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Одним із стереотипів щодо конкурентної боротьби є твердження про її 

безумовну корисність для бізнесу. Але сучасні дослідження доводять, що для 

створення успішного проекту необхідно вийти за межі відомого ринку, або 

створити ринок, вільний від інших «гравців».  

Досить багато науковців займалися питаннями створення нових ринків та 

формування нових бізнес-сегментів, серед них найбільш відомі: Е. Голдратт, 

Ф. Вірсем, М. Трейси, Г. Хемел, А. Шнейдер, А. Сливоцький, Ким Чан та Рене 

Моборн. Ними розроблено концепцію квантово-економічного аналізу, 

стратегію «блакитного океану», теорію обмежень, концепцію 

«інтелектуального лідерства», теорію цінностей, концепцію ділової  

моделі [1, с. 296-297]. 

Унікальною моделлю створення ринку без конкуренції, бізнес-проекту 

розвитку стартапів безумовно є стратегія «блакитного океану» Ким Чана та 

Рене Моборн, викладена у популярній у всьому світі та вже відомій i в Україні 

книзі про правила ведення бізнесу – «Стратегія блакитного океану. Як знайти 

чи створити ринок, вільний від інших гравців» [2]. На думку авторів зазначеної 

концепції, на ринку існують «червоні» та «блакитні океани». Основними 

ознаками стратегії «червоного океану» є: 

 боротьба в існуючому ринковому просторі;  

 перемога над конкурентами; 

 експлуатація наявного попиту;  

 дотримання компромісу «цінності-витрати»;  

 побудова всієї системи діяльності компанії залежно від стратегічного 

вибору, орієнтованого або на диференціацію, або на низькі витрати. 

Стратегія блакитного океану відрізняється не тільки зовсім іншим, новим 

підходом до ведення бізнесу, але також i чіткими рекомендаціями щодо 

здійснення прориву, вийшовши за межі існуючих ринків, так званого 

«червоного океану» (тобто такого, де «ллється кров») до нового – 

«блакитного», вільного від боротьби та конкуренції. Для створення справді 

успішного бізнесу, необхідно запропонувати щось особливе, слід вийти на 

широкий простір блакитного океану – вільний від конкуренції ринок 

інноваційних пропозицій. Ким Чан та Рене Моборн створили новітню 
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філософію успіху, запропонувавши розробити нову бізнес-модель за 150 

стратегічних кроків, уже пройдених автогігантом Ford, фітнес-компанією 

Curves, виробником побутової техніки Philips, магазином цифрової музики 

iTunes, цирком Du Soleil та тисячами інших лідерів ринку. 

Ключовими моментами створення безхмарного ринкового простору без 

конкуренції є: 

 створення вільного від конкуренції ринкового простору;  

 можливість не боятися конкуренції;  

 створення нового попиту й оволодіння ним;  

 руйнування компромісу «цінності-витрати»;  

 побудова всієї системи діяльності компанії відповідно до завдання 

одночасного досягнення диференціації й зниження витрат. 

Найбільш відомий вислів зі стратегії блакитного океану: «Єдиним 

способом перемогти конкуренцію – перестати пробувати перемогти» [2, с. 7]. 

«Блакитний океан» є вільним сегментом ринку, яку компанія створює 

самостійно. Це дозволяє задовольнити запити споживачів шляхом концентрації 

на ключових для них критеріях вибору і оцінки продукту. 

Покрокову стратегію виходу у безконкурентний простір розглянемо на 

прикладі молокопереробної галузі України, як виробника одних із найбільш 

затребуваних видів продукції та представника успішної бізнесової структури 

національної економіки. 

Перший крок – унікальність. Споживачі готові платити більше за 

унікальний товар. У першу чергу унікальним молочним продуктом може бути 

продукт органічного виробництва, для якого в нашій країні є значні 

можливості, оскільки у цій ринковій ніші поки що достатньо місця – більшість 

виробників молокопродукції роблять тільки перші спроби на цьому шляху i 

починають виробляти тільки окремі види молочної продукції, що відповідає 

стандартам органічної. A маслозаводів, які б займалися виключно органічною 

молочною продукцією в Україні всього два. 

Другий крок – захист бізнесу і правильне масштабування. Звичайно ж 

інноваційну модель можуть повторити інші. Отже, важливо захищати її і 

масштабувати так, щоб вона завжди мала перевагу, що є найважливішим 

завданням. I, навіть, коли це буде не «блакитний океан», а «бурий», але 

наздогнати лідера буде дуже складно. 

Третій крок – передбачати можливості і відчувати зміни. У 

підприємництві успіху досягає той, хто вловлює слабкі сигнали мікро- і 

макроекономічних змін і вміє скористатися ними, незважаючи на обмеженість 

ресурсів. Спочатку вони ледь помітні, але стрімко наростають. Імовірність 

щось зробити зменшується з плином часу. Якщо всі бачать можливості, 

значить, багато хто буде створювати схожі моделі, і реалізувати щось 

інноваційне буде складно. Однак можна заздалегідь визначити цілі і рухатися 

до них, реагуючи на навколишні зміни, поки вони ще не для всіх очевидні.  

Головне: щоб вийти в «блакитний океан», не зайнятий масою 

конкурентів, бізнесу потрібна унікальна складова, здатна до масштабування. 
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Розвиваючи бізнес, потрібно вирішувати свої поточні повсякденні проблеми і 

разом з тим здійснювати цілеспрямовані активні дії. 

Важливо вловлювати і загрози, і позитивні можливості на початкових 

етапах. При цьому у випадку оригінальних концепцій бізнесу інвестиційний 

ризик буде вкрай високим, а комерційний низьким, a за умов традиційного 

бізнесу – навпаки. Можна звичайно ж не сильно ризикувати  та стати другим 

номером у галузі молокопереробки, але зайняти навіть це місце на ринку дуже 

складно. 

Ми встановили, що головними чинниками конкуренції досліджуваної 

галузі є: ціна, якість, асортимент, бренд, реклама, термін придатності, упаковка, 

якість сировини, наявність інновацій, ефективність кадрової політики та 

відсоток неякісної продукції. Завдяки цьому визначили стратегічний профіль 

молокопереробної галузі та на основі моделі чотирьох дій пропонуємо такі 

напрями впровадження стратегії блакитного океану: 

1. Встановлення пріоритету щодо виробництва екологічно чистих 

молочних продуктів. 

2. Зростання можливостей роботи на нетипових ринках збуту 

молокопродукції, наприклад, ринок готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa)  

та франчайзинг.  

3. Виготовлення оригінальних видів молокопродукції, наприклад, набори 

різдвяних чи великодніх подарунків з молочних продуктів тощо. 

4. Широка диверсифікація виробництва, в першу чергу перехід до 

продукції, виробництво якої вимагає використання холодильників.  

Такі напрями стануть запорукою створення інновації цінності, яка 

означає набуття  такої нової цінності для споживачів і для маслозаводів, що 

свідчитиме про відкриття нових ринкових ніш, в яких відсутні конкуренти. При 

цьому важливо, щоб відбулось поєднання інновації цінностей з практичністю, 

ціною і витратами.  

Таким чином, згідно одному із концептуальних підходів щодо розвитку 

сучасного стратегічного маркетингу – стратегії «блакитного океану» – 

встановлено, що за сучасних умов розвитку конкурентної боротьби 

найбільшого успіху досягнуть підприємства, які здатні вийти за межі відомого 

ринку, або створити ринок, вільний від інших «гравців». Інструментами такого 

підходу є орієнтація на споживача, здатність до створення унікальної цінності 

для споживача, здатність до масштабування та передбачення.   
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