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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
У статті розглянуто процес створення методики комплексної оцінки конкурентоздатності зер
нопереробних підприємств харчової промисловості. Теоретикометодичним підгрунтям для
розробки методики стало обгрунтування САРМпідходу, що дозволило згрупувати фактори, які
впливають на конкурентоздатність, на загальні та специфічні відповідно до складових конку
рентоздатності. Визначено вагову структуру національної, галузевої та фірмової конкурентоз
датності, що дозволило розрахувати комплексний інтегральний показник конкурентоздатності,
на основі якого з'ясовано рівень розвитку підприємств вибірки — низький, середній чи висо
кий. Особливістю методики є розрахунок рівня фірмової конкурентоздатності за допомогою
створеного та апробованого методу середніх нормованих просторів, який дозволив об'єктивно
визначити фірмову конкурентоздатність відповідно до встановлених припущень.
The article is devoted to the process of creation a competitiveness complex estimation technique
of the food industry grain processing enterprises. The CAPMapproach was justified that became
theorymethodical base for the technique. It allowed to group influence competitiveness factors on
the general and specific according to competitiveness components. The weight structure of national,
branch and firm competitiveness is defined that has allowed to calculate a complex integrated
indicator of competitiveness, that became a basis the enterprises development level — low, average
or high. Feature of the technique is calculation the firm competitiveness by means of the created
and approved method of average normalized spaces which has allowed to define objectively the firm
competitiveness according to the established assumptions.
Ключові слова: САРМпідхід, метод середніх нормованих просторів, комплексний інтегральний показ
ник конкурентоздатності, методика комплексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних
підприємств харчової промисловості.
Key words: CAPMapproach, method of average normalized spaces, a complex integrated indicator of
competitiveness, competitiveness complex estimation technique of the food industry grain processing enterprises.

У складних умовах жорсткої конкуренції однією із
важливих переваг ефективного суперництва є мож,
ливість об'єктивної та комплексної оцінки конкуренто,
здатності підприємства для визначення його позиції се,
ред інших учасників, прийняття відповідних рішень щодо
корегування стратегії діяльності для підвищення конку,
рентоздатності тощо. Загостреність проблем галузей
економіки України, зокрема зернопереробних підпри,
ємств харчової промисловості, в результаті негативно,
го впливу світової економічної кризи зумовили різке
зниження прибутковості, що спричинило банкрутство та
реорганізацію значної кількості підприємств даної га,
лузі. Таким чином, комплексна оцінка конкурентної по,
зиції підприємства у сучасних ринкових умовах є одним
із першочергових питань, яке потребує детального вив,
чення, вирішення та вдосконалення.

52

Теоретичному обгрунтуванню та практичному зас,
тосуванню різних підходів та методів оцінки конкурен,
тоздатності, які є основними складовими методики, при,
святили свої роботи такі вітчизняні та закордонні нау,
ковці, як І. Ансоф, Г.В. Білоконенко, І.П. Булєєв, О.Ф. Во,
лонцевич, Н.А. Дробитько, І.М. Злидень, Ю.Б. Іванов,
Б. Карлоф, Ф. Котлер, В.В. Оскольський, О.А. Панасюк,
М. Портер, І.Л. Райнін, О.М. Тищенко, О.С. Шнипко, Л.Н. Чай,
никова, В.Н. Чайников, І.О. Чурносова. Досліджено на,
укові підходи до оцінки конкурентоздатності підпри,
ємств, які поділено на дві групи макро, та мікрорівнів.
До основних підходів на макрорівні належать [1; 2; 3]:
теорія факторів виробництва, теорія ефективної конку,
ренції та підходи, що визначають причини та джерела
конкурентоздатності. На мікрорівні науковці переваж,
но розглядають конкурентоздатність підприємства че,
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Таблиця 1. Взаємозв'язок класифікації факторів, які впливають
на конкурентоздатність підприємств, із розподілом ВЕФ та
САРМ$підходом

підвищує ефективність управління
за умови правильності визначен,
ня якісних характеристик. Аналіз
довів, що значна частина вчених
Ɏɚɤɬɨɪɧɚ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
ɝɪɭɩɚ
Ɏɚɤɬɨɪɧɚ ɝɪɭɩɚ
використовує кількісний підхід
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
щодо використання методів оцін,
ɋȺɊɆɞɨ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ки конкурентоздатності [8; 14; 11;
ɩɿɞɯɨɞɨɦ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɚɜɬɨɪɚ
ȼȿɎ
15]. Це свідчить про важливість
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
кількісних характеристик для
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ ɭɦɨɜɚɦ ɋɈɌ
ɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
Ɏɚɤɬɨɪɢ
прийняття рішень. Втім, значна ча,
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɬɚɪɢɮɧɟ ɬɚ ɧɟɬɚɪɢɮɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
стина кількісних методів оцінки
ɪɢɧɤɭ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
використовують детальну ін,
ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
Ɏɚɤɬɨɪɢ
формацію про діяльність компанії
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
та її конкурентів, що в результаті
ɪɢɧɤɭ
ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
не вирішує питання доступності
ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɛɿɡɧɟɫ
ɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
зовнішньої оцінки конкурентоз,
ɹɤɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
датності.
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
Таким чином, незважаючи на
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
значну кількість досліджень щодо
ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
підходів та методів оцінки конку,
ɤɪɚʀɧɿ
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
рентоздатності, жоден із підходів
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
не дає можливості вирішення зав,
ɪɿɜɟɧɶ ɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɛɿɡɧɟɫɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
дання комплексної оцінки конку,
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɪɚʀɧɢ
рентоздатності підприємства, ви,
Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ
ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ
ɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ходячи із національної, галузевої
ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
та фірмової складових, не здатен
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɦɚɤɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
окремо виділити кожну складову
ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
та, фактично, не розділяє загальні
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɛɚɡɨɜɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
для всіх підприємств країни, галузі
Ɏɿɪɦɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
фактори та специфічні фактори
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ
підприємств. Крім цього, якісні
ɮɚɤɬɨɪɢ
ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ методи оцінки мають значний не,
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ долік суб'єктивності при встанов,
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ленні рівня конкурентоздатності
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ
підприємств, а кількісні — пере,
рез продукцію, що випускається; у взаємозв'язку із по, важно використовують значний масив закритої інфор,
тенціалом та впливом зовнішнього середовища тощо [2; мації, що унеможливлює доступ інших зацікавлених осіб
4; 5; 6]. Іноді у своїх дослідженнях вчені замінюють ме, (інвесторів, кредиторів тощо). Отже, складові методи,
тодологічні підходи методами оцінки рівня конкурен, ки оцінки конкурентоздатності підприємств потребують
тоздатності, що не відповідає поставленим у цих дослі, подальшого дослідження та вдосконалення, врахову,
дженнях задачам [7]. Отже, крім іншого, класифікація ючи особливості діяльності зернопереробних підпри,
підходів до оцінки конкурентоздатності підприємства ємств харчової промисловості.
Метою статті є розробка та апробація методики ком,
дозволила побачити інші методологічні недоліки, у тому
числі: термінологічні невідповідності, відсутність сис, плексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних
підприємств харчової промисловості України.
темності та комплексності у розгляді підходів.
Розробка комплексної методики оцінки конкурентоз,
Аналіз наукових досліджень дає можливість пред,
ставити перелік основних методів оцінки конкуренто, датності вимагає сформованості теоретико,методичних
здатності підприємств: метод, заснований на теорії муль, засад, основними з яких є уявлення щодо поняття "кон,
типлікатора [8]; матричні методи оцінки конкурентоз, курентоздатність підприємства", підхід до оцінки, фак,
датності [8; 9; 10; 11; 12; 13] тощо. Всі методи оцінки тори та факторні показники оцінки, метод оцінки. Резуль,
конкурентоздатності підприємства за ступенем форма, татом попередніх досліджень автора є вдосконалене виз,
лізації поділяються на кількісні, якісні та комплексні. начення поняття "конкурентоздатність підприємства", яке
Кількісний підхід дозволяє визначати та прогнозувати представлено як комплексну характеристику, яка позиц,
реальний стан та можливості підприємства щодо його іонує суб'єкта господарювання на світовому, національ,
рівня конкурентоздатності. Такий підхід сприяє чітко, ному та галузевому ринках. Це дозволяє цілісно проана,
му з'ясуванню позитивних та негативних сторін діяль, лізувати конкурентоздатність підприємства за національ,
ності та прийняттю обгрунтованих управлінських рішень. ною, галузевою та фірмовою складовими. Крім цього,
Якісні методи відрізняються значним рівнем суб'єк, автором визначено чотири групи факторів, які впливають
тивності, низьким рівнем математичної формалізації та на кожну зі складових конкурентоздатності, а саме: на,
складною системою розрахунків. Це утруднює процес ціональна — фактори зовнішнього ринку, внутрішнього
прийняття управлінських рішень. Комплексні методи ринку; галузева — внутрішньогалузеві та фірмова —
представляють поєднання двох зазначених підходів, що внутрішньофірмові чинники [16].
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Таблиця 2. Факторні показники оцінки фірмової
Досліджено наукові підходи
конкурентоздатності відповідно до факторів впливу
до оцінки конкурентоздатності
підприємств, які поділено на дві
Ɏɨɪɦɭɥɚ
групи макро, та макрорівня [17].
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
До основних підходів на мак,
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
Ʌɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ
ɇɚɡɜɚ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
рорівні належать: теорія фак, ʋ ɇɚɡɜɚ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɚɤɬɨɪ
торів виробництва, теорія ефек,
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ
тивної конкуренції та підходи, що
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
визначають причини та джерела
1
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ
ɑɢɫɬɢɣ
ɞɨɯɿɞ
(ɜɢɪɭɱɤɚ)
ɜɿɞ
Ɏ2
ɪ
035 / (Ɏ2 ɪ
конкурентоздатності. На мікро,
ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞ. /
230+Ɏ1 ɪ030+ Ɏ1
рівні науковці переважно розгля,
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
(Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
ɪ040+Ɏ2 ɪ 240)
дають конкурентоздатність під,
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɡɚɬɪɚɬɢ+ȼɚɪɿɫɬɶ
ɮɨɧɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ
ɨɫɧ.ɡɚɫɨɛɿɜ+Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤ.ɮɿɧ.
приємства через продукцію, що
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ+ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ
випускається; у взаємозв'язку із
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿʀ)
потенціалом та впливом зовніш, 2 ɑɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ
Ɏ2 ɪ010 / Ɏ2 ɪ 010
Ⱦɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ)
ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ
ɩɨ ɝɚɥɭɡɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ/Ɉɛɫɹɝ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
нього середовища тощо. Втім,
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɝɚɥɭɡɿ
жоден із підходів не дає можли,
ɝɚɥɭɡɿ
вості вирішення завдання комп, 3 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) /
Ɏ2 ɪ220 (225) / Ɏ2
лексної оцінки конкурентоздат,
ȼɢɪɭɱɤɚ
ɪ035
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɱɢɫɬɢɦ
(ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ)
ності підприємства, виходячи із
ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ
національної, галузевої та фірмо, 4 ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
Ɏ2 ɪ220 (225) / Ɏ1
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) /
вої складових, не здатен окремо
ɪ030+100+120
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ
(Ɂɚɥɢɲɤ.ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɈɁ+ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ
виділити кожну складову та, фак,
ɡɚɩɚɫɢ+ɇɟɡɚɜɟɪɲ.ɜɢɪɨɛɧɢɰ
тично не розділяє загальні для
ɬɜɨ)
всіх підприємств країни, галузі
ɪɟɫɭɪɫɨɜɿɞɞɚɱɚ
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ
Ɏ2 ɪ.035/Ɏ1 ɪ280
фактори та специфічні фактори
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞ./Ⱥɤɬɢɜɢ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) /
Ɏ2 ɪ220 (225) / Ɏ1
підприємств. Вирішення цієї за, 5 Ɋɿɜɟɧɶ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɪ380
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
дачі можливе при використанні
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
САРМ,підходу, який дозволяє 6 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ
Ɏ1ɪ380+430+480+
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ (ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ+
представити фактори, що вплива,
630/Ɏ1 ɪ640
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɜɢɩɥɚɬ ɬɚ
ють на конкурентоздатність, як
ɩɥɚɬɟɠɿɜ+Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤ.ɡɨɛɨɜ’
ризики для діяльності підприєм,
ɹɡɚɧɧɹ+Ⱦɨɯɨɞɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ства. В результаті здійснено гру,
ɩɟɪɿɨɞɿɜ)/ɉɚɫɢɜ
пування факторів на загальні, до
яких належать групи національної та галузевої складо, чають однакові фактори у різному перегрупуванні. Дос,
вих, та специфічні, які враховують особливості діяль, лідивши сутність та ознаки факторних показників, їх
ності компаній харчової промисловості. Даний підхід варто представити відповідно до авторської класифі,
удосконалює класифікацію факторів конкурентоздат, кації за такими групами: фактори зовнішнього ринку,
ності та формує засади для поширення застосування фактори внутрішнього ринку, внутрішньогалузеві та
методики оцінки конкурентного стану для підприємств внутрішні фірмові фактори. Така структура у взаємозв'яз,
інших галузей економіки України.
ку із класифікацією методики ВЕФ та САРМ,підходом
Відповідно до обраного підходу оцінки конку, представлено за допомогою табл. 1.
рентоздатності розглянуто методику розрахунку
З даних табл. 1 видно, що фактори зовнішнього
індексу глобальної конкурентоздатності, представ, ринку вміщують частково базові та частково ефективні
лену Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), яка є фактори за методикою ВЕФ. Аналіз показав, що дана
базою для обгрунтування факторних показників оц, група факторів характеризується такими факторними
інки за національною та галузевою складовими кон, показниками: права власності, захист інтелектуальної
курентоздатності, визначення їх вагомості та діапа, власності, середньозважена торгова тарифна ставка,
зону коливання [18]. Науковці ВЕФ визначили, що інтенсивність локальної конкуренції тощо. Всі складові
для України характерне перехідне положення між даної групи є спільними (загальними) факторами та
факторноорієнтованим та ефективним розвитком, впливають на конкурентоздатність підприємств різних
що зумовило розподіл вагових коефіцієнтів за ба, сфер економіки. Фактори внутрішнього ринку вміщують
зовими (50%), ефективними
Таблиця 3. Вагові значення факторних груп відповідно до
(40%) та інноваційними (10%)
національної, галузевої та фірмової складових
факторами.
конкурентоздатності
Класифікація факторних
груп за методикою ВЕФ (базові,
ȼɚɝɨɜɚ
ɇɚɡɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
Ɋɚɡɨɦ
ɱɚɫɬɤɚ, %
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ефективні, інноваційні) від,
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ
22
70
різняється від запропонованої
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
48
автором структури факторів, які Ƚɚɥɭɡɟɜɚ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɿ
20
20
впливають на конкурентоздат, Ɏɿɪɦɨɜɚ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɮɿɪɦɨɜɿ
10
10
ність. Обидві класифікації вклю, Ɋɚɡɨɦ
100
100
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Таблиця 4. Комплексне представлення факторних показників
національної конкурентоздатності, 2005—2010 рр.

класифікації їх розподіл наведе,
но у табл. 3.
З табл. 3 видно, що найбіль,
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
шу вагову групу факторів у 70%
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ
ɇɚɡɜɚ ɮɚɤɬɨɪɭ
складають елементи національ,
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ної конкурентоздатності. Це
1. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
свідчить про значну роль держа,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ
35
35
35
35
30
30
ɭɦɨɜɚɦ ɋɈɌ
ви у створенні сприятливих умов
ɬɚɪɢɮɧɟ ɬɚ ɧɟɬɚɪɢɮɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
14
12
12
12
12
14
для розвитку та вдосконалення
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
9
9
8
8
9
9
конкурентних відносин між учас,
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
10
10
10
10
10
9
никами ринку, їх вихід на світові
2. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
6
0
8
14
12
0
ринки. Галузева складова визна,
ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
27
30
33
36
33
33
чена у розмірі 20% та демонст,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
рує залежність ефективності
ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
20
22
24
16
14
14
діяльності підприємства не лише
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 15
15
15
15
15
20
від сприятливості умов націо,
ɹɤɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
8
8
10
10
10
8
нального ринку, але й від рівня
ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɛɿɡɧɟɫ
20
20
20
20
20
20
розвитку конкретної галузі. Кон,
ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ
6
6
6
7
6
6
курентоздатність підприємства
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
16
14
16
17
15
15
на мікрорівні має ваговий ко,
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
6
6
6
6
6
6
ефіцієнт у 10%, що підкреслює
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
незначний вплив підприємства
ɪɿɜɟɧɶ ɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
12
12
12
12
12
8
на формування рівня цін та об,
Ɋɚɡɨɦ ɡ
204
199
215
218
202
192
сягів власних продажів для галу,
складові елементи базових, ефективних та інноваційних зей з низьким рівнем монополізації та великою кількістю
факторів за методикою ВЕФ. Аналіз показав, що дана виробників.
група факторів характеризується такими факторними
Сформовані теоретико,методичні засади дозволя,
показниками: здатність до інновацій, якість наукових ють остаточно розкрити методику комплексної оцінки
дослідницьких інституцій, витрати підприємств на НДР, конкурентоздатності зернопереробних підприємств, яка
наявність вчених та інженерів, технологічний трансфер, допоможе зовнішнім та внутрішнім учасникам прийма,
ВВП на душу населення, формування людського капі, ти ефективні управлінські рішення щодо нормального
талу тощо. В межах САРМ,підходу визначено, що гру, функціонування фірми, вкладання інвестицій в її
па факторів внутрішнього ринку є загальними факто, діяльність, надання позик тощо. Методика складається
рами, отже, вони є спільними для аналізу конкурентоз, з розгалуженої системи етапів, які забезпечують комп,
датності всіх галузей економіки.
лексний аналіз конкурентного рівня підприємств.
Таким чином, фактори зовнішнього та внутрішньо,
Етап 1. Складання таблиць за кожним факторним
го ринку створюють спільний базис для подальшої оці, показником національної конкурентоздатності. Джере,
нки конкурентоздатності не лише підприємств харчової лом даних є щорічні звіти про конкурентоздатність країн
промисловості, а будь,якого напряму діяльності еконо, ВЕФ. Отриманим показникам присвоюється відповідний
міки. Така особливість розширює можливості застосу, ваговий коефіцієнт, а сам показник визначається відпо,
вання методики оцінки конкурентоздатності підпри, відно до єдиної системи бальної оцінки (від 0 до 7). На
ємств.
основі цього визначаються індивідуальні інтегральні
Група внутрішніх галузевих факторів складається із значення за кожним факторним показником оцінки на,
загальних чинників. Дана група факторів формує влас, ціональної конкурентоздатності із врахуванням вагово,
ний базис, що має однакове значення для всіх підпри, го коефіцієнта. Аналіз здійснено за останні шість років,
ємств даної галузі. Він ходить до складу базису фак, що дозволяє комплексно та грунтовно представити
торів національної конкурентоздатності, який скла, зміну конкурентних позицій підприємств, які аналізують,
дається із чинників зовнішнього та внутрішнього ринків. ся. Кінцеві значення індивідуальних інтегральних показ,
Остання, четверта група внутрішніх фірмових фак, ників представлено за допомогою табл. 4.
З даних табл. 4 видно, що зведені інтегральні по,
торів формує окремий показник конкурентоздатності
кожного підприємства, який відноситься до ефективної казники за факторними показниками національної кон,
групи факторів відповідно до методики ВЕФ. Внутрішні курентоздатності складаються методом сумування інди,
фірмові фактори відповідно до САРМ,підходу є специ, відуальних інтегральних показників, попередньо враху,
фічними. Дані фактори обчислюються індивідуально для вавши значення вагових коефіцієнтів. Загальний рівень
кожного підприємства вибірки. Вказані показники роз, національної конкурентоздатності є мінливим та має
раховуються на основі відкритої фінансової звітності різну динаміку щодо зростання або спадання.
Етап 2. Створення аналогічних таблиць щодо фак,
підприємств, що представлено за допомогою табл. 2.
Таким чином, обгрунтовано факторні показники торних показників та їх параметрів галузевої конкурен,
відповідно до класифікації факторів, які впливають на тоздатності за джерелом звіту Всесвітнього економіч,
конкурентоздатність зернопереробних підприємств хар, ного форуму. На основі приведення до єдиної бальної
чової промисловості. За допомогою перегрупування системи (від 0 до 7) сформовано значення та межі ко,
вагових коефіцієнтів чинників відповідно до авторської ливання факторних показників галузевої конкурентоз,
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датності за останні шість років.
Таблиця 5. Комплексне представлення факторних показників
галузевої конкурентоздатності, 2005—2010 рр.
Кінцеві значення індивідуальних
інтегральних показників представ,
лено за допомогою табл. 5.
З даних табл. 5 видно, що
лише частина внутрішньогалузе,
вих факторів формує єдиний по,
казник рівня галузевої конкурен,
тоздатності відповідно до року
оцінки. Такі фактори, як галузева
забезпеченість чинниками вироб,
ництва та якість продукції, за
своєю специфікою розраховують,
ся окремо для кожного підприєм,
* дані відсутні;
ства вибірки. Разом всі представ,
** значення факторів розраховується індивідуально для кожного підприємства ви,
лені внутрішньогалузеві фактори бірки.
формують загальний рівень галу,
зевої конкурентоздатності зернопереробних підпри,
(1)
ємств харчової промисловості.
—
узагальнюючий
показник
рівня
фірмової
де
І
ФКЗ
Етап 3. Розрахунок узагальнюючого показника на,
ціональної та галузевої конкурентоздатності підпри, конкурентоздатності; КРРП — коефіцієнт рентабельності
ємств за допомогою сумування попередньо отриманих реалізованої продукції; КРК — коефіцієнт рентабель,
окремих значень інтегральних показників за національ, ності капіталу; КЧРГ — коефіцієнт частки ринку по галузі;
ним та галузевим рівнем. Така процедура можлива зав, КРВФ — коефіцієнт рентабельності виробничих фондів;
дяки єдиній розмірності факторних показників кожно, КФС — коефіцієнт фінансової стійкості; КП — коефіцієнт
го виду конкурентоздатності — національної та галузе, продуктивності (ресурсів, капіталу, технології, персона,
лу); КР — коефіцієнт ресурсовіддачі.
вої.
Розрахунок значення показника фірмової конкурен,
Етап 4. Формування вихідної системи одиничних
тоздатності
вимагає обгрунтування об'єктивного мето,
показників, які є базою для розрахунку внутрішніх
ду
оцінки.
Найбільш
поширеними є кількісні та якісні
фірмових факторних показників оцінки рівня конкурен,
методи
[8;
13;
19;
20;
21; 22; 23; 24]. Аналіз довів, що
тоздатності зернопереробних підприємств харчової
методи
розрахунку
показника
фірмової конкуренто,
промисловості. Збір інформації відбувається з викори,
здатності
дають
діаметрально
протилежні
результати
станням відкритої фінансової звітності підприємств,ви,
оцінки
конкурентоздатності
при
підставленні
одних і тих
бірки харчової промисловості (відповідно до форм
самих
значень
первинних
показників
[25].
Це
зумовило
звітності № 1, 2).
необхідність
встановлення
припущень
для
відбору
ме,
Етап 5. Розрахунок факторних показників діяль,
тоду.
Запропоновано
такі
основні
припущення:
ності кожного підприємства: комплексна продук,
— лінійність простору. Всі підприємства діють в рин,
тивність ресурсів, частка ринку підприємства віднос,
ковому
середовищі, яке можна розглядати в якості
но галузі, рентабельність реалізованої продукції за
лінійного
простору;
чистим прибутком, рентабельність виробничих фо,
—
представлення
кожного підприємства вибірки як
дів, ресурсовіддача, рентабельність капіталу, кое,
фіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнти мають елемента лінійного простору. Підприємства є учасника,
однакову позитивну направленість зміни до збіль, ми ринку, тому є його складовими (елементами лінійно,
шення. Таким чином, збільшення (зменшення) зна, го простору);
— рівень конкурентоздатності є довжиною векто,
чення кожного факторного показника прямо впли,
ру
елемента
простору. Таким чином, рівень конкурен,
ває на збільшення (зменшення) кінцевого узагаль,
тоздатності
складається
з показників, які формують
нюючого показника рівня конкурентоздатності під,
довжину
вектора
кожного
підприємства;
приємства.
—
вектор
складається
з компонент — коефіцієнтів
Етап 6. Створення матриці коефіцієнтів кожного
факторного показника відповідно до визначеного року факторних показників оцінки конкурентоздатності Кі;
. Таким чином, всі значення коефіцієнтів
—
діяльності підприємства. Таке представлення коефі,
цієнтів дозволяє здійснити їх бальну оцінку та привести мають бути додатними або дорівнювати нулю. Для цьо,
до єдиної системи вимірювання. Присвоєння балів го необхідно привести всі коефіцієнти до єдиної баль,
здійснюється емпіричним шляхом із діапазоном коли, ної оцінки, критерії якої базуються на діапазоні значень
кожного факторного коефіцієнту за 2005—2010 рр.;
вання від 0 до 9.
— чим більше значення кожної компоненти, тим ви,
Етап 7. Формування концепції узагальнюючого по,
казника оцінки фірмової конкурентоздатності для кож, щий рівень конкурентоздатності.
Математичним методом, який відповідає наведеним
ного зернопереробного підприємства харчової про,
мисловості, яке аналізується. Відповідно до визначених припущенням оцінки конкурентоздатності, є метод се,
факторних показників оцінки узагальнюючий показник редніх нормованих просторів, який удосконалено шля,
фірмової конкурентоздатності представлено за допо, хом згладжування значень трьох видів норм (сферичної,
кубічної та норми Мінковського), що дає можливість об,
могою логічної формули 1:
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Рис. 1. Конкурентні позиції підприємств
вибірки відповідно до значень сферичної,
кубічної та норми Мінковського, 2010 рік

Рис. 2. Рівень фірмової конкурентоздатності
підприємств вибірки за методом середніх
нормованих просторів, 2010 рік

грунтовано визначати фірмову складову конкурентоздат, розрахунку узагальнюючого показника конкурентоз,
ності [26]. Результатом досліджень є формула оцінки уза, датності на основі внутрішньофірмових факторів.
Таким чином, алгоритм формування узагальнюючо,
гальнюючого показника фірмової конкурентоздатності
го показника фірмової конкурентоздатності на основі
(2) за допомогою зазначеного методу:
внутрішньофірмових факторів представлено за допо,
могою рис. 3.
Представлений за допомогою рис. 3 алгоритм є
(2)
— узагальнюючий
де
показник рівня фірмової кон,
курентоздатності підпри,
ємств;
k — кількість складових
узагальнюючого показника;
Кni — коефіцієнт n,го по,
казника і,го підприємства;
N — кількість показників
(факторів).
Кінцеві результати оцінки
рівня фірмової конкуренто,
здатності підприємств вибірки
на основі методу середніх
нормованих просторів наочно
представлено за допомогою
рис. 1 та 2.
З рис. 1 видно, що показ,
ники трьох видів норм мають
однаковий напрям спадання
або зростання рівня конку,
рентоздатності підприємств
вибірки. Для згладжування
амплітуди коливань отримані
показники трьох видів норм
усереднено за допомогою се,
редньої арифметичної про,
стої. Як видно з рис. 2, отри,
маний показник рівня фірмо,
вої конкурентоздатності де,
монструє чітко визначені кон,
курентні позиції кожного під,
приємства вибірки. Це свід,
чить про прийнятність запропо,
нованого методу оцінки для

Рис. 3. Алгоритм формування узагальнюючого показника фірмової
конкурентоздатності на основі внутрішньофірмових факторів
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складовим елементом формування комплексної мето, Таблиця 6. Умови приведення узагальнюючого
показника фірмової конкурентоздатності до
дики оцінки конкурентоздатності зернопереробних
єдиної бальної оцінки
підприємств харчової промисловості. Визначений ме,
ханізм розрахунку рівня фірмової конкурентоздатності
ɇɨɦɟɪ ɝɪɭɩɢ
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ
є завершальною ланкою процесу створення методики
ɛɚɥɶɧɨʀ
ɽɞɢɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɪɦɨɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ
оцінки, яка включає фактори національної, галузевої та
ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
фірмової складових конкурентоздатності.
1
0
0
2
1-3
1
Етап 8. Розрахунок трьох узагальнюючих показ,
3
4-6
2
ників рівня конкурентоздатності підприємств вибірки за
4
7-9
3
трьома видами норм.
5
10-12
4
Етап 9. Визначення узагальнюючого показника рівня
6
13-15
5
фірмової конкурентоздатності підприємств харчової
7
16-18
6
8
18 ɿ ɛɿɥɶɲɟ
7
промисловості за допомогою методу середніх нормо,
ваних просторів.
1
Етап 10. Приведення показників рівня фірмової
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
17 17,00
2
конкурентоздатності по кожному підприємству вибір,
2010 ɪɿɤ
16
3
12,00
ки до єдиної бальної оцінки із діапазоном коливання
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
7,00
2009 ɪɿɤ
4
від 0 до 7. Така уніфікація даних дозволить вирівняти 15
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
2,00
розмірність фірмової конкурентоздатності для її об'єд,
2008 ɪɿɤ
14
5
нання із значеннями національної та галузевої конку,
-3,00
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
2007 ɪɿɤ
рентоздатності. Умови переведення показників у бали 13
6
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
представлено за допомогою табл. 6.
2006 ɪɿɤ
12
7
З даних табл. 6 видно, що всі значення узагальню,
ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ,
2005 ɪɿɤ
ючих показників проранжовано та згруповано у десять
11
8
10
9
відповідних груп. Визначено, що максимальне значен,
ня узагальнюючого показника за методом середніх нор,
Рис. 4. Бальні показники рівня фірмової
мованих просторів дорівнює 18,6. Така позиція озна,
конкурентоздатності підприємств вибірки,
чає, що всі складові факторні показники мають макси, розраховані за методом середніх нормованих
мальні оцінки за коефіцієнтами, а конкурентоздатність
просторів, 2005—2010 рр.
підприємства на фірмовому рівні є найвищою. Відпові,
дно нульове значення узагальнюючого фірмового показ, детального аналізу. Таким чином, обгрунтовано адек,
ника свідчить про кризову ситуацію, наявність значної ватність результатів оцінки рівня конкурентоздатності
збитковості, відсутності ресурсовіддачі, продуктивності зернопереробних підприємств харчової промисловості за
тощо. Так, діапазон показників від 0 до 18 було рівномі, допомогою методу середніх нормованих просторів.
рно розділено на вісім груп та кожній присвоєно відпов,
Етап 11. На основі отриманих часткових інтеграль,
ідний бал. Аналіз довів, що
жодне підприємство вибір, Таблиця 7. Комплексний інтегральний показник конкурентоздатності
підприємств вибірки, 2005—2010 рр.
ки не отримало максималь,
ного балу оцінки, що свід,
ʋ
чить про недостатню ефек,
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɩɿɞɩɪɢɇɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
тивність діяльності фірм.
ɽɦɫɬɜɚ
Таким чином, отримано уза,
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ȼȺɌ «Ʉɚɥɚɧɱɚɰɶɤɢɣ ɤɨɦɛiɧɚɬ
гальнені бальні показники
ɯɥiɛɨɩɪɨɞɭɤɬiɜ»
282
300
320
323
315
296
фірмової конкурентоздат, 1
2
ȼȺɌ «Ʌɭɝɚɧɫɶɤɦɥɢɧ»
272
270
300
313
295
296
ності за останні шість років,
ȼȺɌ «ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ ɤɨɦɛiɧɚɬ
які дозволяють графічно 3
ɯɥiɛɨɩɪɨɞɭɤɬiɜ»
250
268
278
291
253
264
ȼȺɌ «ɍɪɨɠɚɣɧɟɧɫɶɤɢɣ ɤɨɦɛiɧɚɬ
представити конкурентну
ɯɥiɛɨɩɪɨɞɭɤɬiɜ»
282
290
310
313
295
296
позицію кожного під, 4
ȼȺɌ «Ⱥɩɨɫɬɨɥiɜɫɶɤɢɣ ɤɨɦɛiɤɨɪɦɨɜɢɣ
приємства вибірки за допо, 5
ɡɚɜɨɞ»
276
274
294
297
279
280
могою рис. 4.
ɌɈȼ «Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣɫɶɤɢɣ
ɤɨɦɛiɤɨɪɦɨɜɢɣ ɡɚɜɨɞ»
282
290
310
303
295
286
З рис. 4 видно, що рі, 6
ɌɈȼ «Ʉɨɬɨɜɫɶɤɟ ɡɟɪɧɨɩɟɪɟɪɨɛɧɟ
вень фірмової конкурентоз,
ɩiɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ»
272
270
300
303
285
296
датності підприємств вибір, 7
8
ȺɌȼɌ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ»
292
290
310
313
305
296
ки у 2005—2010 рр. не до,
ɌɈȼ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ
сягнув максимального зна, 9
ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ»
280
288
308
311
293
294
ɉȺɌ «Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ»
272
280
290
303
295
286
чення узагальнюючого по, 10
ȼȺɌ «Ʉɢʀɜɦɥɢɧ»
307
305
325
338
340
321
казника. Крім цього, ре, 11
ȼȺɌ «Ʉɢʀɜɯɥɿɛ»
307
315
335
338
340
331
зультати оцінки свідчать про 12
13
ȼȺɌ «Ɇɢɤɨɥɚʀɜɯɥɿɛ»
302
310
320
323
315
306
постійне коливання рівня 14
ȼȺɌ «Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ»
280
288
308
311
303
294
фірмової конкурентоздат, 15
ɉȺɌ «ȼɚɬɭɬiɧɫɶɤɢɣ ɯɥiɛɨɤɨɦɛiɧɚɬ»
280
298
318
321
303
304
ності підприємств вибірки, 16
ɉȺɌ «ɇɿɠɢɧɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛ»
280
288
308
311
303
294
що потребує подальшого 17
ɉȺɌ «ɋɜɚɥɹɜɫɶɤɢɣ ɯɥiɛɨɤɨɦɛiɧɚɬ»
288
276
296
299
281
272

58

Інвестиції: практика та досвід № 19/2011

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Таблиця 8. Критерії ранжування підприємств вибірки за
фактичними значеннями комплексного інтегрального показника
конкурентоздатності

них значень рівнів конкурентоздатності за кожною скла,
довою (національною, галузевою, фірмовою) сформо,
вано комплексний інтегральний показник оцінки рівня
конкурентоздатності підприємств, логічна формула яко,
го представлена так:
ІПК = 07 НКЗ + 0,2 ГКЗ + 0,1 ФКЗ
(3),
де ІПК — комплексний інтегральний показник кон,
курентоздатності підприємств;
НКЗ — рівень національної конкурентоздатності;
ГКЗ — рівень галузевої конкурентоздатності;
ФКЗ — рівень фірмової конкурентоздатності.
Таким чином, отримано формулу інтегрального по,
казника комплексної оцінки конкурентоздатності зер,
нопереробних підприємств харчової промисловості. Це
дозволяє розрахувати комплексний інтегральний показ,
ник конкурентоздатності по кожному підприємству ви,
бірки, що представлено за допомогою табл. 7.
Етап 12. Відповідно до отриманих значень комплек,
сного інтегрального показника конкурентоздатності
підприємств,вибірки здійснено їх ранжування за таки,
ми критеріями, представленими у табл. 8.
З табл. 8 видно, що комплексний інтегральний по,
казник конкурентоздатності підприємств складається із
часткових інтегральних показників національної, галу,
зевої та фірмової конкурентоздатності, які мають
відповідні значення вагових коефіцієнтів. Аналіз довів,
що максимальне значення комплексного показника
формується з максимальних значень його складових та
становить 700 балів. Відповідно до вагових часток мак,
симальні значення за інтегральними складовими станов,
лять: національний рівень — 490 балів, галузевий рівень
— 140 балів та фірмовий рівень — 70 балів.
Встановлену кількість балів по кожній складовій под,
ілено на три максимально рівні групи, які відповідають
низькому, середньому та високому рівням розвитку
підприємства та країни в цілому. Так, перша група харак,
теризує низький рівень розвитку підприємства та відобра,
жається у діапазоні значень комплексного інтегрального
показника від 0 до 245 балів. Даний стан свідчить про пер,
винне формування передумов щодо розвитку конкурент,
ного середовища в країні, відсутність ринкових відносин,
зовнішньої політики, належного рівня інфраструктури ос,
віти тощо. За таких умов підприємства країни не можуть
досягти жодного рівня конкурентоздатності, — підприє,
мницька діяльність здебільшого відсутня. Аналіз значень
комплексного інтегрального показника конкурентоздат,
ності у 2005—2010 рр. довів, що жодне зернопереробне

підприємство вибірки не потрапило
у дану групу, що вказує на сформо,
вані первинні умови конкурентного
середовища та базовий рівень роз,
витку ринкових відносин в країні.
Середній рівень розвитку під,
приємств (від 245 до 490 балів)
характерний для періоду станов,
лення та швидкого розвитку рин,
кових відносин. Аналіз довів, що
всі зернопереробні підприємства
вибірки характеризуються серед,
нім рівнем розвитку, що свідчить
про наявність ринкової інфраст,
руктури в країні, створення міні,
мальних умов для ведення бізнесу, що сприяє розвитку
підприємництва, конкуренції на міжгалузевому рівні
тощо. При цьому підприємства не можуть вийти на між,
народний ринок переважно через значну частку неефек,
тивних конкурентних переваг (використання матеріаль,
них ресурсів та робочої сили, застарілі технології, ос,
новні засоби тощо).
Високий рівень розвитку підприємства (490—700
балів) визначає здатність компаній до конкуренції на
міжкраїнному ринку. Це досягається за рахунок потуж,
ного розвитку матеріально,технологічної бази підпри,
ємств, продуктивності використання основних ресурсів,
створення сприятливої законодавчої бази, інтеграції до
світових економічних об'єднань тощо. Максимальне
значення комплексного інтегрального показника кон,
курентоздатності емпірично встановлене на рівні 700.
Втім, дане значення є ідеальним, і являє орієнтир щодо
вдосконалення конкурентоздатності кожної країни. При
цьому найвищий показник для підприємств вибірки був
зафіксований на рівні 340. Таким чином, конкурентоз,
датність вітчизняних підприємств зернопереробного
комплексу на світовому ринку є поодинокою, що свід,
чить про недостатньо сформовані конкурентні позиції
фірм, які потребують подальшого підвищення.
Представлені етапи оцінки дозволяють розробити
логічну схему узагальнення факторних показників на,
ціональної, галузевої та фірмової складових конкурен,
тоздатності для визначення комплексного рівня конку,
рентоздатності підприємств, що представлено за допо,
могою рис. 5.
З рис. 5 видно, що процес формування методики оці,
нки конкурентоздатності підприємств є складним та бага,
тоетапним. Спільною метою описаних вище етапів мето,
дики є комплексна оцінка рівня конкурентоздатності, яка
досягається в результаті розрахунку комплексного інтег,
рального показника конкурентоздатності підприємств,
який демонструє поєднання чотирьох груп факторів, а
саме: фактори зовнішнього ринку, фактори внутрішнього
ринку, внутрішні галузеві та внутрішні фірмові фактори.
Підгрунтям для оцінки виступають теоретичний ана,
ліз поняття "конкурентоздатність підприємства" та фор,
мування загальних та специфічних факторів конкурентоз,
датності, використовуючи САРМ,підхід. Фактори визна,
чаються коефіцієнтами, джерелами розрахунку яких є
звіти ВЕФ, форми № 1, 2 фінансової звітності підприєм,
ства та інша статистична інформація. Приведення отрима,
них значень до єдиної системи виміру дозволяє розраху,
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підприємств країни, галузі
фактори та специфічні факто,
ри підприємств. Вирішення цієї
задачі можливе при викорис,
танні САРМ,підходу, який доз,
воляє представити фактори,
що впливають на конкурентоз,
датність, як ризики для діяль,
ності підприємства. Здійснене
групування факторів на за,
гальні, до яких належать гру,
пи національної та галузевої
складових, та специфічні, які
враховують особливості діяль,
ності підприємств харчової
промисловості. Даний підхід
удосконалює класифікацію
факторів конкурентоздатності
та формує засади для поши,
рення застосування методики
оцінки конкурентного стану
для підприємств інших галузей
економіки України.
2. Застосування САРМ,
підходу дозволило обгрунту,
вати розподіл вагових коефі,
цієнтів факторних показників
за кожною складовою конку,
рентоздатності, а саме: 70%
— національна, 30% — галу,
зева та 10% — фірмова, що
підкреслює незначний вплив
підприємства на формування
рівня цін та обсягів власних
продажів для галузей з низь,
ким рівнем монополізації та
великою кількістю виробників.
3. Зроблено висновок, що
найбільш поширені у подібних
методиках кількісні та якісні
методи розрахунку показника
Рис. 5. Логічна схема комплексної оцінки рівня
фірмової конкурентоздатнос,
конкурентоздатності підприємств
ті дають діаметрально проти,
вати часткові інтегральні показники, враховуючи особли, лежні результати оцінки рівня конкурентоздатності при
вості кожної з груп факторів. Зокрема, для розрахунку підставленні одних і тих самих значень первинних по,
показника фірмової конкурентоздатності використано казників. Це зумовило необхідність встановлення при,
пущень для відбору методу. Запропоновано такі ос,
розроблений метод середніх нормованих просторів.
Зведення часткових інтегральних показників у ком, новні припущення: лінійність простору діяльності
плексний інтегральний показник конкурентоздатності підприємств; рівень конкурентоздатності є довжиною
підприємств дозволяє з'ясувати конкурентну позицію вектора елемента простору, в якому вектор складаєть,
фірми на зовнішньому та внутрішньому ринках та обра, ся з компонент — коефіцієнтів факторних показників
ти відповідну конкурентну стратегію для підвищення оцінки конкурентоздатності; всі значення коефіцієнтів
мають бути додатними або дорівнювати нулю; чим
рівня конкурентоздатності.
більше значення кожної компоненти, тим вищий рівень
конкурентоздатності. Доведено, що висунутим припу,
ВИСНОВКИ
1. Систематизовано наукові погляди щодо підходів щенням не відповідає жоден якісний метод через вади
та методів оцінки конкурентоздатності підприємств. суб'єктивності, а відповідає кількісний метод середніх
Визначено, що жоден із підходів не дає можливості ви, нормованих просторів, який удосконалено шляхом
рішення завдання комплексної оцінки конкурентоздат, згладжування значень трьох видів норм (сферичної,
ності підприємства, виходячи із національної, галузевої кубічної та норми Мінковського), що дає можливість
та фірмової складових, не здатен окремо виділити кож, обгрунтовано визначати фірмову складову конкурен,
ну складову та фактично не розділяє загальні для всіх тоздатності.
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4. На основі удосконаленої сутності поняття "конку,
рентоздатність підприємства" та сформованої класифі,
кації факторів, що впливають на конкурентоздатність,
розроблено методику комплексної оцінки конкуренто,
здатності зернопереробних підприємств харчової про,
мисловості, яка визначає місце підприємства на галузе,
вому, національному та світовому ринках. Особливістю
даної методики є визначення складової частини узагаль,
нюючого показника (рівня фірмової конкурентоздат,
ності) за допомогою удосконаленого та емпірично пере,
віреного методу середніх нормованих просторів. При
розрахунках використані показники ВЕФ, що робить
методику об'єктивною, усуває недолік суб'єктивності, а
результати — порівнюваними. Узагальнюючий показник
— комплексний інтегральний показник конкурентоздат,
ності — дозволяє за результатами оцінки виділити три
групи умов діяльності підприємств та на основі цього вста,
новити рівень розвитку фірми та країни в цілому — низь,
кий, середній та високий. Кожна група має власні харак,
теристики складових конкурентоздатності, що допома,
гає чітко визначити причини неефективного функціону,
вання підприємства, спрогнозувати подальші дії, прий,
няти управлінські рішення, надати відповідні рекомен,
дації, обгрунтувати конкурентну стратегію тощо.
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