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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим атрибутом ринкової економіки є конку�

ренція. Сам ринок, механізм його дії не може нормаль�

но існувати без розвинутих форм конкуренції. Вчені

стверджують, що конкуренція — це суперництво між

учасниками ринку за найвигідніші умови виробництва,

а також за привласнення найбільших прибутків. Такий

вид економічних відносин існує тоді, коли виробники
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У статті розглянуто методологічні засади внутрішнього і зовнішнього середовища організації.

Зазначено, що оцінювання конкурентоспроможності підприємства є важливим елементом за!

безпечення ефективного ведення діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних

переваг у довготерміновій перспективі. Здійснено систематизацію існуючих методів оцінки кон!

курентоспроможності суб'єктів господарювання, виявлено їх переваги та недоліки. Побудова!

но інтегральний показник рівня конкурентоспроможності на основі дослідження впливу на ньо!

го різних об'єктивних складових діяльності підприємства. Розроблено методичний підхід до

визначення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, який базується на

оцінці конкурентоспроможності підприємств з використанням показника конкурентоспромож!

ності продукції та показника інтенсивності конкуренції з урахуванням рентабельності ринку.

Даний підхід дає можливість враховувати найбільш крупні компанії, визначити конкуренто!

спроможність продукції та підприємства в цілому на світовому ринку. Запропонована проце!

дура кількісної оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств дає можливість ви!

правити певні недоліки, притаманні багатьом існуючим методам оцінки.

The article reviews the methodological principles of internal and external the organization

environment. It's noted that the evaluation of the enterprises competitiveness is an important element

in ensuring the effective conduct of competition and a prerequisite for sustainable competitive

advantage in the long run. Systematize existing methods for evaluating the competitiveness of

businesses identified their strengths and weaknesses. Powered integral index of competitiveness

based on research impact that various the objective components of the company. The methodical

approach to determining competitiveness and the whole enterprise is based on an assessment of

the enterprises competitiveness using indicator competitiveness and competition intensity index

taking into account the profitability of the market.

This approach makes it possible to take into account most large companies determine the

competitiveness of products and the company as a whole in the global market. The proposed

procedure for quantitative assessment of the industrial enterprises competitiveness will allow to

correct some shortcomings inherent in many existing methods of evaluation.
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товарів виступають як самостійні, ні від кого не залежні

суб'єкти, а їхня залежність пов'язана тільки з кон'юнк�

турою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у

виробництві та реалізації своєї продукції.

Конкурентоспроможність є одним з головних вимірю�

вачів успішної діяльності підприємства. В умовах глобалі�

зації світової економіки глобалізується і конкуренція

підприємств. Практично, це завжди конкуренція з відоми�
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ми світовими виробниками. Сьогодні не можна розрахову�

вати на те, що знайдеться ринок, недоступний для світових

виробників, тому проблема забезпечення конкурентоспро�

можності власної продукції потребуватиме постійних рішу�

чих дій для свого вирішення. У зв'язку з цим, конкурентос�

проможність підприємств залежить від ефективного менед�

жменту внутрішнього і зовнішнього середовища.

АКТУАЛЬНІСТЬ
За умов динамічного розвитку ринкового середовища

України та глобалізації світової економіки з подальшим по�

силення конкуренції між суб'єктами господарювання вини�

кає проблема забезпечення їх конкурентоспроможності.

Кожне підприємство повинно максимально використовува�

ти свої можливості для того, щоб залишатись конкурентосп�

роможним, отримуючи при цьому необхідний для існування

та подальшого розвитку прибуток. Успіх підприємства в умо�

вах конкурентної боротьби обумовлюється постійним моні�

торингом позицій на ринку, дослідженням сильних і слабких

сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здат�

ністю пристосовуватись до ринкових змін. Відтак, виникає

питання управління конкурентоспроможністю підприємства,

оскільки даний процес за існуючих на ринку умов є голов�

ною передумовою підтримання стійких позицій підприємств

на внутрішньому та міжнародному ринках.

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства

є важливим елементом забезпечення ефективного веден�

ня діяльності та передумовою здобуття стійких конкурен�

тних переваг у довготерміновій перспективі. Сильні та

слабкі сторони діяльності підприємства, визначені у про�

цесі оцінювання конкурентоспроможності, надають змо�

гу виявити та мобілізувати приховані можливості для от�

римання вигідних позицій на ринку [5, с. 41].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
СВІДЧИТЬ ПРО РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ТА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Значне місце даному напрямку наукових досліджень

приділено у роботах таких зарубіжних і вітчизняних

авторів, як Г.Л. Азоєв, А.В. Войчак, Р.А. Фатхутдінов,

Ф. Котлер, М. Портер, А.О. Старостіна, В.А. Павлова,

В. Герасимчук, В.С. Уланчук, І. Ансофф, Ж.�Ж. Ламбен,

Л.В. Баумгартен та ін. Вагомий внесок у розвиток кон�

цепції та методології бенчмаркінгу здійснили зарубіжні

і вітчизняні вчені, зокрема: Р. Кемп, М. Спендоліні,

Р. Венетуччі, С. Кук, Г. Багієв, О. Михайлова, Н. Козак,

Л. Савицька, В. Сліпенький, Л. Місюра, А. Ашуєв, Н. Ха�

нанова та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В умовах сучасної економіки необхідним є розроб�

ка методичного підходу до визначення конкуренто�

спроможності продукції та підприємства в цілому, який

би став ефективним в умовах економічної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною метою визначення рівня конкурентоспро�

можності промислового підприємства, а також його стра�

тегічних конкурентів, є одержання достовірної інформації

для прийняття управлінських рішень керівництвом за ре�

зультатами аналізу закономірностей розвитку досліджу�

ваного показника за певний період прогнозування тен�

денцій у його зміні на майбутнє; визначення факторів, що

негативно впливають на рівень конкурентоспроможності

виявлення резервів, які підприємство може використову�

вати для підвищення своєї конкурентоздатності [1, с. 312].

Дійсно, якщо вдасться побудувати кількісну оцінку

латентного показника, що вивчається і визначити головні

чинники його зростання, то відкривається реальна перс�

пектива розробки конкретної системи заходів щодо пол�

іпшення результатів конкурентної боротьби підприємства

на відповідному ринку або його сегменті в майбутньому.

З іншого боку, об'єктивне оцінювання конкуренто�

здатності групи підприємств певної галузі дозволяє зовнішнім

користувачам публічної інформації емітентів реалізовувати

конкретні плани щодо даних суб'єктів господарювання —

придбання, інвестування, укладання контрактів тощо.

Отже, конкурентоспроможність — це:

1) рівень компетенції відносно інших підприємств�кон�

курентів у нагромадженні та використанні виробничого по�

тенціалу певної спрямованості та його окремих складових,

що знаходить вираження в таких результуючих показниках,

як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо;

2) можливість здійснення ефективної господарсь�

кої діяльності й прибуткової її реалізації в умовах кон�

курентного ринку;

3) інтегральна властивість суб'єкта ринкових відно�

син, яка відображає його здатність формувати та утри�

мувати конкурентні переваги через нарощування та по�

кращення внутрішніх потенціалів в умовах певного кон�

курентного ринку у конкретний момент часу.

Конкурентоспроможність є агрегованим показни�

ком потенційних можливостей усіх структурних одиниць

та потенціалів підприємства, а також його здатності опе�

ративно реагувати та пристосовуватися до чинників

мінливого зовнішнього середовища [2, с. 520].

Складність проблеми оцінки конкурентоспромож�

ності підприємства полягає в тому, що воно є відкри�

тою реактивною системою, яка здійснює активний обмін

інформацією із зовнішнім середовищем: генерує і по�

ставляє власну інформацію як у внутрішнє, так і

зовнішнє середовище, а також сприймає та реагує на

зовнішню інформацію. Інакше кажучи, в моделі підприє�

мства як відкритої системи функціонують два типи

інформаційних потоків — внутрішній і зовнішній, які у

сукупності визначають міру її організованості.

Одним із важливих питань при побудові системи оцінки

є питання вибору підходу, на якому вона базуватиметься.

Автори у своїх роботах виділяють різну кількість підходів

до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Підходи до оцінювання конкурентоспроможності

підприємства:

1. Системний — кожен об'єкт у процесі оцінки конку�

рентоспроможності підприємства розглядається як велика і

складна система і одночасно як частина загальної системи,

тобто конкурентоспроможність підприємства розглядаєть�

ся як цілісна система взаємодії із зовнішнім середовищем.

2. Процесний — заснований на твердженні, що кон�

курентоспроможність підприємства базується на конку�

рентоспроможності процесів, тобто що конкуренто�
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спроможність підприємства формується в процесі ство�

рення споживчої цінності.

3. Функціональний — функціональний підхід визна�

чає конкурентоспроможність підприємства на основі

оцінки сукупності видів діяльності, спрямованих на за�

безпечення конкурентних переваг на формування спо�

живчої цінності його продукції, яка найкращим чином

задовольнить потреби споживачів.

4. Логічний — полягає у встановленні набору показ�

ників оцінки конкурентоспроможності підприємства та

їх вагових коефіцієнтів на підставі логічного аналізу.

5. Ситуаційний — оцінка конкурентоспроможності

підприємства здійснюється для ряду визначених си�

туацій на підставі аналізу окремих факторів (показ�

ників), які ідентифікують конкретну ситуацію.

6. Структурний — базується на визначенні конку�

рентоспроможності підприємства виходячи з прогресив�

них норм і нормативних співвідношень, заданих най�

більш досконалими технологіями, організацією вироб�

ництва загалом і окремих структурних елементів підпри�

ємства, що використовуються в галузі.

7. Цільовий — дозволяє розглядати аналіз рівня

конкурентоспроможності підприємства як процес ви�

значення оцінок, що відображають економічні резуль�

тати роботи підприємства порівняно з відповідними

цільовими показниками конкурентів.

8. Ресурсний — базується на використанні системи

показників, що відображають ефективність використан�

ня ресурсів підприємства, їх продуктивність тощо.

9. Якісний — полягає у дослідженні конкуренто�

спроможності продукції підприємства, яка впливає на

його загальну конкурентоспроможність на ринку, посту�

пово, на основі одиничних, групових та інтегральних по�

казників [3, с. 495; 7, с. 106].

Кожен із наведених підходів у процесі аналізу кон�

курентоспроможності підприємства може застосовува�

тися як окремо, так і в поєднанні з іншими в залежності

від конкретних цілей аналізу та специфіки діяльності

досліджуваних підприємств.

Найважливішими моментами рейтингових систем

оцінювання є відбір показників результатів господарсь�

кої діяльності підприємства та визначення "ваги" того чи

іншого показника в загальній рейтинговій оцінці. Рейтин�

гові системи оцінювання конкурентоспроможності вико�

ристовуються двома конкуруючими групами дослідників

— Світовим економічним форумом, який щорічно публі�

кує Глобальний звіт про конкурентоспроможність (The

Global Competitiveness Report), та Міжнародним інсти�

тутом менеджменту та розвитку (МІМР, Лозанна), який

публікує "Щорічник світової конкуренто�спроможності"

(The World Competitiveness Report). При цьому мікрое�

кономічний рівень конкурентоспроможності дослід�

жується лише першою групою вчени. [4, с. 18; 8, с. 100].

З метою ефективного управління конкурентоспромож�

ністю підприємства, перш за все, необхідно якомога точні�

ше оцінити її рівень. У рамках проведеного автором дослі�

дження конкурентоспроможності здійснена систематиза�

ція існуючих методів оцінки конкурентоспроможності

суб'єктів господарювання, виявлені їх переваги та недоліки.

Виявлено, що, найбільш доцільною є оцінка конку�

рентоспроможності підприємства шляхом побудови

інтегрального показника рівня конкурентоспро�

можності на основі дослідження впливу на нього різних

об'єктивних складових діяльності підприємства.

При визначенні інтегрального показника рівня кон�

курентоспроможності першим кроком є формування

інформаційного простору і визначення елементів мат�

риці спостережень.

Дослідження проводилися на базі підприємств

гірничо�металургійного комплексу (далі — ГМК) Украї�

ни, більшість яких входять до Групи Метінвест — най�

більшої приватної компанії, об'єднані в єдиний вироб�

ничо�збутовий цикл, а саме: від видобутку вугілля і руди

до продажу металу.

На сьогоднішній день виробничі потужності гірни�

чорудних підприємств дозволяють виробляти 14,2 млн

тонн концентрату і 11,1 млн тонн обкотишів. Сировин�

ною базою підприємств є великі родовища залізистих

кварцитів, які розробляються Першотравневим і Ганні�

вським кар'єрами, загальні промислові запаси яких

складають 3 108 млн тонн мінеральних ресурсів.

На підприємствах впроваджуються передові техно�

логії по забезпеченню автоматизованими системами уп�

равління виробничими технологічними процесами, а та�

кож з обліку готової продукції, сировини і матеріалів на

базі інтеграційної системи обліку, планування та управл�

іння виробництвом SAP ERP. У рамках оптимізації бізнес�

процесів системою my SAP ERP впроваджено у 2009 році

система електронних тендерів SRM в мережі Інтернет і

модуль HR.

Технічне оснащення виробництва, а також застосу�

вання унікальних методів контролю, включаючи стати�

стичні методи, дозволяють підтримувати стабільність

якості на всіх етапах виробничого циклу продукції. Се�

ред споживачів продукції найбільші металургійні

підприємства України: ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "ДМК

ім. Дзержинського" та інші. На зовнішньому ринку спо�

живачами продукції є металургійні заводи Східної Євро�

пи і Китаю. Оскільки підприємства ГМК везуть свою про�

дукцію на зовнішній ринок, необхідно порівнювати

підприємства ГМК зі світовими лідерами.

Розроблений автором методичний підхід до визна�

чення конкурентоспроможності продукції та підприєм�

ства в цілому базується на оцінці конкурентоспромож�

ності підприємств з використанням показника конкурен�

тоспроможності продукції та показника інтенсивності

конкуренції з врахуванням рентабельності ринку.

Показник конкурентоспроможності продукції (Кі)

І.П. Голофаєва [4, с. 26]:

Kі = KПРі  а  + РАКі  b + СВі  с (1),

де КПРі — конкурентоспроможність продукції; РАКі —
ринкова активність підприємства; СВі — власні можливості

підприємства (наявність і використання ресурсів підприєм�

ства та ступінь його залежності від зовнішніх джерел фінан�

сування); і — підприємства, які аналізуються; a, b, c — важ�

ливість показників конкурентоспроможності продукції, рин�

кової активності та власних можливостей підприємства при

оцінюванні його конкурентоспроможності.

За цим методом для оцінювання ринкової активності

автор пропонує використовувати показники обсягу реалізації

продукції та прибутку і в той же час для оцінювання власних

можливостей підприємства застосовується показник наяв�

ності і використання ресурсів підприємства та ступінь його

залежності від зовнішніх джерел фінансування.
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На нашу думку, запропоновані групи показників бу�

дуть дублюватися, оскільки як у першому, так і в друго�

му варіанті оцінюється фінансовий стан підприємства.

Крім того, проблематично визначити оптимальні значен�

ня коефіцієнтів a, b, c, так, щоб розрахований показ�

ник Кі відповідав дійсності.

Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням

рентабельності ринку:

(2),

де П — прибуток підприємства на даному ринку;

ОР — обсяг реалізації продукції підприємства.

В умовах виходу вітчизняних гірничорудних

підприємств на міжнародний ринок, основні показники

їхньої діяльності, окрема обсяги реалізації, рівень прибут�

ковості, мають порівнюватися з еталоном — масштабни�

ми всесвітньо відомими компаніями, які функціонують на

даному сегменту ринку. Для цього нами використано чо�

тирьохчастковий коефіцієнт концентрації, а саме:

ОRn = (ОР1+ОР2 + ... + ОРn)/ОР (3),

де ОРі — обсяг реалізації продукції і�го підприєм�

ства (i=1…n);

ОР — загальний обсяг продажу на ринку.

Необхідність розрахунку рентабельності ринку визначає

другу складову методичного підходу до визначення конку�

рентоспроможності продукції та підприємства в цілому:

Up = 1�(П/ОР) (4).

Третю складову методичного підходу залишаємо

без змін (СВі — власні можливості підприємства (на�

явність і використання ресурсів підприємства та ступінь

його залежності від зовнішніх джерел фінансування); і
�підприємства, які аналізуються; a, b, c — важливість

показників конкурентоспроможності продукції, ринко�

вої активності та власних можливостей підприємства при

оцінюванні його конкурентоспроможності.

Підставимо в формулу (2) показники и отримуємо

розроблену нами формулу розрахунку конкуренто�

спроможності:

Кі = ОRnа + Upв + СВіс (5),

де ОRn — коефіцієнт концентрації;

Up — рентабельність ринку;

СВі — власні можливості підприємства.

ВИСНОВКИ
Розроблений методичний підхід дає можливість

здійсними порівняння конкурентоспроможності вітчиз�

няних підприємств зі світовими лідерами за такими по�

казниками, як обсяг продукції, рентабельність тощо, а

також визначити конкурентоспроможність продукції та

підприємства в цілому на світовому ринку.

Запропонована процедура кількісної оцінки конкурен�

тоспроможності промислових підприємств дасть мож�

ливість виправити певні недоліки притаманні багатьом існу�

ючим методам оцінки. Її застосування дає можливість от�

римувати кількісну оцінку рівня конкуренто спроможності

промислових підприємств уникати суб'єктивізму в оцінці

досліджуваного показника, який часто породжується ви�

користанням експертних оцінок, а інформаційна база про�

цедури забезпечує доступність її широкого застосування

на практиці. Також застосування у процедурі багатовимі�

рних статистичних методів дозволяє визначити рівень оцін�

ки конкурентоспроможності не в одномірному як при тра�

диційному підході, а багатовимірному просторі факторів,

враховуючи їх взаємодію між собою.

Література:

1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: эко�

номика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. —

М.: ИНФРА�М, 2000. — 312 с.

2. Клименко С.М. Управління конкурентоспромож�

ністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко. —

КНЕУ. — 2008. — 520 с.

3. Портер М. Конкуренция: учеб. пособ. / М. Пор�

тер.; пер. с англ. — М.: Издательский дом"Вильямс",

2000. — 495 с.

4. Коломієць І.Ф. Підвищення рівня конкурентосп�

роможності підприємства в системі факторів інтерна�

ціоналізації / І.Ф. Коломієць / Конкуренція. — 2007.

— № 3. — С. 16—26.

5. Близнюк С.В., Остапенко А.В. Конкурентний по�

тенціал підприємництва як категорія сучасних економіч�

них досліджень / С.В. Близнюк, А.В. Остапенко / Інвес�

тиції: практика та досвід. — 2011. — № 7. — С. 41—42.

6. Должанський І.З. Конкурентоспроможність

підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. — К.:

Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

7. Ермошкина Е.В. Повышение эффективности функци�

онирования предприятий на базе выбора рынков сырья и

сбыта продукции / Е.В. Ермошкина // Металлургическая и

горнорудная промышленность, 2001. — №5. — С. 106—109.

8. Ивашина А.Н. Система поддержки выбора мар�

кетинговых стратегий промышленного предприятия:

практические результаты / А.Н. Ивашина, К .Ф. Коваль�

чук // Металлургическая и горнорудная промышлен�

ность, 2002. — №1. — С.100—104.

References:

1. Fathutdinov, R.A. (2000), Konkurentosposobnost':

jekonomika, strategija, upravlenie [Competitiveness: economics,

strategy, management], INFRA�M, Мoscow, Russia.

2. Klymenko, S.M. (2008), Upravlinnia konkurento�

spromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enter�

prise's competitiveness] KNEU, Кyiv, Ukraine.

3. Porter, M. (2000), Konkurencija [Competition],

Izdatel'skij dom "Vil'jams", Мoscow, Russia.

4. Kolomiiets', I.F. (2007), "Improving the the compe�

titiveness of enterprises in the system factors оf inter�

nationalization", Konkurentsiia, vol. 3, pp. 16—26.

5. Blyzniuk, S.V and Ostapenko, A.V. (2011), "Com�

petitive potential of entrepreneurship as a category of

modern economic research", Investytsii: praktyka ta dos�

vid, vol. 7, pp. 41—42.

6. Dolzhans'kyj, I.Z. (2006), Konkurentospromozhnist'

pidpryiemstva [The competitiveness of enterprise], Tsentr

navchal'noi literatury, Кyiv, Ukraine.

7. Ermoshkina, E.V. (2001), "Strengthen the imple�

mentation of enterprises on the basis of the selection of

raw materials markets and sales", Metallurgicheskaja i

gornorudnaja promyshlennost', vol. 5, pp. 106—109.

8. Ivashina, A.N. (2002), "The support system of choice

marketing strategies for industrial enterprises: practical

results", Metallurgicheskaja i gornorudnaja promysh�

lennost', vol. 1, pp. 100—104.

Стаття надійшла до редакції 17.04.2015 р.


