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«Проблема кожного з нас в тому, що ми 

недостатньо думаємо…», – Томас Ватсон, 

голова та генеральний директор компанії IBM 

в 1914-1956 році [5, с.168]. 

Постановка проблеми. Сучасну економіку по 

праву називають інноваційною економікою, 

економікою знань. Інформація, обсяг якої 

збільшується безпрецедентними темпами, стала 

фактором виробництва. На цьому тлі все більшу 

роль починають грати послуги в сфері 

інформаційних технологій (ІТ-послуги), про що 

свідчить їх безперервне зростання, та як результат 

– інтенсивне конкурентне середовище у галузі. 

Актуальність теми зумовлена тим, що для 

досягнення успіху та довгострокового життя 

організації на міжнародному ринку послуг у 

сфері інформаційних технологій в умовах 

інтенсивної конкурентної боротьби, вибір та 

формування конкурентної стратегії має 

вирішальне значення. 

Предметом дослідження є процес удоско-

налення конкурентної стратегії міжнародної 

компанії, а об’єкт дослідження – Корпорація 

International Business Machines (IBM). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Ще до часів менеджменту та економіки, як наук, 

поняття конкурентоспроможності використовувався 

як порівняльний термін держав в міжнародній 

торгівлі, адже держави воювали та боролися саме 

для досягнення переваг над іншими. На сьогодні, 

з настанням інформаційно-технологічної рево-

люції не тільки держави борються за лідерство, 

але й міжнародні організації, створюючи свої 

конкурентні стратегії. Дане питання висвітлене в 

роботах вітчизняних та зарубіжних учених, таких 

як: М.І. Книш, P.A. Фатхутдінов,   Ф. Котлер, 

Г.Мінцберг, М.Портер, A.A. Томпсон, В.О. Ви-

нокурова, В.Л. Дикань, В.А. Василенко,  М. 

Кардулло, А. Дадхе, А. Чандлер і багато інших.  

Проблеми та тенденції розвитку міжнародного 

ринку информаційних технологій розглядають 

Дж. Котларскі і І. Ошрі, які акцентують свою 

увагу на тенденції до аутсорсингу ІТ-послуг, а 

також М. Енгмана, вивчає сектор ІТ-послуг в 

країнах, що розвиваються. 

Вищезазначені наукові роботи зазначених 

авторів висвітлюють різноманітні підходи до 

конкурентної стратегії, але у швидкоплинному 

світі, в особливості на ринку послуг 

інформаційних технологій, дані підходи 

швидко втрачають актуальність та потребують 

нових інноваційних рішень, саме тому дана 

тема залишається актуальною. 

Мета статті. Завданням даної статті було 

проаналізувати міжнародний ринок ІТ-послуг, 

виявити основні тенденції його розвитку, висві-

тлити  основні  можливості та загрози факторів, 

які впливають на міжнародну організацію при 

розробці конкурентної стратегії та розробити 

практичні  рекомендацій  щодо  її  забезпечення. 

Основні результати дослідження. Аналіз 

зовнішнього середовища, а саме відстеження 

ринкової кон’юнктури і провідних ринкових 

трендів, є невід’ємним елементом ефективного 

функціонування будь-якої господарської систе-

ми. З переходом до інформаційного суспільства 
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основною продуктивною силою суспільства ста-

ють інформаційні технології, тому аналіз стану 

ринку інформаційних послуг і продуктів набуває 

все більшої актуальності. Розвиток сектора ін-

формаційно-комунікаційних технологій, розши-

рення номенклатури послуг і збільшення обсягів 

виробництва та споживання інформаційних пос-

луг значно впливає на форми організації бізнесу, 

механізми моніторингу соціально-економічних 

процесів і управління розвитком регіонів, а також 

сам уклад життя населення. 

За прогнозами дослідницької консультації 

IDC, світова галузь інформаційних технологій 

має намір досягти 5 трильйонів доларів у 2019 

році. Економіки, робочі місця та особисте життя 

стають все більш цифровими, більш пов’язаними 

та дедалі більш автоматизованими [4]. 

США - це найбільший ринок технологій у 

світі, який становить 31% від загальної суми, або 

приблизно 1,6 трлн. дол. США за 2019 рік. У 

США, як і у багатьох інших країнах, технічний 

сектор складає значну частину економічної 

діяльності, перевершуючи показники більшості 

галузей промисловості, такі як роздрібна 

торгівля, будівництво та транспорт [4]. 

Характерною  особливістю  ринку  інформа-

ційних технологій  є  переміщення  виробництва  

з  розвинених країн  до  країн,  що  розвиваються,  

в  яким  притаманна  більш  низька  вартість  опла-

ти  праці. Якщо  оцінювати  світовий  аутсорсинг,  

то  основними  факторами,  які  впливають  на ри-

нок світового аутсорсингу є розвиток нових мо-

делей IT-послуг, економічні, політичні та трудові 

відносини, та стан фінансових ринків [7, c.122]. 

У Північній Америці прогнозується зростан-

ня попиту на сторонній IT-аутсорсинг, що обу-

мовлюється жорсткою економією та бажанням 

знизити витрати. Тому в майбутньому, це приз-

веде до подальшого зростання імпорту комп’ю-

терних та інформаційних ресурсів в США [8, c.98]. 

Ще однією тенденцією на ІТ-ринку є фокус 

на кібербезпеку. Кібербезпека продовжує наби-

рати значення, оскільки бізнес та повсякденне 

життя все більше оцифровуються. Багато під-

приємств збільшують свої інвестиції в безпеку 

або підвищують свою увагу в галузі безпеки, 

купуючи нові програми та створюючи ІТ 

підрозділи кібербезпеки.  

На світовому ринку ІТ-послуг лідерами є аме-

риканські вендори (постачальники). Незважаючи 

на розмір американського ринку, більшість 

витрат на технології (69%) відбувається за його 

межами. Витрати часто співвідносяться з такими 

факторами, як населення, ВВП та зрілість ринку 

та активній діяльності компаній на інших регі-

ональних ринках. Філії  та  дочірні підприємства 

американських компаній, що надають ІТ-послу-

ги, розташовані по всьому світу, починаючи від 

розвинених ринків Західної Європи, закінчуючи 

ринками, що розвиваються. Головними спожива-

чами технологій є Азіатсько-Тихоокеанський ре-

гіон [7, c.121]. Одним із таких американських 

вендорів є Корпорація International Business Machines.  

IBM – багатонаціональна ІТ-компанію, яка 

була заснована в 1911 році, зі штаб-квартирою 

в місті Армонк, Нью-Йорк, США. У першу чер-

гу компанія була виробником апаратних засо-

бів та програмного забезпечення, але сьогодні 

компанія пропонує послуги та рішення у сфері 

хмарних обчислень, хостингу, когнітивних тех-

нологій, даних та аналітики, безпеки та мобіль-

них рішень. Вона надає послуги більш ніж 175 

країнам у всьому світу і має понад 360 тис. спів-

робітників по всьому світу станом на грудень 

2018 року, з річним доходом в  79,591 млрд. до-

ларів США (на 31 грудня 2018 року) [1, c.143]. 

На 22 червня 2019 р. за загальним річним дохо-

дом IBM займає 38 місце у рейтингу Fortune, се-

ред 500 найбільших американських корпорацій [3]. 

Місія компанії– «лідирувати у винаході, 

розробці та виробництві найсучасніших 

інформаційних технологій галузі, включаючи 

комп’ютерні системи, програмне забезпечення, 

системи зберігання та мікроелектроніку, і бути 

кращою компанією з фінансових послуг у світі». 

Відомі винаходи та розробки компанії: 

банкомат (ATM), електронна клавіатура, 

торгово-фінансова операція SWAP, дискета, 

жорсткий диск, карта з магнітною смугою, 

система бронювання авіакомпанії SABRE, 

SQL, штрих-код універсального коду продукту 

(UPC) і віртуальна машина . 

Конкуренція у світі: компанія бере участь у 

високо конкурентному середовищі, де його 

конкуренти розрізняються за розмірами, від 

великих багатонаціональних підприємств до 

невеликих місцевих старт-апів в різних галузях 

промисловості. Компанія має сотні конкурентів у 

всьому світі. Основними конкурентами компанії 

є Alphabet Inc. (Google), Amazon.com, Inc., Cisco 

Systems, Inc., Microsoft, Oracle, Salesforce.com, 

SAP, Dell Technologies, Hewlett-Packard Enterprise 

(HPE), Intel, Pure Storage, Oracle [3]. 
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Незважаючи на свою позицію як одного з 

найбільших гравців на ринку, IBM 

підпорядковується різноманітним внутрішнім і 

зовнішнім факторам, які можуть служити 

бар’єром для довгострокового успіху. 

Розглянемо більш докладно, які саме сили, 

слабкості, можливості та загрози є у компанії 

IBM за допомогою SWOT-аналізу (таб. 1.1). 
 

S Сили W Слабкості 

1. Відомий бренд 

2. Досвід в управлінні виробничими процесами та 

матеріалами 

3. Широкий портфель інтелектуальної власності 

4. Висока економія масштабу 

1. Неунікальні продукти 

2. Зменшення асортименту продукції 

3. Низький ступінь диверсифікації 

4. Забагато працівників (понад 360 000) 

 

 Можливості T Загрози 

1. Диверсифікація бізнесу в різних галузях 

2. Альянси з фірмами різних галузей або ринків 

3. Швидке впровадження нових продуктів 

1. Імітація виробів 

2. Конкуренція 

3. Кіберзлочинність 

4. Децентралізація компанії 

Таблиця 1.1 – SWOT аналіз компанії IBM  

Джерело: узагальнено автором на основі [1, 2]. 
 

Сильні сторони (внутрішні стратегічні фак-

тори). У моделі аналізу стратегія IBM успішно 

використовує сильні сторони бізнесу, такі як си-

льний бренд, досвід в управлінні виробничими 

процесами та матеріалами, широкий портфель 

інтелектуальної власності, висока економія 

масштабу. Бренд IBM є одним з найсильніших 

на світовому ринку інформаційних технологій. 

Цінність бренду базується на популярності 

продукту та перевіреній часом ефективності, а 

також досвіді компанії в наданні апаратних та 

програмних рішень для клієнтів. Цей внутріш-

ній фактор дає змогу компанії успішно залучати 

і утримувати клієнтів для поточних і нових 

продуктів. Ще однією перевагою є досвід IBM у 

виробничих процесах та управлінні матеріала-

ми. Така експертиза базується на багаторічній 

інноваційній історії, яка формує бізнес-стратегії 

компанії та програми розвитку людських ресур-

сів для таланту та навичок робітників компанії 

IBM, і впливає на розвиток галузі. Організаційна 

культура IBM також сприяє цій силі. Крім того, 

компанія отримує переваги від свого великого 

портфеля інтелектуальної власності. З іншого 

боку, висока економія на масштабах сприяє 

можливості бізнесу у підтримці конкуренто-

спроможності, незважаючи на високі витрати на 

розробку нових технологічних продуктів. Цей 

елемент SWOT-аналізу показує, що IBM має 

основні переваги, які можуть підтримувати розви-

ток бізнесу, незважаючи на жорстку конкуренцію. 

Слабкі сторони (внутрішні стратегічні 

фактори). У цьому елементі SWOT-аналізу 

визначаються фактори, які зменшують або 

обмежують продуктивність бізнесу. Слабкі 

сторони знижують потенціал бізнесу, які компанія 

повинна подолати через стратегічні ініціативи або 

реформи в бізнес-операціях і процесах.  

В контексті ринку інформаційних техноло-

гій, IBM повинна вирішувати такі недоліки: 

неунікальні продукти, зменшення асортименту 

продукції, низький ступінь диверсифікації, 

забагато працівників (понад 360 000) [1, c.67]. 

Неунікальні продукти відносяться до стратегії 

компанії по зменшенню витрат. Однак, така 

стратегія застосовується з мінімальним акцентом 

на унікальність продукту. В результаті, конку-

рентам легко розробляти технологічні продукти, 

подібні до продуктів IBM. Компанія також має 

слабкість в скорочуванні асортименту продукції. 

Цей внутрішній фактор базується на останніх 

стратегічних реформах, спрямованих на орієнта-

цію бізнесу на основні операції з високим 

потенціалом прибутковості. Наприклад, компанія 

продала свій бізнес персональних комп’ютерів 

Lenovo в 2005 році. У зв’язку з цим, IBM має 

низьку ступінь диверсифікації. Більш того, в ком-

панії працюють забагато працівників, що усклад-

нює процес регулювання та контролю [66]. 

Можливості (зовнішні стратегічні фактори): 

диверсифікація бізнесу в різних галузях, альянси з 

фірмами різних галузей або ринків, швидке 

впровадження нових продуктів. 

Можливість диверсифікації бізнесу IBM в 

різних галузях безпосередньо пов’язана з слабкістю 

компанії, яка має низький ступінь диверсифікації. 

Використовуючи цю можливість, компанія може 

використовувати свої переваги для проникнення на 

інші ринки. IBM має можливість покращити свої 

фінансові показники шляхом подальшої та 

агресивної експансії на ринках, що розвиваються, 

таких як Китай та Індія. Іншою можливістю для 
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IBM є розвиток альянсів з іншими фірмами в різних 

галузях і ринках. Цей зовнішній фактор базується 

на тенденції технологічної інтеграції в галузях і 

ринках. Стратегічною метою таких подальших 

придбань повинно бути розширення існуючих 

продуктів і пов’язаних з ними операцій, а не 

обов’язково розширення рівня диверсифікації 

бізнесу. Наприклад, продукти інших галузей 

промисловості, такі як автомобільна промисловість, 

стають все більш залежними від обчислювальних 

технологій. З іншого боку, можливість швидко 

впроваджувати інновації підтримує конкуренто-

спроможність компанії, яка ґрунтується на досвіді 

досліджень і розробок, а також надає широкий 

спектр інтелектуальної власності.  

Загрози (зовнішні стратегічні фактори). У 

цьому елементі SWOT-аналізу визначаються 

фактори, які зменшують або обмежують зрос-

тання IBM. Ці фактори загрожують компанії з 

точки зору потенційної невдачі в реалізації 

стратегії. IBM повинна впроваджувати заходи 

для захисту свого бізнесу від таких загроз у зов-

нішньому середовищі: імітація виробів, конку-

ренція, кіберзлочинність, децентралізація компанії. 

У цьому SWOT-аналізі конкуренція є 

головною загрозою для бізнесу IBM. 

Наприклад, компанія страждає від агресивних 

підходів інших технологічних фірм, таких як 

Intel, Google і Amazon.com, які все частіше 

пропонують послуги хмарних обчислень, та 

конкурують з продуктами IBM. Компанія 

продовжує відчувати сили ще більшої кількості 

конкурентів, оскільки все більше компаній 

виходять на ринок комп’ютерних технологій. 

Ці фірми можуть безпосередньо конкурувати з 

компанією, надаючи свої продукти в Інтернеті. 

Імітація продуктів – загроза, яка ґрунтується на 

слабкості захисту від імітації продукту, що 

пов’язано з орієнтацією компанії на лідерство за 

витратами з мінімальною унікальністю продукту. З 

іншого боку, загроза конкуренції є значною через 

ступінь диференціації та агресивності фірм в 

індустрії інформаційних технологій. Крім того, 

кіберзлочинність є серйозною загрозою, особливо 

через великі онлайн-операції компанії, пов’язані з 

серверами для своїх клієнтів. Наприклад, продукти 

хмарної платформи піддають фірму та її клієнтів 

потенційним кібератакам та пов’язаним з ними 

ризики. Додатково до ризиків компанії слід 

віднести децентралізацію організації. Компанія 

оперує свій бізнес на території більш ніж 175 країн 

світу, таким чином дуже важко стежити за 

дотриманням політики, норм, правил компанії, та 

контролювати процесами. 

Висновки та пропозиції. Ринок інформацій-

них технологій є одним з найприбутковіших рин-

ків світу, де США займає свою лідируючу пози-

цію щодо постачання послуг, при цьому голов-

ними споживачами технологій є Азіатсько-Тихо-

океанський регіон. Характерною особливістю  

ринку  інформаційних технологій  є  переміщення  

виробництва  з  розвинених країн  до  країн,  що  

розвиваються,  в  яким  притаманна  більш  низька  

вартість  оплати  праці. Кібербезпека продовжує 

набирати значення, оскільки бізнес та 

повсякденне життя все більше оцифровуються.  

В статті біло поведено SWOT-аналіз зовніш-

ніх та внутрішніх факторів, які впливають на 

формуванні конкурентних стратегій на прикладі 

одного із великих американських постачальників 

ІТ-послуг, а саме IBM та були запропоновані 

наступні рекомендації щодо удосконалення вже 

існуючої стратегії: 

– введення альянсів з фірмами інших 

галузей, для використовування можливостей 

технологічної інтеграції; 

– диверсифікація бізнесу для розподілу та 

зменшення ризику на ринку інформаційних 

технологій; 

– реформування інноваційні процесів, щоб 

підвищити унікальність продукції та підвищи-

ти переваги продуктів які б зашкодили імітації 

та конкуренції; 

– посилити маркетингову діяльність щодо 

бренда компанії; 

– створити нові підрозділи, які б 

займалися питаннями кібербезпеки. 
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Форикова В.А. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье проанализирован рынок ИТ-услуг и выявлении основные тенденции его развития. Рассмотрена проблема 

выбора набора конкурентных стратегий для международной организации, которая действует на международном 

рынке услуг в сфере информационных технологий в условиях интенсивной конкурентной борьбы на примере организации 

International Business Machines используя стратегический матричный метод - SWOT-анализ. В статье освещены 

основные факторы, оказывающие влияние на международную организацию при разработке конкурентной стратегии. 

Разработаны практические рекомендации по совершенствованию конкурентной стратегии организации. 

Ключевые слова: ИТ-услуги, конкурентная стратегия, конкуренция, международная компания, SWOT-анализ. 
 

Forykova Viktoriia 

IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE’S COMPETITIVE STRATEGY IN AN INTENSE COMPETITIVE 

ENVIRONMENT IN THE GLOBAL MARKET OF IT-SERVICES 

The article analyzes the market of IT services and identifies the main trends in its development. The problem of choosing a set 

of competitive strategies for an international organization operating in the international market of information technology 

services in the conditions of intense competition on the example of the International Business Machines organization using the 

strategic matrix method - SWOT-analysis is considered. The article highlights the main factors that have an impact on the 

international organization in developing a competitive strategy. Practical recommendations for improving the organization's 

competitive strategy have been developed. 

Keywords: IT services, competitive strategy, competition, international company, SWOT analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


