці 2.6 
1 2 3 

Система сервісного 

обслуговування 
Підвищення якості 

сервісного обслуговування 

20% 

Розширення ринків збуту Збільшення відсотку ринків 

збуту 

15-17% 

Підвищення якості продукції Підвищення кількості 

якісної продукції, 

зменшення відсотку браку 

5-7% 

Система економічної 

ефективності 
Оптимізація бізнес-процесів 10% 

Розвиток технологій у 

НДДКР 

Збільшення відсотку ноу-

хау 

3-5% 

Закупка якісних комплектуючих Підвищення кількості 

комплектуючих без браку 

5-7% 

Система контролю якості Впровадження нових 

технологій по контролю 

якості 

8% 

Розвиток корпоративних 

інформаційних систем 
Розширення системної 

інформації 

9-11% 

Система управління якості 

організаційної діяльності 
Введення інноваційних 

технологій 

5-9% 

Система розвитку Підвищення творчої 10-12% 
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креативності активності персоналу 

Персонал 

Підвищення кваліфікації 

персоналу 
Проведення тренінгів та 

курсів, ознайомлення 

персоналу зі стратегічними 

планами 

15-20% 

Підвищення кваліфікації компанії 

по установці теплових насосів 
Підвищення якості робіт по 

установці теплових насосів 

20% 

Мотивація персоналу Підвищення мотивації 

персоналу, безпосередня 

участь в організації та 

виконанні  стратегічних 

планів 

25% 

Розроблена система збалансованих показників повинна впроваджуватися в 

компанію під керівництвом керівництва та її топ-менеджерів. Необхідна 

постійна участь виконавчого керівництва, замученість, активна ініціатива та 

підтримка. Також впровадження цієї системи потребує постійних зусиль,  

спрямованих на реалізацію стратегій та цілей компанії. Реалізація стратегії 

повинна стати загальною задачею для всіх співробітників компанії. Кожний 

співробітник повинен розуміти,  в чому ціль його дій в рамках загальної цілі 

компанії. Щоб це сталося,  необхідно щоб персонал постійно проходив 

навчання та інформувався про зміни, які відбуваються. Крім того, варто 

заохочувати розповсюдження систем оціночних показників в компанії, щоб як 

підрозділи, так і окремі співробітники створювали свої власні системи 

показників. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Проаналізувавши галузь теплових насосів як в Швеції, так і в світі можна 

прийти до ряду висновків. Дана галузь являється дуже розвинутою. Історія 

виникнення сягає 70-х р. 20 століття. В той час у Європі та США був потужний 

поштовх до розвитку даної галузі через ряд певних обставин, основною з яких 



було підвищення цін на газ. Саме цей фактор спричинив розвитку технології 

теплових насосів. Згодом держави почала приділяти багато уваги 

поновлювальним джерелам енергії та збереженню екології. Найбільша кількість 

теплових насосів установлено у США, але і кількість приватних будинків у них 

значно перевищує Європейські держави. У Європі лідерами по установці 

теплових насосам є Швеція, Франція, Німеччина.  

У Швеції особливу увагу приділяють збереженню екології. У 80-90-х рр. у 

них існувала система субсидій для сімей та підприємств, які встановлювали 

теплові насоси, що також додатково стимулювало ще більше використання 

даних систем. На даному етапі розвитку шведського ринку теплові насоси не є 

предметом розкоші чи інноваційною системою. Теплові насоси удосконалюють 

задля більшої продуктивності та комфортного використання. Відносно 

недавньою технологією вважаються насоси типу «повітря-повітря» та «повітря-

вода», що дозволяють не тільки обігрівати, а і кондиціонувати приміщення. 

На даному ринку існує велика кількість конкурентів, але основними 

являються шведські виробники. 

Проаналізувавши зовнішні фактори впливу на компанію, можна прийти до 

висновку, що компанія доволі гнучко реагує на зміни зовнішнього середовища. 

Зовнішні фактори багато у чому впливають позитивно на розвиток компанії, а 

саме екологічний стан, постанови уряду, ціна на ресурси і т.д.  

Провівши SWOT-аналіз компанії, можна сказати, що компанія має більше 

сильних сторін та можливостей, ніж слабких сторін та загроз. Компанія має 

можливість розширення за рахунок придбання, доступ до ринків з низькою 

вартістю робочої сили, можливість розширення ринків збуту у Східних 

регіонах. До сильних сторін компанії можна віднести високотехнологічну 

продукцію та високу якість теплових насосів. Загрозою є висока цінова 

конкуренція на ринку, оскільки теплові насоси компанії «NIBE АВ» мають 

доволі високі ціну. Існує загроза, що конкурентна компанія може 

запропонувати продукцію з високою якістю, але з нижчими цінами. 
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Також був проведений аналіз внутрішнього середовища компанії. 

Компанія є акціонерним товариством відкритого типу. Компанія має три 

департаменти, один з яких займається виробництвом теплових насосів. «NIBE 

Energy Systems» має лінійно-функціональну організаційну структуру. Але 

існуюча структура доволі гнучка. 

Компанія має добре розвинуту корпоративний кодекс, який діє у всіх 

дочірніх компаніях. В ньому добре просліджується повага до особистості та 

стимулювання креативності персоналу. В компанії діє добра система мотивації 

та стимулювання персоналу. Весь персонал має конкурентну заробітну плату та 

повний соціальний захист.  

Одною із головних конкурентних переваг являється висока якість теплових 

насосів, а це забезпечується добре розвинутою системою контролю якості. 

Також компанія має високотехнологічну продукцію. Компанія приділяє 

особливу увагу на винахід новітніх технологій та виділяє великі суми на 

розвиток НДДКР. Компанія має унікальну модель теплового насосу, який має 

ряд новітніх переваг. 

 Компанія має стабільні фінансові показники, рівень банкрутства дуже 

низький, компанія може повністю розрахуватися із фінансовими 

зобов’язаннями.  

Отже, можна прийти до висновку, що компанія «NIBE АВ» являється 

стабільною компанією, що має тенденцію до швидкого розвитку та має ряд 

конкурентних переваг у порівнянні з іншими виробниками теплових насосів у 

Швеції. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШВЕДСЬКОЇ КОМПАНІЇ НА 

УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

3.1. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

КОМПАНІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 

 

Ринок теплових насосів в Україні. 

В умовах дедалі гострішого дефіциту та зростання цін на енергоносії 

пошук нових ефективних енергозберігаючих технологій для отримання тепла та 

використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії  актуальний 

практично для всіх галузей економіки. Особливо гостро проблема позначилася 

в теплопостачанні об'єктів ЖКГ, де витрати палива на виробництво теплоти, 

перевершують в 1,7 рази витрати на електропостачання. Основними недоліками 

децентралізованих джерел теплопостачання є низька енергетична, економічна 

та екологічна ефективність. А високі транспортні тарифи на доставку 

енергоносіїв і часті аварії на теплотрасах посилюють негативні фактори, 

притаманні традиційному централізованому теплопостачанню [75]. 



121 

 

Одним з ефективних енергозберігаючих способів, що дають можливість 

економити органічне паливо, знижувати забруднення навколишнього 

середовища, задовольняти потреби споживачів у технологічному теплі, є 

застосування технологій теплових насосів обігріву будинків.  

Тепловий насос являє собою установку, яка перетворює 

низькопотенційну поновлювану енергію природних джерел теплоти і (або) 

низькотемпературних зовнішніх енергетичних ресурсів в енергію більш 

високого потенціалу, придатну для практичного використання. 

У СРСР установка опалення на теплових насосах не мала значного 

економічного змісту у зв'язку з дешевиною нафти й газу. Після розпаду СРСР 

подібні роботи залишилися незавершеними. Прикладом цьому є недобудована 

система опалення частини міста Судак (Крим) на геотермальних теплових 

насосах: будівництва було почато при СРСР, закінчення передбачене 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року №1189, але 

гроші не виділили і роботи до цього часу не проводяться. 

В Україні помітними об'єктами з опаленням тепловими насосами були 

готель «Ялта» і кемпінг «Галявина казок» у Криму. Теплові насоси, які були 

встановлені при Радянському Союзі, вітчизняного виробництва, зараз 

устаткування зламалося й демонтоване. Із часів СРСР технологія 

геотермальних теплові насоси значно покращилася як щодо їхньої надійності й 

ефективності, так і зручності. Сучасна геотермальна кліматична система може 

комплектуватися різними додатковими обладнаннями й устаткуваннями. 

На сьогоднішній день тепловий насос є найбільше енергоефективною 

системою опалення й кондиціювання. Поштовхом для їхнього розвитку були 

світові енергетичні кризи 1973 і 1978 років. 

В Україні, на жаль, сьогодні важко вказати який-небудь інший напрямок 

розвитку нової техніки й технології, яке б перебувало в такім разючім 

протиріччі, як зі своїми потенційними можливостями, так і з рівнем розвитку в 

інших країнах миру. Якщо в розвинених країнах, розвиток  працюючих 

теплових насосів різного функціонального напрямку ведеться на мільйони або 



сотні тисяч одиниць, в Україні працюють одиничні установки, увезені із країн 

Західної Європи від спеціалізованих фірм виробників. 

Разюче відставання України від країн, що успішно використовують 

технологію теплових насосів можна пояснити як об'єктивними факторами – 

розвиток енергетики в державі здійснювався в основному по шляху 

централізованого теплопостачання й теплофікації, так і суб'єктивними – 

недостатньою увагою держави до економії паливно-енергетичних ресурсів.  

Також однією з причин є низька вартість газ та інших видів енергетики. 

Якщо порівняти рівень цін газу в Україні та інших державах Європи, то 

Україна має найнижчі ціни серед інших держав, що ми можемо побачити на 

рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1. – Ціна на газ для споживачів в Європі та Україні у 2010 році 

(USD) 

Але незважаючи на низький рівень цін на газ, все рівно простежується 

тенденція до підвищення цін на газ, що можна побачити у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. – Ціни (грн.) включаючи ПДВ на газ для споживачів в Україні 

 До 2500 м3 До 6000 м3 До 12000 м3 Більше 12000 

м3 

2008 0,3582 54,24 111 132,6 

2009 0,4836 73,2 149,88  179,04 

2010 0,7254 109,8 224,82  268,56  

 

Отже, виходячи з табл. 3.1. можна зробити висновок, що Україна має 

найнижчі ціни  на газ в Європі, але тенденція йде до зросту. Ситуація в Україні 

може повторити ситуацію у 70-80х. рр. в Швеції. Тому, можна прийти до 
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висновку, що цінова ситуація з газом йде на користь розширення ринку 

теплових насосів. 

До головних причин незацікавленості тепловими насосами в Україні 

ставляться також відсутність демонстраційного парку працюючих теплових 

насосів різного функціонального призначення, реклами їх переваг і відсутність 

державної підтримки при розробці, дослідженнях і впровадженні даного типу 

устаткування. 

Наприклад, на державному рівні повинне розширюватися питання про 

створення у вітчизняного споживача зацікавленості у впровадженні замість 

традиційного енерговитратного індивідуального отеплення енергетично більш 

ефективним енергозберігаючим, хоча і відносно дорогого отеплення на базі 

теплонасосної технології [72]. 

Згідно «Концепції розвитку топливно-енергетичного комплексу України 

на 2006-2030 рр.» передбачено збільшення обсягу виробництва теплової енергії 

за рахунок трансформаторів, теплових насосів та акумуляційних 

електронагрівачів з 1,7 млн.Гкал/рік в 2005 р. до 180 млн.Гкал/рік у 2030 р., що 

майже в 100 разів більше [75]. Звичайно, що при відповідній підтримці з боку 

держави  це могло би бути великим стимулом в реальному, а не письмовому 

впровадженні енергозберігаючих технологій. На сьогодні в уряді 

обговорюється Закон про єдиний тариф на електроенергію для всіх 

промислових підприємств, що поряд з єдиним тарифом на теплову енергію, 

зводить до нуля ефект від впровадження енергозберігаючих технологій. Хочу 

відмітити, що впровадження теплових насосів у всіх державах світу проходило 

і проходить при значній підтримці з боку держави у вигляді двоставочного 

тарифу на купівлю електроенергії, субсидій покупцям теплонасосної техніки, 

субсидій та грантів виробникам теплових насосів, які впроваджують цю 

технологію, податкові та кредитні пільги.  

На даний момент імпорт теплових насосів на територію України 

обкладається ввізним митом у розмірі 5% згідно наказу Державної митної 

служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 



Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики 

України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 27.03.2009 № 265/211/191/210/14/147/326 і зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 08.04.2009 за № 320/16336 [2].   

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №444 від 14 травня 

2008 року, яка визначає правила пільгового ввезення в Україну обладнання, 

необхідного для реалізації проектів з енергоефективності, енергозбереження та 

використання відновлюваних джерел енергії (постанова від 9.02.2011 №80) [1]. 

Але теплові насоси не увійшли до даного переліку. 

Отже, можна сказати, що держава майже не стимулює розвиток ринку 

теплових насосів. 

Нажаль в Україні створення та впровадження теплових насосів базується в 

основному на ентузіазмі виконавців. Навіть сьогодні без державної підтримки в 

Україні проявляється підвищений інтерес до впровадження теплових насосів як 

ефективного інструменту енергозбереження. 

Ринок техніки для опаленні в Україні характеризується масовим 

використанням [74]: 

 газових котлів; 

 електричних котлів; 

 дизельних котлів; 

 твердопаливних котлів. 

Новітніми технологіями вважаються: 

 вітрові установки; 

 сонячні батареї; 

 теплові насоси. 

Перспективи розвитку ринку опалювальної техніки можна спрогнозувати в 

наступних напрямках: 

1. Опалення електроенергією (електрокотли, електричні теплі підлоги, 

іонні котли тощо). 
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Переваги: 

 відсутність викидів в повітря та відходів.  

Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає, надлишок енергії 

експортує. Продажна ціна електроенергії біля 0,2 грн / кВтг для населення, 0,38 

грн / кВтг для промисловості – наближена до східноєвропейської (0,35-0,6 грн / 

кВтг). Відносно стабільна вартість електроенергії в майбутньому – зараз 50% 

електроенергії України виробляється на атомних електростанціях при 

собівартості близько 0,10 грн / кВтг. З огляду на неоднозначне ставлення до 

атомної енергетики, наводимо факти: після Чорнобилю в Європі зупинені 

тільки один реактор у Чехії та два в Україні, виробництво електроенергії на 

АЕС у Німеччині зараз складає 35%, а у Франції 76% загального виробництва 

електроенергії у цих країнах. У світі кількість ядерних реакторів постійно 

збільшується. В Україні в 2004-2005 роках введено в дію два нових реактори – 

на Хмельницькій і Рівненській АЕС. Стабільна сировинна база – зараз Україна 

є восьмою країною у світі з видобутку урану, за необхідності має можливості 

швидкого виходу на четверте місце; 

 відносно дешеве обладнання. 

Недоліки: 

 в Україні є відповідний досвід електроопалення. Це 15 тисяч квартир та 

10 тисяч закладів соціальної сфери (школи, клуби, лікарні, дитячі садки та 

інші). Загальна потужність існуючого електроопалення не перевищує 200 тисяч 

кВтг. Така невелика частка електроопалення в загальній системі 

теплопостачання країни пояснюється, в першу чергу, обмеженою пропускною 

спроможністю розподільних електромереж. Електромережі, збудовані за часів 

повної заборони електроопалення житла у дев'яності роки минулого століття, 

не розраховані на опалення електрообігрівачами. Тому для використання 

традиційних схем електричного опалення необхідно виконати комплекс робіт з 

модернізації електромереж, спрямованих на збільшення їх пропускної 

здатності. Інакше можливе збільшення випадків перевантаження електромережі 

та аварійного відключення електроенергії; 



 висока вартість тепла, і має тенденцію до підвищенні вартості до  

східноєвропейського рівня. 

2. Опалення електричними тепловими насосами. 

Переваги: 

 найбільш дешеве тепло для опалення, підігріву води, підігріву басейну, 

систем сніготанення, анти обмерзання і т.д.; 

 можливо як опалення і гаряче побутове водопостачання, так і 

охолодження (кондиціювання) будинків автоматично одним пристроєм; 

 геотермальні теплові насоси – значно ефективніше кондиціонерної 

техніки, один кіловат електроенергії може забезпечувати до 30 кіловат холоду 

для кондиціювання, ефективно працюють за будь-яких погодних умовах і 

мінусових температурах, не створюють шуму на подвір `ї; 

 сучасні повітряні теплові насоси ефективно працюють при температурі 

повітря до мінус 20 градусів Цельсія. Термін служби теплових насосів 

становить 25 років, що в 2-3 рази більше за термін служби кондиціонерів (8-12 

років); 

 стабільна сировинна база (електроенергія) та її вартість. Відносно 

невелике споживання електроенергії, незначне навантаження електромережі. 

Простий догляд, висока надійність і довговічність обладнання західного 

виробництва. Відсутні викиди та забруднення. Відноситься до відновлюваної 

енергетики, не шкодить навколишньому середовищу. 

Недоліки: 

 відносно значні початкові капіталовкладення: Від 1950 до 8500 гривень 

за кВт встановленої теплової потужності; 

 геотермальний тепловий насос можливо встановити тільки за певних 

навколишнє умовах – вимагають контакту з навколишнім землею або 

водоймою; 

 звичайна гарантія становить п'ять років на теплові насоси і два роки на 

роботи з його встановлення. На циркуляційні насоси діє встановлена їх 
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виробником дворічної гарантія. Термін служби найбільш суттєвої частини 

теплового насосу – компресора – 100 000 робочих годин, тобто 25 років; 

 в Україні бувають холодні зими з температурами до мінус 30 градусів. 

Чи зможе геотермальний тепловий насос опалювати будинок в нашому кліматі 

– геотермальні теплові насоси «NIBE АВ» шведського виробництва створені і 

чудово працюють в таких умовах. Не вдаючись в технічні подробиці 

зауважимо, що геотермальні теплові насоси масово встановлювали у більш 

холодних країнах, ніж Україні. Наприклад, Норвегія і гірська частина 

Швейцарії. 

Впровадження теплових насосів в автономні системи теплопостачання в 

областях, де це впровадження раціональне й конкурентоспроможне, дозволить 

комплексно розв'язати проблеми, які актуальні для економіки України: 

енергозбереження, економічну, екологічну й соціальну. 

До сьогоднішнього моменту встановити тепловий насос ризикували мало 

хто, але вони були найбільш далекоглядні. Головні причини застосування 

теплових насосів у системах опалення, гарячого водопостачання й вентиляції 

наступні:  

1. збільшення й нестабільність цін на газ, його низька якість; 

2. більша площа нашої країни має високий рівень ґрунтових вод, що 

сприяє істотному здешевленню системи й відповідно зменшує строк окупності. 

Одною з головних переваг теплових насосів є строк окупності та термін 

служби.  Строк окупності теплового насоса по відношенню до отеплення 

іншими джерелами становить 5 – 7 років в термін служби 15-20 років. 

Область застосування теплових насосів має досить широкий спектр. У 

першу чергу це средньотемпературні системи опалення, гаряче водопостачання, 

підігрів води в басейні, нагрів повітря в системах приточної вентиляції, 

осушувачі повітря і т.д. 

В  Україні теплові насоси застосовуються для обслуговування: 

1. жилих приміщень – приватних будинків, дач, котеджів; 



2. багатоквартирних житлових будинків (підігрів води для автономного 

гарячого водопостачання та опалення); 

3. об’єктів інфраструктури – готелів, ресторанів, розважальних комплексів, 

магазинів, пралень, басейнів і т. д.; 

4. об’єктів промисловості (заводів, шахт, виробничих та логістичних 

комплексів, складських приміщень тощо) – як для власних потреб цих об’єктів, 

так і з використанням їх паразитного тепла для обслуговування інших об’єктів; 

5. сільськогосподарських об’єктів – теплиць, ферм, садових центрів. 

На даному етапі головними споживачами даного продукту є населення, яке 

являється власниками приватних будинків та з рівнем доходу вище середнього 

або компанії, які займаються будівництвом котеджів або пансіонатів 

котеджного типу.  

Якщо розбити населення по кількості доходу, то можна побачити, що 

відсоток населення, який може дозволити собі установку даного насосу не 

великий. На рис. 3.2. представлене населення за рівнем доходу. 

 

Рисунок 3.2. – Прошарки населення по доходах 

Як можна побачити з рис. 3.2. рівень середнього класу зріс у 2,6 рази (з 

13,1% до 34%). Це визначає підвищення стабільності держави та збільшення 

покупної спроможності населення. Взагалі середні доходи населення доволі 

низькі. Якщо порівнювати по регіонах, то найбільші доходи припадають на 

Київ та Східний регіон, а саме Дніпропетровськ, Донецьк, Харків. Найбільша 

купівельна спроможність теплових насосів спостерігається у Київській області, 

оскільки кількість приватних будинків дуже висока та рівень доходів також. 
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Також привабливим залишається Південний регіон, оскільки населення з 

високим рівнем доходів мають приватні будинки у тому регіоні. 

Конкуренти на ринку. 

Незважаючи на новизну ринку теплових насосів, він має ряд компаній, які 

представлені на даному ринку. Найбільш поширені є шведські та чеські 

компанії, які мають високу якість та повний асортиментний ряд. Слід 

зазначити, що не всі компанії, які виробляють теплові насоси, мають повний 

асортиментний ряд.  

Останні кілька років теплові насоси користуються поки що малим, але 

постійно зростаючим попитом. Для квартир і відкритих басейнів більше 

підходять повітряні теплові насоси, для приватних будинків ефективні ґрунтові 

теплові насоси. 

У табл. 3.2. наведено перелік теплових насосів іноземного виробництва, 

представлених фірмами-дилерами на ринку опалювальної техніки України, що 

підтверджує високий рівень конкурентності на ринку. 

Таблиця 3.2. – Існуючі компанії на українському ринку теплових 

насосів  

Компанія 
Тип насосу 

Грунт-вода Вода-вода Повітря-вода Повітря-повітря 

А 1 2 3 4 

Швеція 

«Thermia AB» + + + + 

«Nibe AB» + + + + 

«IVT Industrier AB» + + + + 

«CTC» +  +  

«Octopus Energi AB» +  +  

«Mecmaster Energy AB» + +  + 

Німеччина 

«Vaillant»  + +  

«Viessmann» +  +  

«Junkers» +   + 

«REHAU» + +   

«Stiebel Eltron»   +  

«Bosch» +    

Італія 

«AERMEC»  + +  

«Climaveneta» +   + 

«Clivet»  +  + 

США 

«Carrier»   + + 

Японія 

«Daikin»  + + + 

«Mitsubishi Electric»   + + 



Чехія 

«G-Mar» + + +  

«PZP Komplet» + + + + 

«Mach»   +  

«Hotjet» +  +  

Китай 

«SART» + + +  

Продовження таблиці 3.2 
А 1 2 3 4 

 «AlcAR-0XZB»  + +  

Австрія 

«Ochsner» + + +  

Україна 

«В.Д.Е.-Украина» + +   

«A&K» + +   

 

Як ми бачимо з табл. 3.2. найбільший асортимент продукції мають 

шведські компанії. Повний асортиментний ряд важливий для компанії, якщо 

вона хоче представляти свою продукцію на всій території України. Оскільки, 

різні типи насосів потребують різних природних умов. 

Насоси типу ґрунт-вода найбільше підходять для м’яких ґрунтів, в яких 

легко і не дуже витратно робити свердловину. До таких територій можна 

віднести Центральну та Північну частину України. Для насосів типу вода-вода 

необхідно наявність підземних вод. Ці типи насосів краще підійдуть для 

Північної території. Якщо брати Карпатські гори та Крим, то можна сказати, що 

там переважно скелястий ґрунт. Там доволі важко та витратно встановлювати 

насоси зі свердленням, тому найкращий тип насосу – це повітря-вода та 

повітря-повітря. Особливо цікавим типом насосу для Південних регіонів є 

насоси типу повітря-повітря, оскільки окрім обігріву приміщення вони 

забезпечують кондиціювання. 

Звичайно теплові насоси різних виробників мають різні ціни на продукцію. 

Порівняння цін на теплові насоси різних виробників можна побачити у додатку 

В. 

Для представлення основних конкурентів для компанії «NIBE АВ», 

складаємо стратегічну карту. Конкурентів можна розділити по двом основним 

показникам – ціна-якість, оскільки даний товар потребує великих фінансових 
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затрат та встановлюється на довгий термін споживання. Карту стратегічних 

груп конкурентів можна побачити на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 низька                           середня                          висока            

Ціна продукції 

 

1. «Thermia AB» 

2. «Nibe AB» (очікувана позиція) 

3. «IVT Industrier AB»  

4. «Vaillant» 

5. «Viessmann» 

6. «AERMEC» 

7. «Climaveneta» 
 

8. «Carrier» 

9. «G-Mar» 

10. «PZP Komplet» 

11. «SART» 

12. «В.Д.Е.-Украина» 

13. «Ochsner 
 

Рисунок 3.3. – Карта стратегічних груп конкурентів на українському ринку 

теплових насосів 

З рис. 3.3. можна зробити висновок, що найбільшими конкурентами з 

позиції ціна-якість є компанії шведських виробників – «Thermia AB» та 

«IVT Industrier AB». Також до основних конкурентів можна віднести компанії 
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німецьких виробників – «Vaillant» та «Viessmann». Також одним з головних 

конкурентів є австрійська компанія «Ocshner». 



 
KTH Architecture and 

The Built Environment 

 

Author:                                                               Supervisor: 

Elena Gula   Carl-Axel Engdahl    

 Stockholm 2011  

 

За даними Австрійського енергетичного агентства теплові насоси компанії 

«NIBE АВ» посіли перше місце у рейтингу геотермальних теплових насосів, 

поділяючи його з австрійською компанією «Ocshner». Ефективність даних насосів 

СОР=5,1 – це найвища оцінка у рейтингу. Що стосується витрат на придбання – 

теплові насоси компанії «NIBE АВ» доволі конкурентоспроможні. Найбільш 

поширеним являється насос F1245. 

Тепловий насос компанії «NIBE АВ» F1245 має ряд унікальних можливостей 

[74]: 

 надзвичайно високе енергозбереження; 

 ефективність поза конкуренцією; 

 безкоштовна комплектація датчиками температури будинку і вулиці, 

датчиками струму, циркуляційними насосами, функціями плавного пуску 

електрообладнання, захистом від «поганої» електромережі; 

 тепловий насос, крім опалення і гарячого водопостачання, може гріти 

басейн, кондиціонувати будівлю в «безкоштовному» і «активному» режимах, 

забезпечувати примусову вентиляцію з рекуперацією тепла з повітря, що 

видаляється та багато іншого; 

 управління тепловим насосом через кольоровий TFT-монітор дуже просте. 

Наприклад, дисплей показує температуру на вулиці, в будівлі, гарячої води, та 

виконання спеціального програмування в тепловому насосі F1245: 
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1. можливість тижневого програмування опалення, гарячого водопостачання, 

кондиціювання, вентиляції; 

2. можливість підключення GSM пульта дистанційного управління; 

3. наявність USB-порту для підключення флеш-пам'яті для зчитування і запису 

інформації з пам'яті теплового насоса. 

Отже, можна побачити ряд інноваційних технологій, які дають великі 

конкурентні переваги перед іншими компаніями. 

Але все ж таки існує ряд проблем для виходу компанії «NIBE АВ»  на 

український ринок. 

На даному етапі компанія «NIBE АВ» займається непрямим експортом на 

ринок України через дочірню компанію у Польщі «NIBE BIAWAR». Дана стратегія 

була застосована через те, що компанія не досить добре знає ринок збуту. 

Компанія, по суті, не має контактів із українським покупцем, атому її функція 

зводиться лише до поставки теплових насосів українському посереднику на 

узгоджених з ним умовах. 

Але форма непрямого експорту є неефективна та має ряд недоліків: 

 ізольованість компанії від ринку, відсутність інформації про реакцію 

споживача на теплові насоси; 

 залежність компанії  «NIBE АВ» від посередника на Україні; 

 недостатня увага посередника до роботи з товаром компанії; 

 відсутність у посередника в силу різних причин прагнення просувати товар 

компанії на всі доступні сегменти цільового ринку; 

 відсутність контролю рівня цін на українському ринку; 

 компанія втрачає частину прибутку. 

На даному етапі система дистрибуції представляє собою систему, яка 

представлена на рис. 3.4.  



 

 

  

 

Рисунок 3.4. – Існуюча система збуту в Україні 

Але як вже було зазначено дана стратегія стала неефективною і тому компанія 

буде змінювати стратегію виходу на український ринок. 

Компанії «NIBE АВ» буде виходити на український ринок буде через 

реалізацію стратегії прямого експорту. 

На даному етапі розвитку ринку – це є найбільш ефективна стратегія виходу 

на український ринок. Оскільки, ринок є новим та нестабільним. Дана стратегія дає 

можливість швидкого виходу компанії на український ринок, та мінімізацію 

ризиків в порівнянні із спільною підприємницькою діяльністю та прямим 

інвестуванням. Але прямий експорт дає більший прибуток та більший контроль за 

ціновою стратегією та стратегією просування, ніж непрямий експорт. Але в 

порівнянні з непрямим експортом дана стратегія має більші витрати, а також 

більший ступінь ризику.  

 

 

3.2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ 

 

 

Для виходу компанії «NIBE АВ» на український ринок буде застосована 

стратегія прямого експорту. Дана стратегія передбачає декілька варіантів: 

адаптація товару та каналів комунікації та пряме розповсюдження. Теплові насоси 

– універсальний товар для багатьох регіонів та держав. Компанія «NIBE АВ» буде 
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застосовувати пряме розповсюдження, тобто не буде адаптувати теплові насоси до 

українського ринку, оскільки це не є необхідним.  

При просуванні продукту застосовуються як стратегія «проштовхування», так 

і стратегія «витягування». Отже, компанія буде застосовувати «змішану» стратегію. 

Стратегія «проштовхування» буде передбачати діяльність з просування 

теплових насосів, адресовану представникам розподільчої системи, тобто 

компаніям з установки теплових насосів, з метою схилити їх «довести» продукт до 

кінцевого споживача.  

Стратегія «витягування» проявляється у діяльності компанії «NIBE АВ», 

спрямованої на просування теплових насосів, адресовану кінцевим споживачам, які 

при бажанні купити продукт починають його вимагати від компаній по установці 

теплових насосів, які в свою чергу звертаються до виробника.  

Отже, компанія «NIBE АВ»  застосовує «змішану» стратегію, що дає змогу 

більш ефективно просувати товар на ринок. Але все ж таки, компанія приділяє 

більше уваги стратегії «витягування», оскільки більше спрямовує заходи по 

проштовхуванню товару, орієнтоване на споживачів. 

Система збуту. 

Задля забезпечення стратегії прямого експорту на українському ринку 

компанії «NIBE АВ» треба забезпечити ефективну систему збуту, яка буде 

здійснюватися через офіційних представників в Україні, які в свою чергу 

побудують ефективні взаємозв’язки із компаніями по установці теплових насосів. 

Система збуту в Україні буде виглядати, як представлено на рис. 3.5. 

 

 



 

 

  

Рисунок 3.5. – Система збуту в Україні 

Така система забезпечить ефективну реалізацію теплових насосів по всій 

території України. Кінцеві споживачі роблять замовлення у компаніях, які 

займаються установкою теплових насосів. Ці компанії, в свою чергу, подають 

заявку офіційним представникам, які мають безпосередній контакт з компанією 

«NIBE АВ». Хоча така система збуту і збільшує вартість товару, але дана система 

має свої переваги. Офіційні представники займаються побудовою ефективної 

системи збуту, мають добре розвинену логістичну систему. Компанії по установці 

теплових насосів контактують із кінцевими споживачами, займаються установкою 

та обслуговуванням насосів, рекламою та просуванням. Компанія «NIBE АВ», в 

свою чергу, займається формуванням позитивного іміджу продукції, рекламою та 

поставками офіційним представникам. Отже, багато незручностей по продажу і 

установці лягає на плечі офіційних представників та компаній по установці 

теплових насосів. 

Компанія «NIBE АВ» має власні транспортні засоби для доставки продукції у 

інші держави. Вона доставляє продукцію на склад офіційних представників. Після 

чого офіційні представники доставляють продукцію в компанії, які займаються 

установкою теплових насосів. 

Компаній по установці теплових насосів велика кількість по всій території 

України, деякі з них представлені у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. – Компанії по установці теплових насосів на території 

України 

Компанія Регіон 

Екокомфорт Київ 

ООО «Фйорд Україна» Київ 

Аква Україна Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Миколаїв, 

Житомир, Черкаси, Сімферополь, Львів, 

Хмельницький та інші міста України. 

ТОВ «Простори України» Київ 

ООО «Максимум ХХІ» Київ 

ООО «Клевер» Луганськ 
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Новейшие Технологии Энергосбережения  Луганськ 

ЧП Гнидаш Луганськ 

ООО «Клевер нове технологии» Луганськ 

«ХАРСС» Харків 

Група компаній «Фріос» Харків 

ООО НПП «Теплохолдсервіс» Харків 

Інженерний сервіс «Екоенергопроект» Харків 

Комфорт та тепло Стрілецьких Харків 

ООО «Ювіком-транс» Дніпропетровськ 

ООО ТД ФЕВ Дніпропетровськ 

ИИК «Альтэнерго» Дніпропетровськ 

ЧП Инсталятор-инженеринг Дніпропетровськ 

Эковизион Дніпропетровськ 

ТОВ « ОТРІ» Донецьк 

ООО Евротрансгруп "Одесса-юг" Одеса 

Энергопромтехника Житомир 

ЧП Волохов Кривой ріг 

ЧП Волчанская Запоріжжя 

ЧП Нев Запоріжжя 

ООО «Афрос» Севастопіль 

ОнлайнАзов Бердянськ 

ООО "Термосфера" Сімферополь 

Томиг-центр Миколаїв 

ЧП Швец Євпаторія 

Виходячи із проведеного аналізу компанії по установці теплових насосів на 

території України можна прийти до висновку, що більша кількість знаходиться у 

Східній та Південній частині держави. Це спричинено купівельною спроможністю 

населення у даних регіонах. Якщо взяти Західну Україну, то там густота населення 

та купівельна спроможність набагато нижча. Тому на даному етапі більшу увагу 

слід приділити саме Східним та Південним регіонам та м. Києву. 

Також необхідно приділити особливу увагу навчанню персоналу компаній по 

установці теплових насосів. Це робиться задля мінімізації браку при установці 

теплових насосів та підвищення задоволеності клієнтів. Навчання в компанії буде 

проводити офіційний представник компанії в Україні. Навчання буде проводитися 

для кожної компанії, яка займається установкою теплових насосів. При випуску 

нової продукції будуть проводиться також ознайомлення із самим товаром та 

нюансами установки теплових насосів.  

Кредитування. 



 

 

  

Перехід від одиничних впроваджень зразків теплових насосів в Україну до 

планового нарощування сектора теплових насосів без фінансової підтримки 

купівельної спроможності як населення, так і юридичних осіб, практично 

неможливо за станом економіки України на початок 2010 року і може бути 

організований лише у вигляді каналів просування з тривалою оплатою: 

1. довгострокового кредитування споживачів з початковим рівнем оплати не 

вище 10%; 

2. довгострокового лізингу обладнання з початковим рівнем оплати не вище 

10%; 

3. створення спільних підприємств виробників теплових насосів і будівельних 

фірм Україні з внесенням теплових насосів в якості акціонерного капіталу для 

установки в будівельних об'єктах і оплатою у вигляді дивідендів. 

Така форма збуту теплових насосів на ринку України запропонована через 

певні умови: 

1. жорстка конкуренція фірм Німеччини, Швеції з просування вироблених 

теплових насосів на території Україні за схемою створення дочірніх фірм або фірм  

–  авторизованих дилерів по просуванню теплових насосів; 

2. наслідки фінансової кризи 2008 – 2009 рр. з практично дворазовим 

зниженням купівельної спроможності населення України; 

3. надзвичайно низький рівень заробітної плати по Україні. 

Система організації фінансових потоків споживчого кредитування населення 

України виробниками теплових насосів за рахунок іноземного кредитування 

проводиться за такою схемою: 

1. виробник теплових насосів компанія «NIBE AB» надає шведському банку 

«Sweden Bank» гарантійний лист на страхову гарантію забезпечення револьверного 

міжбанківського кредиту на суму 50 - 100 млн.євро дочірньому банку  «Sweden 

Bank» (Україна) по євроставці 8,5% річних на 10 років; 
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2. дочірній банк «Sweden Bank» (Україна) відкриває цільову програму 

споживчого кредитування населення (14,0% річних у євро) на цільову покупку в 

кредит на 10 років теплових насосів фірми «NIBE AB» через офіційних імпортерів, 

а потім через дрібнороздрібні компанії, які здійснюють монтаж куплених теплових 

насосів в Україні; 

3. оплата поставлених теплових насосів здійснюється за схемою – 10% 

покупцем та 90% дочірнім банком  «Sweden Bank» (Україна) на рахунки 

дрібнороздрібних компаній в дочірньому банку  «Sweden Bank» (Україна); 

4. дрібнороздрібні компанії, залишаючи собі обумовлений прибуток від 

продажів, перераховують кошти від продажу насосів через дочірній банк «Sweden 

Bank» (Україна) на рахунок офіційних імпортерів в Україні, які в свою чергу, через 

шведський банк «Sweden Bank» на рахунок фірми «NIBE AB»;  

5. компанія «NIBE AB» продовжує постачання в Україні теплових насосів для 

офіційних імпортерів в Україні; 

6. покупець повертає дочірньому банку «Sweden Bank» (Україна) протягом 10 

років кошти основного кредит і відсотки за використання кредиту; 

7.дочірній банк «Sweden Bank» (Україна) повертає кошти міжбанківського 

револьверного кредиту шведському банку «Sweden Bank» зі сплатою відсотків за 

використання кредиту. Шведський банк «Sweden Bank», контролюючи рахунку 

компанії «NIBE AB», розширює або звужує обсяги револьверного міжбанківського 

кредитування дочірнього українського банку «Sweden Bank» (Україна); 

8. таким чином, використовуючи властивості капіталу переміщатися в райони 

більш високих ставок прибутковості, забезпечується: 

 цільове кредитування виробником теплових насосів в Швеції споживачів 

теплових насосів в Україні, тобто цільове розширення купівельних спроможностей 

ринку в Україні; 



 

 

  

 всі ланки фінансової схеми є прозорими та контрольованими, що дає 

впевненість шведському банку «Sweden Bank» відкрити довгострокову схему 

фінансування та пожвавити ринок збуту теплових насосів на Україні. 

Виходячи із розрахунків на початкову установку різних видів опалювальних 

систем,  можна сказати,  що при установці теплових насосів необхідний дуже 

великий первинний вклад, що у багатьох випадках непривабливо для українських 

покупців, оскільки рівень доходів населення в цілому не дуже великий. Можна 

сказати, що саме кредити зроблять установку теплових насосів більш привабливою. 

Для впровадження системи кредитування необхідно зробити ряд розрахунків, 

щоб оцінити економічну ефективність даного проекту. 

Аналіз проведено з урахуванням наступних вихідних даних: 

1. вартість електроенергії для населення України станом на 01.01.2011 складає 

(з ПДВ) 28,02 коп. / 1 кВт-год (при наявності лічильника); 

2. вартість природного газу для населення (з ПДВ) України станом на 

01.01.2011 становить (за наявності лічильника):  

 72,54 коп./м3 при річному споживанні до 2 500 м3;  

 109,8 коп./м3 при річному споживанні до 6 000 м3;  

 224,82 коп./м3 при річному споживанні до 12 000 м3;  

 268,56 коп./м3 при річному споживанні більше 12 000 м3. 

3. прогнозне зростання вартості електроенергії і газу для населення України 

приймається на рівні 20% на рік;  

4. у табл.3.4. наведено вихідні дані за вартістю покупки і монтажу котлів та 

теплового насосу компанії «NIBE AB» F1140, що дозволяє в температурах умовах 

Україна опалювати будинок площею 100 - 120 м2; 

5. в якості конкуруючих типів котлів обрані:  

 газовий котел;  
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 електричний котел;  

 тепловий насос;  

6. розрахунковий обсяг річної теплової енергії прийнятий 30000 кВт-год;  

7. щорічні витрати на ремонтно-технічне обслуговування котлів прийняті на 

рівні 5% від початкової вартості систем опалення.  

Результати розрахунків сумарних витрат на покупку і експлуатацію систем 

опалення накопичувальним шляхом наведено в табл.3.4. і на графіках рис.3.6. Як 

показує аналіз графіків рис.3.6., за рахунок високої початкової вартості теплового 

насоса і більше низьких експлуатаційних витрат, конкурентна перевищення 

теплового насоса починається:  

 після 5,5 років експлуатації в порівнянні витрат – тепловий насос-

електричний котел;  

 після 8,5 років експлуатації в порівнянні витрат – тепловий насос- газовий 

котел. 

Таблиця 3.4. – Вихідні дані порівняльного розрахунку витрат на купівлю 

та експлуатацію систем обігріву будинку площею 100 м2 за допомогою 

газового котла, електричного котла та теплового насоса F1140 компанії «NIBE 

AB» 

 Газовий котел Електричний котел Тепловий насос 

А 1 2 3 

Вартість покупки, євро 1840,00 575,70 7350,00 

Вартість монтажу, євро 200,00 250,00 1300,00 

Теплова потужність, 

кВт 

18,00 18,00 8,2 

Використання 

електроенергії кВт/год 

0,85 18,00 1,7 

Продовження таблиці 3.4 
А 1 2 3 

Витрати газу м3/год 2,4 0 0 

Вартість 1000 кВт 

електроенергії, євро 

2,146 2,146 2,146 

Вартість 100 м3 газу, 

євро 

6,449 0 0 

Собівартість 1 кВт 

теплової енергії, євро 

0,010 0,021 0,004 



 

 

  

Річний обсяг 

використовуваної 

енергії кВт 

30000 30000 30000 

Собівартість річного 

обсягу 

використовуваної 

теплоенергії 

288,38 643,88 123,82 

Роки використання отеплювальної системи 

0 2040,00 825,70 8650,00 

1 2478,85 1627,84 9005,66 

2 2962,53 2708,85 9213,68 

3 3636,35 4192,34 9438,37 

4 4523,83 6195,06 9884,11 

5 5719,87 8865,34 10367,62 

6 7298,57 12790,12 11075,47 

7 9365,20 17004,37 11926,82 

8 12051,82 23002,90 13136,37 

9 15529,74 30754,84 14607,14 

10 19987,66 40721,63 15523,83 

На рис. 3.6. представлена динаміка витрат, що відображена по рокам 

експлуатації. 

 

Рисунок 3.6.  – Динаміка витрат на купівлю та експлуатацію різних систем 

обігріву будинку площею 100 м2 

Оскільки початкові витрати на купівлю теплового насоса при його ціні в 8650 

євро (рис.3.6.) різко звужують коло потенційних споживачів в Україні з 

урахуванням тяжкого стану з купівельною спроможністю і кризою споживчого 

кредитування в банківській системі Україні. В роботі було проведено аналіз 
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схеми накопичувальних витрат з купівлі та експлуатації опалювальної системи в 

наступних умовах:  

1.  газовий і електричний котли купуються і монтуються за готівкові кошти за 

передоплатою;  

2. тепловий насос купується за схемою споживчого кредиту на 10 років під 

процентну ставку 15 -20% річних (залежно від суми авансу), а його монтаж 

здійснюється за готівкові кошти за передоплатою;  

3. повернення кредиту здійснюється рівними частинами протягом 10 років;  

4. відсотки за використання кредиту сплачуються щороку на суму залишку 

кредиту за поточний рік; 

5. всі інші вихідні дані відповідає попередньої схеми розрахунку (без 

кредиту).  

Результати розрахунків сумарних витрат на покупку і експлуатацію систем 

опалення накопичувальним шляхом наведено в табл.3.5. і на графіках рис.3.7.  

Таблиця 3.5. – Вихідні дані порівняльного розрахунку витрат на купівлю 

та експлуатацію систем обігріву будинку площею 100 м2 за допомогою 

газового котла, електричного котла та теплового насоса F1140 компанії «NIBE 

AB» по кредитній схемі на 10 років 

 Газовий котел Електричний котел Тепловий насос 

А 1 2 3 

Вартість покупки, євро 1840,00 575,70 7350,00 

Вартість монтажу, євро 200,00 250,00 1300,00 

Теплова потужність, 

кВт 

10,00 10,00 8,2 

Використання 

електроенергії кВт/год 

0,85 10,00 1,7 

Продовження таблиці 3.5 
А 1 2 3 

Витрати газу м3/год 2,4 0 0 

Вартість 1000 кВт 

електроенергії, євро 

2,146 2,146 2,146 

Вартість 100 м3 газу, 

євро 

6,449 0 0 

Собівартість 1 кВт 

теплової енергії, євро 

0,010 0,021 0,004 



 

 

  

Річний обсяг 

використовуваної 

енергії кВт 

30000 30000 30000 

Собівартість річного 

обсягу 

використовуваної 

теплоенергії 

288,38 643,88 123,82 

Роки використання отеплювальної системи 

0 2040,00 825,70 2050,00 

1 2478,85 1627,84 4830,29 

2 2962,53 2708,85 5284,94 

3 3636,35 4192,34 6436,36 

4 4523,83 6195,06 7378,82 

5 5719,87 8865,34 8448,07 

6 7298,57 12790,12 9883,64 

7 9365,20 17004,37 11827,73 

8 12051,82 23002,90 12838,82 

9 15529,74 30754,84 14085,50 

10 19987,66 40721,63 17308,98 

На рис. 3.7. представлена динаміка витрат, що відображена по рокам 

експлуатації. 

 

Рисунок 3.7.  – Динаміка витрат на купівлю та експлуатацію різних систем 

обігріву будинку площею 100 м2 по кредитній схемі на 10 років 

Як показує аналіз графіків рис.3.7., за рахунок зниження частки оплачуваної 

початкової вартості теплового насоса і більше низьких експлуатаційних витрат, 

конкурентна перевага теплового насоса починається:  
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1. після 4,8 років експлуатації в порівнянні витрат – «тепловий насос»- 

«електричний котел»;  

2. після 8,5 років експлуатації в порівнянні витрат – «тепловий насос»- 

«газовий котел».  

Однак, застосування кредитної схеми дозволяє:  

1. на етапі покупки й монтажу системи зробити ціни варіантів «тепловий 

насос» і «газовий котел» конкурентними, що надзвичайно важливо для споживача 

українського ринку в існуючих умовах;  

2. істотно знизити загальний рівень витрат схеми «тепловий насос» протягом 

перших 5 років за рахунок кредитної схеми оплати, що різко розширює 

привабливість придбання теплового насоса в умовах інфляційного прогнозу 

зростання цін на електрику і газ.  

Реклама та імідж. 

Для реалізації стратегії конкурентного позиціонування компанії необхідне 

використання різних методів просування теплових насосів на українському ринку. 

Найбільш потужним важелем просування продукції є, звичайно, 

реклама. Саме вона впливає на початкову обізнаність споживача про товар.  

Взагалі,  реклама ефективна на перших етапах просування продукції. Але в 

умовах, які склалися на українському ринку, реклама займає одне з головних місць 

у системі просування товару. До реклами експортних товарів пред'являються 

окремі вимоги. Реклама повинна бути максимально пристосована до особливостей 

економічних, культурних і побутових умов країн,  куди вона спрямована.  

Компанія «NIBE AB» позиціонує себе як високотехнологічна компанія для 

сімейного споживання. Головна проблема України полягає у неінформованості 

населення про саму технологію теплових насосів. В Україні мало уваги 

приділяється екологічному стану держави і планети у цілому, з боку держави не 



 

 

  

робиться акцент на зберіганні ресурсів, зниженню шкідливих викидів в атмосферу і 

т.д.  

Всі заходи щодо просування теплових насосів на український ринок 

представлені у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6. – Основні заходи щодо просування теплових насосів на 

український ринок 

Інструмент Результат 

1 2 

Кооперація з іншими компаніями щодо 

привернення уваги до технології теплових 

насосів:  

Розширення ринку теплових насосів та 

створення попиту на них 

 білборди; Привернення уваги людей до екологічних 

проблем в Україні та акцентування уваги на 

технології теплових насосів 

 публікації у спеціалізованих виданнях, 

інтернет-виданнях; 

Інформування населення про дані технології 

та їх ефективність 

 телепередачі; Загострення уваги на екологічні та 

економічні проблеми, акцентування уваги на 

теплові насоси 

 соціальні проекти. Інформування шкільні та студентські верстви 

населення про теплові насоси для розвитку 

ринку у перспективі 

Інтернет: Найдешевший та дуже ефективний метод 

просування продукції, оскільки на даний 

момент дуже високий рівень інформаційних 

технологій 

 веб-сайт; Приваблення потенційних клієнтів через 

зручний та інформаційно наповнений сайт  

 та реклама через пошуковими, а також 

виведення на перші лінки у 

пошуковиках; 

Велика кількість відвідуваннь сайту 

компанії, оскільки люди найчастіше 

відвідують перші 20 лінків і звертають увагу 

на рекламу розташовану у пошуковиках 

 баннери; Збільшення кількості відвідування сайту 

компанії 

 контекстна реклама; Інформування покупців про даний вид 

продукції та збільшення відвідування сайту 

компанії 
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Продовження таблиці 3.6 
1 2 

 обмін посиланнями; Гарні відгуки про теплові насоси саме даної 

компанії та посилання на сайт призведе до 

психологічної довіри до теплових насосів 

даної компанії 

 рекламні статті;  Розширення інформованості населення 

 посилання на соціальні мережі. Формування позитивного іміджу та 

приваблення клієнтів 

Виставки як спеціалізовані, так і присвячені 

будівництву 

Ознайомлення потенційних клієнтів з 

продукцією компанії, один із ефективних 

методів просування продукції. 

Білборди у котеджних містечках Привернення уваги цільової аудиторії до 

теплових насосів компанії  

Демонстраційний павільйон Наочне ознайомлення з технологією 

теплових насосів та повне інформування 

потенційних клієнтів 

Реклама через будівельні компанії Підвищення інформованості населення та 

підвищення довіри до теплових насосів 

компанії 

Приведені інструменти у табл. 3.6. необхідно описати та обґрунтувати більш 

глибоко. 

Перше, що необхідно зробити – це проінформувати населення про новітні 

енергозберігаючі технології. Це робиться для створення самого ринок теплових 

насосів та створення попиту на них.  

Було проведене анкетування щодо обізнаності населення про теплові насоси. 

Анкета приведена у додатку Г. Було опитано 50 осіб віком від 25-55 р., що 

проживають у приватних будинках. У віковій групі 25-35 р. були знайомі з 

тепловими насосами лише 5% осіб, у вікові групі 36-45 р. – 15%, а у групі  46-55 р. 

– 13%. Отже, можна сказати, що населення майже не знайоме з технологією 

теплових насосів. Це означає, що компанії необхідно провести ряд заходів. 



 

 

  

Виходячи із становища, яке склалося на Україні, компанії «NIBE AB» 

необхідно створити умови для ознайомлення населення з технологією теплових 

насосів.  Тут можлива кооперація з іншими конкурентами, наприклад такими, як 

«Thermia AB», «Vaillant» та іншими,  щодо створення проекту ознайомлення 

населення з тепловими насосами. В ідеалі цим питанням повинна займатися 

держава. Ми знаємо, що в Україні була прийнята концепція щодо розвитку 

паливно-енергетичного комплексу, але ніяких заходів для покращення ситуації у 

цій сфері не було проведено. Тому компаніям, перш за все, необхідно розширювати 

ринок теплових насосів.  

Необхідно по території України розробити кампанію, яка буде включати 

розміщення білбордів із закликом берегти екологію, приділяти увагу 

енергозберігаючим технологіям і т.д. І підсумком цих закликів повинен бути 

заклик користуватися тепловими насосами для обігріву будинків. 

Також необхідно опублікувати ряд публікацій у різноманітних інтернет-

виданнях, журналах, газетах щодо ефективності теплових насосів та відмови від 

непоновлювальних джерел енергії.  

 В Україні існує багато телепередач, які присвячені екологічним проблемам, 

новинкам технологій, безпеці життя, економічним проблемам та будівельним 

програмам. Саме в цих програмах необхідно піднімати та загострювати питання 

використання теплових насосів.  

Треба запровадити соціальні проекти, присвячені відмові від 

невідновлювальних джерел енергії. Треба запровадити ознайомлювальні проекти 

для школярів у вигляді лекційних занять на уроках екології чи біології, щоб з 

малих років привчати населення до збереження екології планети. Психологія дітей 

така, що почувши нову інформацію, дитина прийде додому і розповість батькам 

про нові технології. А в свою чергу батьки будуть задумуватися над не тільки над 

питанням екології, а і над питанням установки теплових насосів у власні  будинки. 



 150 

Для студентів також треба читати подібні лекції на заняттях по екології. В цих 

лекціях робиться акцент саме на відмову від невідновлювальних джерел енергії і 

звертається увага на інноваційний для нашої держави спосіб обігріву будинку  –  

тепловий насос. 

Всі ці запропоновані заходи не призведуть до швидкого ефекту. Оскільки, 

спираючись на досвід інших держав, для потужно поштовху необхідне швидке 

підвищення вартості газу та інших невідновлювальних джерел енергії або 

радикальні заходи з боку держави. Тому дана кампанія буде робитися на 

перспективу.  

Для просування теплових насосів компанії «NIBE AB» можна запропонувати 

наступний ряд заходів. 

Інтернет реклама. 

В даний момент розвитку суспільства інтернет посідає визначне місце у житті 

всього населення. Багато інформації проходить саме через інтернет, там же 

робляться покупки товарів. Якщо говорити про теплові насоси, то саме інтернет 

являється одним із основних джерел інформування населення з даною технологією. 

Можна виділити основні напрямки інтернет-реклами, які можна застосувати 

для просування теплових насосів на ринок України. А саме: 

1. Офіційний сайт. 

У кожній державі, в якій представлена компанії, існує офіційний сайт,  

виконаний у корпоративному стилі, який підтримує імідж компанії. Компанії 

необхідно створити такий же сайт для ринку України, але враховуючи особливості 

держави.  В ньому необхідно більше уваги приділити ефективності теплових 

насосів, ознайомленню із системою роботи та необхідністю впровадження їх у 

систему обігріву. На сайті повинні бути представлені всі компанії, які займаються 

установкою теплових насосів, їх контакти, адреса та посилання на їх сайти. Це 

треба робити для  того, щоб покупець мав більше інформації. Оскільки, коли 



 

 

  

людина заходить на сайти, вона зацікавиться даними насосами і дуже добре не 

виходячи із сайту знайти необхідну компанію у потрібному регіоні України. 

2. Реклама через пошуковики та виведення посилання на сайт на перші лінки.  

Велику увагу треба приділити просуванню теплових насосів через інтернет. 

Необхідно у основних пошуковиках таких як Google, Yandex та інших, при 

введенні ключових слів таких як «тепловий насос», «купити тепловий насос»  або 

схожих на ці вирази, теплові насоси компанії «NIBE AB» з’являлися у перших 5 

лінках. Також не можна залишити без уваги рекламу у Google. Знову ж, коли 

людина вводить ключове слово, повинна з’являтися реклама компанії. Все це дасть 

змогу підвищити кількість відвідувань сайту, що приведе до підвищення кількості 

продажів.  

3. Банерна реклама в інтернеті. 

Банер – це графічне зображення чи текстовий блок рекламного характеру, що 

є гіперпосиланням на сайт з розширеним описом продукту чи послуги. Такий вид 

реклами можна застосувати для будівельних сайтів. 

Основними мінусами банерної реклами є наступні: 

 великий обсяг картинок і анімації створюють очевидні проблеми – банер 

може просто не встигнути завантажитися в браузер клієнта. Крім того, багато 

користувачів відключають показ графіки у своїх браузерах чи ставлять програмні 

фільтри, що забирають банерну рекламу з сайту; 

 банерна реклама страждає визначеною нав'язливістю, у результаті чого 

багато користувачів, просто перестають реагувати на банерну рекламу; 

 банерні системи, як правило, не надають послуги контекстної реклами як 

такої, чи надають їх у дуже урізаному виді. Тому неможливо організувати показ 

банера вузькій цільовій аудиторії. Банерна реклама використовується, коли цільова 

аудиторія дуже широка, інакше цей вид реклами неефективний; 
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 при довгій ротації того самого банера цільова аудиторія бачить його кілька 

разів і перестає на нього реагувати. 

Отже, можна сказати, що даний вид реклами можна застосовувати короткий 

проміжок часу і для вузького кола користувачів інтернету.  

4. Контекстна реклама в Інтернеті. 

Контекстна реклама – це розміщення рекламного блоку (текстової інформації) 

на сторінках сайтів відповідно до їхньої тематики. 

Вартість розміщення банерів вище вартості розміщення текстових блоків, що 

цілком зрозуміло: графіка може набагато більш ефектно представляти об'єкт 

реклами, формувати і просувати імідж. Анімація банера привертає більшу увагу. 

Але в текстової реклами є свої переваги: вона швидше вантажиться, її бачать 

користувачі з відключеною графікою. Часто текстовий блок асоціюється у 

відвідувачів не з рекламою, а з рекомендаціями ведучих сервера, що створює їй 

більший кредит довіри. 

Контекстова реклама – це практично повний аналог банерної реклами, але 

замість графічного банерна використовується текстовий блок.  

Ефективність контекстної реклами визначається : 

 меншою вартістю для відвідувача; 

 більш високою ефективністю за рахунок того, що рекламний блок 

демонструється тільки зацікавленому відвідувачу; 



 

 

  

 можливістю залучення на сайт дуже вузької цільової аудиторії. 

Отже, даний вид реклами для компанії «NIBE AB» більш 

ефективний. Дана реклама буде розміщена на спеціалізованих 

сайтах по будівництву. Але треба використовувати і банерну 

рекламу також. 

6. Обмін посиланнями в інтернеті. 

Обмін посиланнями доволі цінний інструмент просування. Оскільки, 

потенційні споживачі при пошуку певного виду обігріву будинку будуть шукати 

через інтернет цінні відгуки та посилання на продукцію. І чим більше буде 

згадувань теплових насосів компанії «NIBE AB» на різноманітних форумах, тим 

більша кількість покупців заінтересується даною продукцією. 

7. Рекламні статті в інтернеті. 

Знову ж таки чим більша кількість згадувань про компанію в інтернеті, тим 

більша кількість потенційних покупців звернуть увагу на даний товар. Необхідно 

публікувати ряд рекламних статей на різноманітних сайтах задля привернення 

уваги на теплові насоси. Публікації можуть бути не тільки на спеціалізованих 

сайтах, а й на   сайтах новин.  

8. Посилання на соціальні мережі. 

Даний вид просування більше працює для формування позитивного іміджу 

компанії та інформування населення про теплові насоси. Добре розвинуті західні 

компанії мають свої сторінки у соціальних мережах. Дана тенденція приходить і на 

Україну. Цей пункт здається на перший погляд не потрібним, але він також формує 

імідж високорозвинутої та інноваційної компанії. 

Всі ці заходи просування через інтернет треба проводити і через компанії, які 

займаються установкою теплових насосів. Всі вони мають свої власні сайти, на 
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яких представлена продукція, яку продають. І тому ці компанії також будуть 

рекламувати продукцію через різноманітні сайти. 

Це призведе до більшого просування теплових насосів компанії  «NIBE AB»  

що має позитивний ефект. 

Узагальнюючи, можна сказати, що інтернет пропонує компанії 

багатомільйонну споживчу аудиторію за мінімальною ціною або іншими словами, 

вартість повноцінної рекламної кампанії з використанням інтернету набагато 

порядків нижче, ніж із застосуванням інших рекламних носіїв.  

Виставки. 

Для просування компанії необхідно приймати участь, не тільки у  

спеціалізованих, а і у будівельних виставках. Зараз компанія приймає участь у 

спеціалізованих виставках, які присвячені енергозберігаючим технологіям. Це 

ефективний спосіб ознайомлення із продукцією, але необхідно просувати теплові 

насоси і через виставки, які присвячені будівництву в цілому, будівництву 

будинків та дач. Цей спосіб дасть змогу швидше ознайомити зацікавлене населення 

із продукцією компанії. Також необхідно збирати список контактів зацікавлених 

клієнтів для подальшого контакту з ними. 

Білборди. 

Дуже хорошим є розміщення білбордів у котеджних містечках, районах з 

приватними будинками, де мешкають верстви населення вище середнього класу, 

щоб звернути увагу людей на теплові насоси як екологічний, ефективний та низько 

затратний спосіб обігріву будинків.  

Демонстраційний павільйон. 

Для ознайомлення всіх верст населення з тепловими насосами і подальшого їх 

просування можна виділити демонстраційний павільйон. Для початку необхідно 

зробити демонстраційний павільйон в Києві. Оскільки, саме в даному місці 

зосереджено найбільша кількість людей, які мають приватні будинки та мають 



 

 

  

рівень достатку вище середнього. Також можна виділити серед них велику 

кількість власників приватних будинків на Півдні України. Саме цей крок 

дозволить залучити нових покупців. Оскільки покупцям необхідно спілкування із 

консультантами, які зможуть пояснити суть та переваги даних теплових насосів. 

Людям необхідно наочно побачити систему теплових насосів. Такі демонстраційні 

павільйони повинні діяти на постійній основі. Також необхідно акцентувати увагу 

на існування даного павільйону, щоб якомога більша кількість населення була 

обізнана про нього. Про роботу такого павільйону треба інформувати всі версти 

населення. 

Реклама через будівельні компанії. 

Необхідно скласти перелік компаній, які займаються будівництвом котеджних 

містечок і укласти з ними угоди про рекламу та установку теплових насосів у 

котеджах. Дані угоди дуже ефективні та  дадуть змогу замовлення великих партій 

продукції. При рекламі котеджного містечка можна відзначати, що дані котеджи 

обладнані тепловими насосами компанії «NIBE AB». За це компанія «NIBE AB»  

робить скидку у розмірі 5% від вартості теплового насосу. 

До даних заходів можна додати ще сегментацію по регіонам України, а також 

виокремити Карпати та Крим, тому що дані регіони мають свої особливості.  

На заході знаходяться Карпатські гори і ґрунт не дуже придатний для 

установки теплових насосів «ґрунт-вода» та «вода-вода». У даному регіону можна 

більший акцент робити на просування теплових насосів типу «повітря-повітря» та 

«повітря-вода». Установка насосів даного типу будуть коштувати дешевше, але і 

ефективність буде нижча.  

Особливий акцент необхідно зробити у Південних регіонах на насоси типу 

«повітря-повітря», оскільки вони забезпечують не тільки обігрів будинку, а й 

кондиціювання, що дуже важливо у даному регіоні. У додаток і тип ґрунту не 

сприяє установці геотермальних теплових насосів. 
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Отже, можна сказати, що саме даний набір інструментів для просування 

теплових насосів може призвести до росту українського ринку теплових насосів та 

збільшенню об’ємів збуту компанії «NIBE AB».  

 

 

3.3. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

 

Для реалізації стратегії необхідно розрахувати економічну ефективність 

запропонованої стратегії. 

Як вже зазначалось теплові насоси на сегмент населення, доходи якого 

становлять вище середнього. До того ж в цьому сегменті теплові насоси 

розраховані тільки для власників приватних будинків. Також до потенційних 

споживачів можна віднести компанії по будівництву котедж них містечок. 

Для визначення очікуваного обсягу реалізації продукції необхідно розрахувати 

поточний ринковий потенціал за формулою (3.1): 

 

 

 

Але дана величина є лише індикативною, і визначає максимальні обсяги 

реалізації продукції в галузі в стабільних умовах. Необхідно визначити потенціал 

продажу, який характеризує реальний сукупний рівень попиту на продукцію на 

ринку. Зазвичай вона набагато менша, ніж поточний ринковий потенціал.  



 

 

  

Потенціал продажу на ринку теплових насосів складає 4% від поточного 

ринкового потенціалу, отже 28051 одиниць/рік. Але враховуючи умови 

українського ринку відсоток від поточного ринкового потенціалу є набагато нижча. 

Для прогнозу продажів необхідно використати наступну формулу розрахунків 

(3.2), яка основується на експертних оцінках: 

 

де NОПТ – оптимістичний обсяг продажу; 

NНВ – найбільш вірогідніший обсяг продаж; 

NПЕС – песимістичний обсяг продажу. 

Отже, зробивши розрахунок для першого року реалізації проекту, отримаємо: 

 

Даний проект розрахована на 5 років. 

Прогнозовані обсяги збуту на 5 років також були розраховані та представлені 

у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7. – Прогнозні обсяги збуту продукції 

Роки 1 2 3 4 5 

Обсяг 

реалізації 
86 140 180 220 270 

Оскільки компанія має великий асортиментний ряд та велику кількість 

модифікацій теплових насів, важко спрогнозувати обсяги споживання продукції по 

різним типам насосів. Для розрахунку доходу беремо середню вартість теплового 

насосу. Розрахунки представлені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8. – Розрахунок доходу по роках 

Роки Обсяг реалізації, од. Вартість, тис. грн. Дохід, тис. грн. 

1 86 78,4 6742,4 

2 140 78,4 10976 

3 180 78,4 14112 

4 220 78,4 17248 

5 270 78,4 21168 



 158 

 

Для здійснення проекту необхідні первинні інвестиції у розмірі 350,324 тис. 

грн. Розрахунок потреби у інвестиціях представлені у табл.3.9. Всі витрати по 

проекту будуть фінансуватися за рахунок власних коштів компанії «NIBE AB». 

Таблиця 3.9. – Розрахунок потреби у інвестиціях у перший рік реалізації 

проекту 

Спрямування інвестицій Сума тис. грн. 

Вартість відкриття офіційного представництва в Україні 1,194 

Оргтехніка та комп’ютери 21,0 

Витрати на створення сайту 1,3 

Реклама 328,0 

Разом 350,324 

Також необхідно зробити розрахунки операційних витрат по кожному році 

проекту. Розрахунки представлені у табл.3.10. 

Таблиця 3.10. – Операційні витрати 

Операційні витрати 
Сума, тис. грн. 

1 2 3 4 5 

Адміністративні 

витрати: 
     

-оренда офісу 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

-витрати на зв’язок 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

-оплата праці 

персоналу в 

українському 

представництві 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

-витрати на соціальні 

заходи 
56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 

Витрати на збут:      
-витрати на навчання 

мілко роздрібних компаній 
5,0 5,0 5,0 5.0 5,0 

-реклама 0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Разом 276,350 3220,85 3220,85 3220,85 3220,85 

Для розрахунку чистого прибутку необхідно скористатися наступною 

формулою (3.3): 

Чистий прибуток = (Дохід-Загальні витрати-Амортизація)×0,77          (3.3) 



 

 

  

Також розраховується чистий грошовий потік, які визначається за формулою 

(3.4): 

Чистий грошовий потік =Чистий прибуток + Амортизаційні відрахування (3.4) 

Дані розрахунків чистого прибутку та чистого грошового потоку представлені 

у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11.  – Чистий прибуток 

Роки 
Виторг, тис. грн. 

Загальні витрати,  

тис. грн. 

Чистий прибуток, 

тис. грн. 

Амортизаційні 

відрахування, грн. 

Чистий грошовий 

потік, тис. грн. 

1 6742,4 5436,35 1002,4245 4200 1006,6245 

2 10976 11620,85 -499,7685 4200 -495,5685 

3 14112 14020,85 66,9515 4200 71,1515 

4 18816 14620,85 633,6715 4200 637,8715 

5 21952 19420,85 1342,0715 4200 1346,2715 

Для того, щоб розрахувати дисконтований чистий грошовий потік сума 

чистого грошового потоку має дисконтуватися. Для цього необхідно розрахувати 

коефіцієнт дисконтування, який визначається за формулою (3.5): 

 

Дані розрахунку дисконтованого чистого грошового потоку представлені у 

табл.3.12. 

Таблиця 3.12. – Розрахунок дисконтованого чистого грошового потоку 

Показники 
Роки 

Разом 
0 1 2 3 4 5 

Інвестиції 350,324 0 0 0 0 0 350,324 

Чистий 

грошовий потік 
0 1006,6245 -495,5685 71,1515 637,8715 1346,2715 2566,3505 

Коефіціент 

дисконтування 
1 0,7968 0,6349 0,5059 0,4031 0,3212 - 

ЧГП 

дисконтований 
0 802,0912 -314,642 35,99589 257,1333 432,4282 1213,007 

Кумулятивний 

потік 
-350,324 451,767 137,126 173,121 430,255 862,638 - 

Центральним показником доцільності здійснення та ефективності проекту є 

розрахунок чистої дисконтованої вартості. Він заснований на приведені платежів 

(витрат і доходів) до одного періоду часу. Інвестиція є ефективною при вибраній 
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відсотковій ставці на капітал, якщо NPV≥0. NPV розраховується за наступною 

формулою (3.6): 

 

 

де NPV – чиста дисконтова на вартість; 

Рп –  грошовий потік упродовж п років; 

і – ставка дисконтування; 

ІC – сума початкових інвестицій. 

Для запропонованого проекту ставка дисконтування буде становити і=25%. 

Отже, підставивши дані, NPV буде дорівнювати: 

 

Оскільки NPV˃0, то можна прийти до висновку, що інвестиції є ефективними. 

Якщо і=1,550553; NPV=0; 

          i=1,7; NPV= -20,47938. 

Внутрішня норма рентабельності. 

IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю. 

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за 

використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому 

рівні. Отже, ІRR можна розрахувати за наступною формулою (3.7): 

 

Підставивши дані, маємо: 



 

 

  

 

IRR=155,05% 

Отже, інвестиція буде мінімально ефективною (NPV=0) при значенні 

IRR=155,05%.  

Також необхідно розрахувати індекс (коефіцієнт) доходності, який 

розраховується за наступною формулою (3.8): 

 

Критеріальне значення ІД ≥1.  

Для даного проекту також був розрахований період окупності. Він 

розраховується за двома методами – статичним (бухгалтерським) і дисконтним.  

Недисконтований показник періоду окупності визначається статичним 

методом і розраховується за наступною формулою (3.9):  

 

Дисконтований показник періоду окупності визначається за наступною 

формулою (3.10):  

 

По наведеним формулам по проекту були зроблені розрахунки, які 

представлені у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13. – Розрахунок показників ефективності впровадження 

проекту 

Показники  Значення  
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А 1 

Чиста дисконтована вартість (тис. грн.) 862,6829481  

Індекс (коефіціент) доходності  3,46  

Середній чистий грошовий потік за рік 

недисконтований (тис. грн.) 513,2701 

Період окупності недисконтований  0,682 

 

Продовження таблиці 3.13 

А 1 

Середній чистий грошовий потік за рік 

дисконтований (тис. грн.) 242,6014 

Період окупності дисконтований  1,234 

Індекс доходності ˃1, тобто з 1 грн. інвестицій отримуємо 3,46 грн. 

дисконтованого чистого грошового потоку за весь період життєвого циклу проекту. 

Отже, інвестування є доцільним. 

Період окупності: 

 недисконтований =0,682 року; 

 дисконтований=1,234 року. 

Отже, недисконтований період окупності складає 0,682 року, а дисконтований 

період окупності – 1,234 року. 0,682 і 1,602 менше 5 років. Отже, період окупності 

в межах життєвого циклу проекту.   

Після зроблених розрахунків можна прийти до наступного висновку. 

Розрахувавши показники NPV, періоду окупності та індексу доходності проект 

можна рекомендувати до впровадження. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

Проаналізувавши український ринок теплових насосів була сформована 

стратегія виходу компанії «NIBE AB» на ринок даної держави. У роботі була 



 

 

  

запропонована стратегія прямого експорту. Дана стратегія буде реалізована через 

пряме розповсюдження, тобто продукт не буде адаптуватися до умов українського 

ринку.  

Аналіз українського ринку дозволяє прийти до наступних висновків: 

 український ринок майже не сформований, хоча на ньому представлена 

велика кількість роздрібних торговців; 

 держава не сприяє впровадженню енергоефективних систем обігріву, а тому 

числі теплових насосів; 

 купівельна спроможність населення дуже низька для масової покупки 

теплових насосів; 

 в Україні не існує власного виробництва теплових насосів. 

Але, тим не менш, увага до даного типу обігріву підвищується все більше і 

більше. Можна сказати, що інформованість та обізнаність населення дуже низький. 

Одною із головних причин підвищення інтересу до технології теплових 

насосів – це підвищення цін на газ та енергоефективність даної системи. 

Кількість компаній, які представлені на українському ринку досить велика. 

Тут представлені провідні компанії таких світових держав: Швеція, Німеччина, 

Чехія, Італія, Австрія,  Японія, США, Китай. Але найбільшими конкурентами 

компанії «NIBE AB» є компанії Швеції та Німеччини. 

Найбільш інноваційним та популярним у Швеції являється тепловий насос 

компанії «NIBE AB» F1245. Він має рід конкурентних переваг, а саме: високе 

енергозбереження та ефективність, безкоштовна комплектація датчиками 

температури будинку і вулиці, датчиками струму, циркуляційними насосами, 

функціями плавного пуску електрообладнання, захистом від «поганої» 

електромережі, кондиціонування будівлі, управління через кольоровий TFT-

монітор, тижневе програмування, наявність USB-порту для підключення флеш-
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пам'яті, можливість підключення GSM пульта дистанційного управління. Ці якості 

теплового насосу дають величезні конкурентні переваги на ринку. 

Компанія «NIBE AB» буде здійснювати прямий експорт через офіційних 

представників в Україні, які будуть входити до «NIBE Group», які в свою чергу 

будуть контактувати з компаніями по установці теплових насосів. Отже, така 

система збуту дасть змогу ефективно просувати теплові насоси по всій території 

України. 

Як вже зазначалося, купівельна спроможність населення доволі низька. Тому 

задля більш ефективного просування теплових насосів на території України була 

запропонована схема споживчого кредитування.  Були зроблені розрахунки 

ефективності впровадження кредитної системи. Були порівнянний загальні витрати 

за 10 років при встановлені газового котла, електричного котла та теплового 

насосу. 

Даний аналіз показав, що зниження частки оплачуваної початкової вартості 

теплового насосу і більш низьких експлуатаційних витрат, дає величезну 

конкурентну перевагу установці теплових насосів. Саме зменшення перших 

капіталовкладень дуже важливо для українських споживачів. 

Щоб ефективно просувати теплові насоси на український ринок необхідно 

застосувати ряд заходів, а саме: кооперація з іншими компаніями щодо 

привернення уваги до технології теплових насосів: білборди; публікації у 

спеціалізованих виданнях, інтернет-виданнях; телепередачі; соціальні проекти; 

просування через інтернет: веб-сайт, та реклама через пошуковими, а також 

виведення на перші лінки у пошуковиках, баннери, контекстна реклама; обмін 

посиланнями, рекламні статті, посилання на соціальні мережі; виставки як 

спеціалізовані, так і присвячені будівництву; білборди у котедж них містечках. 

Такі заходи дозволять набагато швидше розширити ринок теплових насосів на 

території України та створити попит на них. 



 

 

  

Після розрахунку економічної ефективності запропонованої стратегії можна 

прийти до висновку, що даний проект е ефективним та інвестиції можна 

здійснювати.  

До таких висновків можна прийти з ряду визначених показників, а саме: 

NPV=862,6829481 тис. грн., ІД=3,46, IRR=155,05%. Всі ці показники означають, що 

проект можна приймати. 

Отже, можна прийти до висновку, що стратегія прямого експорту у поєднанні 

з ефективною системою збуту і просування призведе до росту ринку теплових 

насосів. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

У даній роботі була розглянуто теоретичні аспекти формування стратегій 

конкурентного позиціонування компанії.  

Провівши аналіз можна зазначити, що будь-якій компанії необхідно складати 

та слідувати стратегії розвитку компанії. Стратегія — це довгостроковий курс 

розвитку компанії, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, 

керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики. Виявивши і оцінивши 

основних конкурентів, компанія повинна розробити конкурентні стратегії, за 

допомогою яких вона зможе отримати конкурентну перевагу, запропонувавши 

товари вищої споживчої цінності. 

Також у роботі було розглянуто основні фактори, що впливають на 

формування стратегії компанії. 
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На формування стратегії конкурентного позиціонування впливає ряд факторів 

різних середовищ. А саме макро-, мезо- та мікросередовище. Всі ці фактори маю 

прямий вплив на функціонування компанії на ринку.  

Також можна сказати, що у сучасних умовах діють нові економічні закони. Саме 

через це існує ряд новітні форм взаємодії компаній на ринку, які забезпечують 

компаніям конкурентні переваги. 

Можна виділити стратегічне партнерство (співпраця), стратегічний альянс, 

стратегічний кластер, віртуальна корпорація. Всі ці види взаємодії компаній мають 

свої переваги та недоліки. Але попри всі недоліки для розширення ринку та 

успішного функціонування компанії на ринку необхідно вибудовувати співпрацю 

із конкурентами задля подальшого розвитку обох компанії. 

У даній роботі, проаналізовані теоретичні аспекти, дістали подальшого 

розвитку для аналізу ринку теплових насосів та компанії «NIBE АВ». 

Якщо проаналізувати галузь теплових насосів у світі та Швеції, то можна 

прийти до висновку, що дана галузь являється дуже розвинутою. Історія 

виникнення сягає 70-х р. 20 століття. В той час у Європі та США був потужний 

поштовх до розвитку даної галузі через ряд певних обставин, основною з яких було 

підвищення цін на газ. Саме цей фактор спричинив розвитку технології теплових 

насосів. У Європі лідерами по установці теплових насосам є Швеція, Франція, 

Німеччина.  

У Швеції особливу увагу приділяють збереженню екології. У 80-90-х рр. у них 

існувала система субсидій для сімей та підприємств, які встановлювали теплові 

насоси, що також додатково стимулювало ще більше використання даних систем. 

На даному етапі розвитку шведського ринку теплові насоси не є предметом 

розкоші чи інноваційною системою.  

На даному ринку існує велика кількість конкурентів, але основними являються 

шведські виробники. 



 

 

  

Проаналізувавши зовнішні фактори впливу на компанію, можна прийти до 

висновку, що компанія доволі гнучко реагує на зміни зовнішнього середовища. 

Зовнішні фактори багато у чому впливають позитивно на розвиток компанії, а саме 

екологічний стан, постанови уряду, ціна на ресурси і т.д.  

Провівши SWOT-аналіз компанії, можна сказати, що компанія має більше 

сильних сторін та можливостей, ніж слабких сторін та загроз.  

До сильних сторін компанії можна віднести високотехнологічну продукцію та 

високу якість теплових насосів. Загрозою є висока цінова конкуренція на ринку, 

оскільки теплові насоси компанії «NIBE АВ» мають доволі високі ціну. Існує 

загроза, що конкурентна компанія може запропонувати продукцію з високою 

якістю, але з нижчими цінами. 

Також був проведений аналіз внутрішнього середовища компанії. Компанія є 

акціонерним товариством відкритого типу. Компанія має три департаменти, один з 

яких займається виробництвом теплових насосів. «NIBE Energy Systems» має 

лінійно-функціональну організаційну структуру. Але існуюча структура доволі 

гнучка. 

Основними позитивними сторонами внутрішнього середовища компанії є: 

 корпоративний кодекс, який діє у всіх департаментах та рівнях компанії; 

 ефективна система мотивації персоналу; 

 добре розвинута система контролю якості; 

 високо розвинутий відділ НДДКР; 

 стійкі фінансові показники. 

Отже, можна прийти до висновку, що компанія «NIBE АВ» являється 

стабільною компанією, що має тенденцію до швидкого розвитку та має ряд 

конкурентних переваг у порівнянні з іншими виробниками теплових насосів у 

Швеції. 



 168 

Якщо розглядати ринок теплових насосів в Україні, то можна прийти до 

наступних висновків: 

1. технологія теплових насосів перетворення низкопотенційної природної 

енергії або теплоти вторинних низькотемпературних енергоресурсів у 

високопотенційну теплову енергію, придатну для практичного використання, являє 

собою не чергову модернізацію традиційних енергоджерел, а впровадження щодо 

нового, прогресивного, високоефективного й екологічно чистого способу 

одержання теплоти; 

2. на сьогоднішній день для вирішення проблем енергозбереження теплові 

насоси є найбільш перспективними серед джерел «нетрадиційної енергетики» 

завдяки можливості «черпати» поновлювану енергію з навколишнього середовища; 

3. у світі експлуатуються мільйони теплових насосів різного 

функціонального призначення, забезпечуючи колосальну економію первинних 

енергоресурсів і значне зниження емісії СО2 і інших шкідливих викидів в 

атмосферу. Області найбільш перспективного впровадження теплових насосів - це 

системи тепло- і холодозабезпечення промислових технологічних процесів, 

опалення, кондиціювання, гарячого водопостачання об'єктів житлово-

комунального комплексу, енергетика; 

4. Україна суттєво відстає від країн світового співтовариства як по 

виробництву, так і по впровадженню теплові насоси у різні галузі економіки. В 

Україні немає промислового виробництва теплових насосів, впроваджені установки 

проводяться, як правило, в одиничних екземплярах, але навіть при своїх не 

оптимальних параметрах підтверджують гідність й унікальність застосування 

теплових насосів як ефективних енергозберігаючих джерел теплоти в різних 

галузях економіки; 

5. конкурентоспроможність теплових насосів залежить від великої кількості 

факторів термодинамічного, конструктивного, економічного характеру, від їхнього 



 

 

  

функціонального призначення й екологічного впливу на навколишнє середовище й 

ін. У кожному конкретному випадку на підставі техніко-економічних розрахунків 

визначається доцільність впровадження теплового насосу конкретного типу як 

джерела теплоти для конкретного споживача. Спрощений підхід до добору 

потужностей і комплектуючих, вибору схемних розв'язків, до монтажу й 

сервісному обслуговуванню щодо дорогих теплових насосів може привести до 

дискредитації ідеї впровадження теплових насосів у вітчизняного споживача; 

6. без державної підтримки, що полягає в належнім фінансуванні програм 

створення вітчизняних теплових насосів, конкурентоспроможних стосовно 

імпортних аналогів, без уведення спеціальних тарифів на електроенергію для 

користувачів теплових насосів, без пільг і вигідних кредитів при покупці, без 

зменшення ПДВ при ввозі комплектуючих вітчизняними виробниками теплових 

насосів т.п. проблеми впровадження залишаться декларативними. 

Аналіз ситуації в економіці України в цілому й у ЖКГ показує, що існують 

колосальні невикористані потенційні можливості заощадження дорогого 

органічного палива й зниження забруднення навколишнього середовища 

продуктами згоряння й/або низькотемпературними технологічними скиданнями 

при впровадженні теплових насосів різного функціонального призначення в 

областях, де це впровадження доцільне. Областями найбільш раціонального 

впровадження є: 

 застосування теплових насосів «повітря-повітря», «повітря-вода», «вода-

вода», «ґрунт-вода» у житлово-комунальному секторі для гарячого водопостачання 

й опалення будинків тепловою потужністю 5-30 кВт; найбільш привабливим для 

впровадження реверсивних теплових насосів «повітря-повітря» є регіони півдня 

України й Кримський півострів, а також об'єкти, де є достатні обсяги 

відпрацьованого вентиляційного повітря; 
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 привабливо так само комбіноване опалення в холодний період і 

кондиціювання в жаркий час приміщень на базі теплових насосів; 

 застосування теплових насосів у різних технологічних процесах 

промисловості й сільського господарства. 

Навіть сьогодні без державної підтримки в Україні проявляється підвищений 

інтерес до застосування теплових насосів одержання тепла як ефективному 

інструменту енергозбереження, а впроваджені одиничні зразки теплових насосів 

техніки підтверджують перераховані вище переваги. 

У роботі була запропонована стратегія прямого експорту теплових насосів на 

український ринок. 

Компанія «NIBE AB» буде здійснювати прямий експорт через офіційних 

представників в Україні, які будуть входити до «NIBE Group», які в свою чергу 

будуть контактувати з компаніями по установці теплових насосів. Отже, така 

система збуту дасть змогу ефективно просувати теплові насоси по всій території 

України. 

Як вже зазначалося, купівельна спроможність населення доволі низька. Тому 

задля більш ефективного просування теплових насосів на території України була 

запропонована схема споживчого кредитування.  Були зроблені розрахунки 

ефективності впровадження кредитної системи. Були порівнянний загальні витрати 

за 10 років при встановлені газового котла, електричного котла та теплового 

насосу. 

Даний аналіз показав, що зниження частки оплачуваної початкової вартості 

теплового насосу і більш низьких експлуатаційних витрат, дає величезну 

конкурентну перевагу установці теплових насосів. Саме зменшення перших 

капіталовкладень дуже важливо для українських споживачів. 

Щоб ефективно просувати теплові насоси на український ринок необхідно 

застосувати ряд заходів, а саме: кооперація з іншими компаніями щодо 



 

 

  

привернення уваги до технології теплових насосів: білборди; публікації у 

спеціалізованих виданнях, інтернет-виданнях; телепередачі; соціальні проекти; 

просування через інтернет: веб-сайт, та реклама через пошуковими, а також 

виведення на перші лінки у пошуковиках, баннери, контекстна реклама; обмін 

посиланнями, рекламні статті, посилання на соціальні мережі; виставки як 

спеціалізовані, так і присвячені будівництву; білборди у котедж них містечках. 

Такі заходи дозволять набагато швидше розширити ринок теплових насосів на 

території України та створити попит на них. 

Розрахувавши економічну ефективность запропонованої стратегії можна 

прийти до висновку, що даний проект е ефективним та інвестиції можна 

здійснювати.  

До таких висновків можна прийти з ряду визначених показників, а саме: 

NPV=862,6829481 тис. грн., ІД=3,46, IRR=155,05%. Всі ці показники означають, що 

проект можна приймати. 

Отже, після проведеного аналізу можна сказати, стратегія прямого експорту у 

поєднанні з ефективною системою збуту і просування призведе до росту ринку 

теплових насосів. 
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