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Етапи розробки та реалізації конкурентної стратегії на зовнішньому ринку

Стратегія підприємства складається із запланованих маркетингових дій та
необхідних коректив у випадку непередбачених обставин. Отже, стратегію слід
розглядати як комбінацію із запланованих дій і оперативних рішень щодо
адаптації до зовнішнього середовища. Чинники, що впливають на формування
маркетингової стратегії запропонував Л.В. Балабанова.

В основу розроблення конкурентної стратегії на зовнішньому ринку
покладено стратегічний аналіз та прогноз ринкового потенціалу підприємства
як динамічної характеристики, що поєднує виробничо-технологічні та
маркетингові можливості,  з врахуванням можливих змін у зовнішньому
середовищі, у якому воно функціонує. Важливим елементом цього аналізу є
визначення стартових та потенційних позицій підприємства у конкурентній
боротьбі на цільовому ринку. На підставі цього аналізу формують цілі
підприємства та обирають стратегії їх досягнення. До того ж маркетингова
діяльність завжди повинна мати стратегічний характер на зовнішньому ринку.
Більш розширена,стратегія  наведена в табл. 1.

Таблиця 1 - Етапи розробки та реалізації конкурентної стратегії
Етап Характеристика етапів

Встановлення
цілей

Розробка короткотермінових, середньо термінових і
довготермінових цілей підприємства виступає фундаментом
у виборі конкурентної стратегії. Одні фірми стратегічно
націлюють свої дії на усунення конкурентів, інші - на
відособлення від них, треті - на зближення з ними, четверті
- на здачу їм позицій  на вигідних умовах.

Аналіз
зовнішнього
середовища

Являє собою процес моніторингу організаційного
оточення, що ідентифікується зі справжніми і майбутніми
погрозами та сприятливими можливостями. Мета аналізу:
забезпечити своєчасне реагування управління .

Дослідження
внутрішнього
середовища
підприємства

Мета дослідження - виявити внутрішні змінні організації,
які можуть розглядатися як її сильні (слабких) сторони,
оцінити їх важливість, встановити, які з цих змінних
можуть стати основою конкурентних переваг.
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Дослідження
внутрішнього
середовища
підприємства

Аналіз внутрішнього середовища включає:
макросередовище порівняння ресурсів фірми й
ефективності їх використання з іншими організаціями
галузі для вибору оптимального конкурентного розвитку –
аналіз конкурентоспроможності ); мікросередовище.

Визначення
стратегічної мети
і постановки
завдань

Визначення, на основі комплексного аналізу зовнішнього
і внутрішнього середовища, обмежень в діяльності
підприємства, погроз і можливостей для нього з боку,
зовнішнього середовища, формування стратегічних
альтернатив досягнення мети.

Аналіз
стратегічних
альтернатив і
вибір стратегії

Розглядається весь набір альтернативних варіантів
розвитку, з яких в процесі оцінки обираються ті, які
більшою мірою забезпечать досягнення наміченої мети,
можуть бути реалізовані  в рамках ресурсних можливостей,
задовольняють системі прийнятих критеріїв ефективності.
Процес вибору стратегічних альтернатив може бути
заснований на стратегічному позиціонуванні організації,
стратегічних зон господарювання, товару.

Планування
реалізації
стратегії

Включає: розробку розгорнутого плану втілення у
реальність вибраної стратегії, вказуючи терміни поетапної
реалізації та очікувані результати.

Реалізація
стратегічних
рішень

Здійснюється у двох напрямках: з використанням
адміністративних важелів (тактики, політики, процедур та
правил); за допомогою економічних важелів, шляхом
формування бюджету, застосування системи показників та
управління за цілями.

Переваги стратегічного підходу до формування маркетингових заходів
виявляються у тому, що він допомагає спрямувати підприємство з пасивної
адаптації до вимог ринку до активного формування цих вимог, координування
основних сфер діяльності підприємства (наукові та конструкторські розробки,
виробництво, збут), спрямовуючи їх на конкретну, довгострокову роботу зі
споживачами, зосереджуючи увагу на перспективних напрямах та споживачах.
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