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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
2.1. SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL FOR IMPROVING CORPORATE
REPUTATION OF BREWERIES
Janis Strautmanis
Dr. oec. Associate professor
BA School of Business and Finance, Riga, Latvia
1. Introduction
The alcohol, tobacco, firearms and gambling industries have occasionally been
labeled by activist groups as “sin industries”, presumably due to the potentially
negative effects on society when their products and services are used in abusive
ways.
In today’s environment, risk management for companies includes more than
the traditional financial and material risks such as credit risk, liquidity risk, currency
risk, operational risk, etc. More frequently and more extensively companies have
begun focusing on maintaining and promoting such significant intangible assets as
good corporate reputation.
Companies producing high social risk products such as alcohol, beer and
tobacco products face the highest risks of endangered reputation. These kinds of
products attract a number of adversaries in the public whose negative attitude
constantly creates endangering pressure on reputation. Therefore companies
producing risk products should particularly focus on their good name and
strategically implement compensation strategies for the purpose of maintaining high
reputation. Good reputation can be compared to insurance. As it grows, it creates a
resource of good name reputation for protection in crisis situations.
Alcohol beverages provide considerable personal pleasure and social benefits,
but they can also cause serious personal and social harm if consumed irresponsibly.
All individuals and organizations have social responsibilities. Individuals are
responsible to themselves and others for their behavior, but they benefit from
information and guidance to help them define the appropriate extent of that
responsibility. The beverage alcohol industry can pursue both legitimate profits and
promote the public good through the exercise of corporate social responsibility—
encouraging consumers to drink sensibly is both ethical and in the long-term
economic interest of the companies. Industry efforts directed at promoting more
responsible drinking patterns go a long way to demonstrating to other stakeholders,
most notably those concerned about public health, that businesses comprising the
beverage alcohol industry are serious about contributing to the effort to reduce
alcohol misuse and harm.
One of the most efficient instruments in the hands of management is a
corporate social responsibility program carried out by companies. By exercising
different social responsibility activities the company is demonstrating to society that
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it is not just ‘a money making machine’ and that the company is fully aware of its
responsibility for production, and its consequences on society on the whole as well as
the environment.
Therefore it is crucial to find out the following: what is the evaluation of a beer
brewer’s corporate reputation, the effect of financial results on the corporate
reputation and why corporate reputation management should receive as much
attention as other business risks.
The goal of the research is to determine the corporate social responsibility
experience of the biggest Latvian beer producing companies and the methods they
use. The research uses quality research methods, case studies, it analyzes economic
activity of companies and measures third parties’ corporate reputation and
sustainability evaluations.
Although the intangible assets of a company such as brands and reputation are
difficult to quantify or measure, at the same time they are sustainable and more
resilient to various threats. Impeccable or good reputation facilitates growth of the
company by increasing sales volume and enhancing entry into new markets,
segments and categories. By reducing risks it guarantees increased interest and
support from investors, favor and tolerance by society in the case of failure and
minimizes risk in crisis situations. Flawless reputation ensures more stable sales
volumes because loyal clients are likely to spread information that will influence their
friends’ and acquaintances’ choice of the product. Good reputation may contribute to
profit – companies with good reputation have higher value stocks.
2. Theoretical background
The sin industries are treated differently from a public policy standpoint based
on the fact that their products and services are routinely used in ways presumably
unintended by the manufacturers and suppliers. From a strategic management
perspective, the built in bias against the sin industries creates a threatening
environment in which to operate. When individuals abuse the products and services
marketed by the sin industries, the effects are sometimes felt beyond the individual.
Society is threatened by a wide range of potential negative externalities created by the
misuse, such as increased costs for health care, or a breakdown of the core family
unit, which can ultimately lead to multiple issues for the person or groups affected by
the breakdown, as well as expanded costs to society.
While it is widely understood that the misuse or abuse of the products and
services produced by the sin industries’ is a societal problem with serious cascading
implications, what is less clear is whether the industries themselves bear the
responsibility for that misuse. For example, historically the major companies within
the alcohol industry have mass marketed their products to all consumers. Every
advertising medium was regularly filled with messages from the various companies
in the industry. It was not until recent years that policymakers, in conjunction with
industry trade organizations and activist groups, developed a policy alternative that
began limiting the types of mediums and advertising messages that the producers
could use to promote the consumption of their products. The voluntary guidelines
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adopted by the industry have generally been viewed as an example of effective
implementation of the traditional public policy process.
Generally speaking, any action plans developed by an organization should be
designed to insure profitability and maintain compliance with the letter of the law. An
important goal of the strategic planning process is to be proactive. In an ideal world,
being proactive about ethical issues in the business environment requires a
heightened sense of the social responsibilities of the organization. That can be
problematic in the sin industries where they are frequently placed in a position to
have to defend themselves due to their highly charged ethical environment. An
example would be the tobacco industry’s challenge in dealing with the numerous
lawsuits alleging they are responsible for the health care costs associated with the use
of their products. The level of ethical controversy over the industry’s knowledge of
the addictive nature of nicotine, and their subsequent manipulation of the levels in
tobacco products to encourage overuse has made it difficult to appear proactive when
considering their social responsibilities.
While our cultural value paradigms strongly support the concept of the free
market and individual liberties, we also live by values consistent with other ethical
theories that manifest themselves in our human interaction such as honesty, fairness,
charity and respect for the rights of others. The more recent expansion of the view of
social responsibilities of business includes others as the foundation for stakeholder
theory. The stakeholder model espouses the belief that every group with a stake in an
organization or industry has claims that rival the stockholders of a company.
Employees, suppliers, business partners, consumers, the local community and society
in general have a vested interest in the business enterprise and their activities. Any
assessment of the external environment of an organization would include
consideration of how their activities affect stakeholders both inside and outside that
organization and the industry.
Understanding the role of the numerous stakeholders in an industry is an
important consideration when conceptualizing the unique policy environment in the
sin industries. Because of the highly regulated and ethically charged policy
environment in the sin industries, there exists an abundance of stakeholders with
vested interests in shaping the outcome of ethical debates. Stakeholders such as
regulatory agencies and activist groups can have the effect of raising the profile of a
conflict and making the social responsibilities of the respective sin industry a
foremost consideration in the discourse that ensues. When public policy issues arise
in the sin industries, the conflict between the core ethical values espoused by the
numerous stakeholders in the debate frequently plays out in the form of strategically
crafted arguments that are based on those values. In the struggle for meaning capture,
our democratic form of government places a premium on each side persuading the
other to agree with their point of view.
When a particular policy debate in the sin industries unfolds, there is a high
likelihood that the strategically crafted arguments used by the stakeholders will have
ethical underpinnings. That same policy debate may also include economic
arguments because of the value society places on our free market system, which
would be used by certain stakeholders in an attempt to win the struggle for meaning
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capture. In the struggle for meaning capture in a debate, individual stakeholders
within a sin industry will develop their strategically crafted arguments based on their
own priorities in terms of ethical and economic considerations. Once the strategically
crafted arguments are clearly defined, a communications strategy for deploying them
will depend on the level of awareness required to win the debate. The specific tactics
for deploying the strategically crafted arguments range from a high profile campaign
to persuade public opinion, to a lower profile, legislative lobbying effort to persuade
policymakers.
Good reputation enhances the long term competitiveness of the company.
Reputation is crucial because it has a high value and at the same time it is extremely
vulnerable. Financial and economic crisis throughout the world and in Latvia has
been a big challenge to a number of businesses, including beverage producers. Some
companies survived the crisis better than others and suffered less loss. This was
largely due to good corporate reputation management. This management focus is
gaining increasing significance as the risk to corporate reputation is viewed as one of
the most important corporate risks.
Determining a precise connection between reputation and financial results is
linked with problems of a methodological character. Although a number of different
researches, methodologies and criteria were used, a precise and unequivocal formula
of the changing relationships was not found. However conformity among company’s
corporate reputation, its position in the market and its financial outcome is clear:
1) Reputation influences the operational activity of the company, which has a
direct effect on its financial results. Good reputation facilitates efficiency in the
company by stimulating workers’ productivity. It attracts the best and most eager
employees, who are motivated to perform well, resolve problems, look for innovative
solutions and provide quality service to clients. Pride in development of the work
place together with the level of efficiency and innovation facilitates corporate
development. More positive attitude of the other target audiences – cooperation
partners, media, opinion leaders, regulatory institutions – makes it possible to ensure
lower initial costs and higher profit. Reputation is a company resource difficult to
obtain and imitate. In the long term, companies with better reputation are capable of
ensuring better financial results and improving them.
2) Reputation influences the dominant market opinion of the future of the
company in the market, which consequently increases demand for the company’s
stock on the stock exchange, as well as for its goods and services. Better financial
results that arise from good reputation ensure a positive attitude of the target
audiences and media. Reputation ratings are influenced by the size of the company,
advertising, financial results, market value and publicity. This forms a closed circle
that can be called the reputation value cycle – a positive attitude of target audiences
enhances market value and allows the company to direct increasingly greater funds to
advertising, sponsoring, and social responsibility activities, which consequently has a
positive effect on publicity, attracts new clients and investors, and increases market
value.
3) Company operations enable creation of the ‘reputation capital’ which is the
value of company’s products and services brand and corporate brand and reflects the
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positive attitude of all the company’s target audiences. Favorable attitude attracts
people who are willing to work and invest in the company, thus facilitating an
increase in profit. Reputation creating activities form an identity for recognizability
of the company and its good name. Advertising and public relations activities support
sales and facilitate clients’ loyalty. Therefore the value of reputation as an intangible
asset should not be overlooked. Reputation creating activities should be understood
as a valuable investment.
Some theorists suggest that rather than being an antecedent of reputation,
issues relating to the responsibilities of a business are key attributes in terms of which
an organization's reputation is judged. Schnietz and Epstein, for example, identify
social responsibility as a key dimension of reputation; Tucker and Melewar see social
responsibility as a critical element of reputation relevant to crisis management and
Lindgreen and Swaen argue that issues relating to responsibility are embedded within
the functional relationships that underpin business activities. They suggest, therefore,
that there will be a significant overlap between the reputation for these activities and
the reputation for issues relating to responsibility.
Corporate social responsibility (CSR) is a significant business management
tool because:
1. The Company’s reputation in the area of social and environmental protection
influences buyers and clients.
2. The Employment market is competitive and skilled newly hired staff are
willing to continue employment in companies that care for their employees.
3. Social performance has a greater or lesser effect on investors’ decisions
because the ethical standards of investment markets have been steadily increasing.
4. Corporate social responsibility allows strategic management of internal and
external risks in social and environmental areas.
5. Existing socially responsible activities are easier to determine and they are
better coordinated.
6. Social and environmental responsibility may reduce the company’s
operating costs.
It is important to make the company’s good works known to and the subject of
conversation for the staff, clients, consumers, suppliers, partners, neighbors,
investors, press, media, unions, state institutions, public organizations and
institutions. This kind of information forms positive opinions and improves the
company’s reputation. In order to follow the above scenario, CSR has to be a planned
and purposefully directed set of activities aimed to provide greater benefit both to
companies and society as a whole.
As implementation of CSR can improve company’s competitiveness, it
certainly lies within the company’s business interests. CSR ‘makes’ the company
review its operational and business processes and can generate new ideas for
increasing competitiveness, more efficient use of resources and even cutting costs
(for example, using recycling or reducing power consumption). Realization of CSR
creates a more motivated work environment, reduces absence from work and number
of sick days. Support to the community and the environment on the whole creates a
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favorable working environment for the company. CSR increases recognizability of
the company and encourages setting long term goals.
Consequently, currently CSR is in a business processes integrated company
responsibility that consists of three levels:
1. Corporative charity – average 1% of the profit before tax, where now
shareholders are more appreciative of this kind of investment in favor of society and
the company, and employees are also seeking more active involvement in the
performance of the good works,
2. Risk management that ensures visible long term operation of the company,
3. Capitalizing on the opportunities to create value.
At the end of 2007 the extensive research Global Business Barometer by The
Economist on the entrepreneurship environment included CSR development issues
and stated that rapid CSR development was largely influenced by the willingness of
entrepreneurs to protect their brand and increase their reputation as well as their
responsibility for the environment where the company operates, as well as pressure
from non-governmental and public organizations who have been carefully following
the operations of international companies in different processes within the
responsibility of these organizations. Different measurements are taken regarding risk
management, reputation and brand management which creates additional
responsibilities for explaining corporate activities both through the financial prism
and the CSR prism. Development of social media too envisages more accurate
decision making, because every society-unfriendly decision immediately gets the
attention of social media and this creates negative perceptions about the operation of
the company.
Strategic CSR management during an economic downturn requires a well
thought out approach and observance of the following criteria:
1. CSR has to be relevant to business goals,
2. CSR activities that fail to produce short term results have to be viewed as an
investment in long-term stability and predictability in the current operating
environment, which is important to the company. CSR is a discipline that strengthens
and increases the primary assets of the company – goods or services, staff and brand
in the long term.
3. CSR should be utilized beyond management and individual company staff
members. It is crucial to create a connection between major business structural units,
because CSR is a widely integrated function by nature. Also those staff members
whose daily responsibilities are in production of product or providing of services
should be included in making different CSR decisions.
4. Employees should take pride in the company’s performance. This would
help the staff use pride as an advantage in the fight for the client in the future.
3. International view
The international beverage alcohol industry acknowledges that, although their
products can offer considerable personal pleasure and social benefit, they can also
cause serious personal and social harm if consumed irresponsibly. They also
acknowledge that preventing misuse of their products is in their long-term strategic
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interest and is therefore consistent with their economic objectives, while turning a
blind eye on misuse is ultimately bad for business. They recognize that long-term
growth is best built on an ethical and responsible foundation. Their social concern is
also founded on the realization that the misuse of alcohol can affect their business
adversely. Appropriately, the industry has initiated many programs to target alcohol
misuse and related harm, to encourage responsible drinking, and to educate
consumers. Many of these initiatives have been developed by the industry in
partnership with others.
International Center for Alcohol Policies (a not-for-profit organization,
supported by major producers of beverage alcohol) believes that promoting broad
industry participation in CSR will advance responsible patterns of drinking, further
understanding about the role of alcohol in society, and enhance long-term economic
value through collective action.
Through commitment to be the Best Beer Company in a Better World,
Anheuser-Busch InBev is the beer industry leader in social responsibility initiatives,
ranking as the No. 1 brewer in social responsibility in Fortune Magazine’s “World’s
Most Admired” beverage companies’ list. Better World efforts focus on three pillars:
promoting responsible drinking; protecting the environment; and giving back to the
communities in which we live and work. Around the world, Anheuser-Busch InBev
develops and implements social responsibility programs and campaigns in
partnership with parents, government officials, community organizations, retailers
and others. From promoting responsible drinking messages on some of the world’s
most watched television programming, to turning coconut husks into renewable
energy to fuel breweries, to volunteering in the community, Anheuser-Busch InBev
and its employees are committed to making a difference.
In 2011, AB InBev established a set of six ambitious Global Responsible
Drinking Goals to help promote responsible drinking and discourage the harmful use
of alcohol. The company aims to achieve these goals by the end of 2014 and progress
will be independently audited:
1. Reach at least 100 million adults with programs developed by subject matter
experts to help parents talk with their children about underage drinking;
2. Provide ID-checking materials and other education information to at least
half-a-million bars, clubs, restaurants and grocery stores to help them prevent sales to
minors;
3. Provide training on responsible alcohol beverage sales to at least 1 million
bartenders, waiters, grocery store clerks and others who serve and sell alcohol;
4. Reach at least half-a-billion legal-age consumers to increase awareness of
the importance of using a designated driver or safe-ride home;
5. Invest at least 300 million USD in advertising and programs to help remind
and educate consumers about the importance of responsible drinking; and
6. Celebrate Global Be(er) Responsible Day annually to promote the
importance of responsible drinking among our employees, retail customers and
consumers.
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With a objective to be the Best Beer Company in a Better World, AnheuserBusch InBev carries out Better World programs and initiatives throughout its global
operations. For example, in Ukraine it includes:
- Aiding in the Development of CSR in Ukraine;
- Ukraine’s 18+ Responsible Drinking Television Campaign;
- Family Talk Project in the Ukraine;
- Ukraine’s Green Office.
Many European countries have successfully implemented self-regulatory
practices for specific industries. A good example here is the experience of the United
Kingdom where the system of self-regulation in the advertising industry has been
successfully operating for over 40 years. Polish beer brewers as well have developed
their own code of advertising.
Beer breweries in Latvia have taken a step even further – apart from
regulations for advertising requirements, the Code of the Latvian Association of Beer
Producers includes requirements for production, packaging and quality, sponsorship,
patronage and treatment of consumers. The basic principles of the Code are respect
for the consumer and fair competition. The keynote of the Code is – support of
responsible, moderate and traditional beer consumption.
Representatives of the Association conclude: ”Responsible beer consumption is
based on the informed consumer and the producer following professional standards.
A self-regulatory Code for the industry in this respect is an efficient tool ensuring that
all beer producers operate in conformity with the concept of responsible beer
consumption. We believe that the practice of self-regulation that has been
successfully operating in the world for over 40 years, is the most efficient way to
resolve not only irresponsible and excessive alcohol consumption and related
problems, but it is also a means to improve communication with all involved parties,
including governments, regulatory state institutions, advertising creators, media, etc.”
4. Latvian largest brewery companies’ cases
Join Stock Company Aldaris is a brewery rich in tradition, with a long history
since 1865. Currently the company is part of the Carlsberg Group, which is one of
the largest beer producers in the world with 75 breweries in 25 countries. Aldaris is
the biggest brewery in Latvia and one of the largest in the Baltics.
Join Stock Company Cesu Alus dates back to 1590 when beer brewing was
started in the city of Cesis. Cesu Alus belongs to the Olvi Group, which operates in
four countries. The new Cesu Alus brewery is the biggest investment project in the
Vidzeme region and one of the most modern breweries in the Baltics. Currently the
company produces 50 different kinds of products – beer, alcoholic and non-alcoholic
beverages, as well as juices.
Assessment of CSR initiatives in brewery companies
In order to identify the scope of information about CSR activities that was
available to community/customers, information obtained during the interviews with
the companies’ managers was compared with the information available on the
companies’ websites and annual reports.
14

Analysis of sales results lead to a conclusion that marketing is the biggest
weakness of Aldaris, because in the presence of intense competition the company’s
market share is deteriorating. Currently a large portion of the brewery’s sales consists
of low price products that contribute a smaller margin. This is largely due to the weak
economy in the country, which makes the cheapest price the primary criterion for
choosing a product. Aldaris is one of the largest advertisers in Latvia, and therefore
advertising campaigns of a particular product are regularly broadcast on the leading
TV channels. The company is very successful in sponsorship. It supports the Latvian
Ice Hockey Federation and the Latvian Football Federation.
Public Relations
The company has performed well in the area of public relations. Its brand has
been among the most recognized brands in Latvia and it is leading in the beer
brewing industry. In 2012 the company was ranked 11th on the reputation scale as
evaluated by consumers and entrepreneurs.
Corporate Social Responsibility Activities
Aldaris has clearly defined its entrepreneurship and corporate social
responsibility principles. The brewery is part of the Carlsberg Group, an international
concern which has had an increased focus on corporate social responsibility since
2008. This has resulted in implementation of an increasing number of projects and
activities in Latvia targeted at improvement of corporate responsibility and the public
good. The company has been seriously considering the social, ethical and
environmental protection principles of its commercial activities related to the
beverage industry. The priorities of Aldaris’ corporate social policy are
environmental protection, activities to deter alcohol abuse, promotion of labor safety,
health protection, responsible consumption of alcohol, sports activities, art and
culture projects, as well as support of youth education and development programs.
The company devotes substantial attention to the issues of professional development
of its staff. It organizes training seminars and includes the staff in different social
activities of the company. Increasing attention has been paid to the relationship with
clients and providing a high level of service to clients.
Main Areas of Aldaris CSR:
 Public engagement
 Health protection and labor safety policy
 Marketing communication policy
 Labor rights and human rights policy
 Commercial activities ethics policy
 Environmental protection policy
The strong side of Cesu Alus is marketing. Over the past year the company has
been gaining an increasing market share in beer sales volume. However, the most
significant increase in the market share is due to the successful sales of pre-packaged
alcoholic cocktails and cider. However, the company has successfully achieved
impressive sales volumes, which has brought significant profit.
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Public Relations
The performance of Cesu alus’ public relations department has been evaluated
as neutral. This is due to the fact that in the public space the company has been
reproached for the effect of its light alcoholic cocktails on young people, pointing out
that this kind of beverage develops a dependency on alcohol among minors, which
leads to harmful effects on their health and development. Also the scandal about
strong kvass (a fermented beverage made from black or regular rye bread) that
contains high percentage of alcohol added to negative publicity of the company.
While the company had not violated any rules under current regulations, due to active
involvement by the public and the Ministry of Health Cesu Alus labeled the product
to discourage young people and children from purchasing the above mentioned
beverages.
If we compare Cesu Alus’ public relations performance to that of Aldaris, we
have to conclude that Aldaris is much more successful in communication with mass
media and the public. On the whole Aldaris has a more positive public image in the
media space as well as a higher place on the reputation scale, where Cesu Alus was
ranked only 27th in 2012.
Corporate Social Responsibility Activities
In developing its operation, Cesu Alus constantly pursues a socially responsible
attitude toward all concerned parties – employees, owners, clients and cooperation
partners, society, the economic system of the country and the environment.
Responsible entrepreneurship and environmentally friendly business development are
the key factors of Cesu Alus’ corporate social responsibility and sustainability policy.
The company has been focusing on several CSR areas:
 Economic responsibility
No - to participation in the shadow economy. Cesu Alus supports a transparent
and responsible remuneration system. The brewery pursues transparency in the
company and respects the same in its business partners. Cesu Alus refuses to do
business with representatives of the shadow economy. Therefore the company’s
business strategies have developed and apply strict criteria for reviewing solvency,
the choice of clients and clients’ agreements, especially in the trade and HoReCa
segment.
Cesu Alus’ website lists all taxes the company has paid to demonstrate
transparency and its disapproval of the shadow economy and support of fair
competition. Cesu Alus is part of several national and industry organizations for
economic development and promotion of entrepreneurial interests.
 Social responsibility
The company has developed policies for product safety, quality, company
ethics, sponsorship and support policies, as well as a responsible marketing
communications.
 Responsibility to the staff
With the help of EU funding Cesu Alus provides training for its employees as a
means of demonstrating its care for the staff. The company also provides training to
qualify employees for career advancement.
 Responsibility to the environment
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The company conducts a variety of activities to reduce power consumption,
sort waste, and purify waste water to reduce pollution and protect the environment.
 Responsible beer consumption
Cesu Alus has defined the principles of responsible beer consumption on its
website where young people and drivers can obtain information on the harmful
effects of alcohol abuse and the threat to people’s safety resulting from drunk driving.
Implementation of CSR principles in the context of human resources
The comparison of the information that was available on the companies’
websites and in annual reports with the materials that were obtained during the
interviews made clear that only a small part of the companies’ activities in the field of
human resource management is publicly declared. This can be explained by the fact
that the majority of the identified measures are specified in the collective agreement
that sets employee-employer relations; however collective agreements are not
available publicly. Having no information community members do not know about
the employer’s concern regarding employees, that contributions that are made, and
social security measures that exceed those established by the labor laws. Public
disclosure of socially responsible practices towards employees can create positive
public opinion and improve company’s image.
Implementation of CSR principles in communication with community
The study has demonstrated that companies are active in implementing
educational projects at schools, have cooperation agreements with
universities/colleges. Users learn about companies’ activities, the quality of products,
implemented projects, etc. via television, radio broadcasts, and press. In order to meet
needs of community, customer surveys and complain analysis are carried out. It can
be concluded that the companies appoint time and resources for collaboration with
local community and inform about this in a variety of ways.
Both the analyzed companies carry out environmental activities, run
environmental management systems, comply with the normative acts, ensure rational
use of natural resources, and reduce pollution. The comparison of information that is
available on companies’ websites and their annual reports shows that all socially
responsible activities are accessible to the public.
The investigation into CSR initiatives in companies revealed that activities
concerning market, human resources, contacts with community and environmental
were socially responsible, with the particular emphasis on consumer satisfaction and
meeting public expectations, although some initiatives required quite a lot of time and
resources.
The survey results confirmed that despite the fact that brewery companies are
not certified according to SA 8000 standard and not members of the Global Compact
and do not progress in Social Responsibly Reports, these companies engaged in
socially responsible activities and apply the principles of CSR policies.
Another important reason is limited awareness of management (as their
decisions what actions must be taken, what business models will be employed, how
important CSR is, etc.) and the fact that Social Accountability standard requires to
cooperate only with socially responsible companies and other business partners.
Public information about CSR in brewery companies
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Public awareness concerning the activities of sin-industry companies is of
particular importance as it influences customer satisfaction and trust, and forces
companies to be transparent in their actions. In order to identify publicly disclosed
information about companies’ activities in the context of CSR all public information
was arranged into four parts: products, human resources, social activities, and
environment: and two information sources were analyzed: annual reports,
explanatory notes, and website information. According to scientific literature, the
annual report is one of the most commonly used documents when examining CSR.
Explanatory notes are mandatory for all companies, as a detailed explanation of all
data present in other financial statements is given there.
Public image studies of the company show that Aldaris is in the lead by the
total number of appearances in the traditional media as well as by the amount of
positive and neutral coverage. This is due to the successful and active work of its
public relations department. The successful performance of the brewery, as well as
investments into the company and in the professional development of employees, has
also contributed to the positive public image of Aldaris. The company is successful in
the social media environment where it has accounts with Twitter, Facebook and
Draugiem.
Cesu Alus follows Aldaris closely by public image analysis in the traditional
media. The brewery has quite a high number of appearances in the mass media
related to the spread of its pre-packaged alcoholic cocktails among minors. This kind
of publicity has had a negative effect on the public image of the company on the
Internet and in the traditional media. However, positive publicity of Cesu Alus is
created by the successful entrepreneurial activity, CSR activity and implementation
of innovations. Just like Aldaris, Cesu Alus acts successfully in social portals.
The analysis revealed that the annual reports mainly contain information about
the environmental and social activities and products, their quality. The obtained
results show that companies tend to disclose more social information in order to
become more attractive to their customers, but the presentation of CSR content and
scope lacks systematic approach.
The comparison of the results has shown that on the website of Aldaris and in
its annual report one can find more aspects of socially responsible business.
Extremely large distance in comparison with other company was seen in
environmental activities. This can be explained by the fact that Aldaris in their annual
report and on corporate website give quantitative indicators when Cesu alus not only
presents numbers and facts, but also highlights the benefits to customers, nature, and
environment.
The disclosure of information concerning human resources was very limited on
the website of Aldaris, also in the company’s annual report. The some can be said
about the website of Cesu alus, but in the company’s annual report the amount of this
kind of information was greater.
Whatever accounts for vigorous interest in the connection between CSR and
corporate financial performance, the justification of CSR rests on a range of
considerations beyond corporate financial performance. The contribution any
corporate practice makes to economic welfare cannot alone justify that practice.
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Principles of justice indicate that advancing economic welfare cannot justify the
suspension or violation of other rights and duties, which have as strong a moral claim
upon corporate conduct as does the pursuit of its financial objectives. Ultimately, the
merits of CSR, even merits that transcend the link to financial performance, must be
weighed.
Ranked by the volume of beer sales there are three large players in the brewing
industry in Latvia: Aldaris/Carlsberg Baltic – 35%, Cesu Alus/Olvi – 25%, and
Lacplesis/RoyalUnibrew -20%. The remaining 20% of the market share are claimed
by small breweries. The first place by turnover belongs to Cesu Alus, although
Aldaris is the leading producer in terms of beer sales by liters. At the same time Cesu
Alus is more successful at production and sales of pre-packaged alcoholic cocktails.
General Indices
Table 1
Balance Structure (EUR)
Year

Current Assets

2008
2009
2010
2011

15 554 949
14 430 866
15 753 403
9 208 650

Aldaris
Industry
Median
322 546
206 519
254 785
45 799

Long-term
Investment
10 248 328
9 115 969
10 258 546
11 078 717

Industry
Median
1 110 067
951 781
605 954
161 849

Long-term
Investment
28 831 526
27 160 823
24 299 291
21 651 698

Industry
Median
1 110 067
951 781
605 954
161 849

Cesu alus
Year

Current Assets

2008
2009
2010
2011

10 418 809
9 431 916
8 786 947
9 850 377

Industry
Median
322 546
206 519
254 785
45 799

Table 2
Activity Volume
Aldaris
Accounting Year

2008

2009

2010

Turnover (thous. EUR)
Increase %
Assets (thous. EUR)
Number of employees

51 842
18,05
25802
470

Turnover (thous. EUR)
Increase %
Assets (thous. EUR)
Number of employees

38944
32,69
39 249
231

38896
36306
1,25
-11,05
23546
26011
375
328
Cesu alus
38516
43309
18,85
8,74
36 593
33 085
205
207

39660
-7,47
202863
319

Industry
Median
315
33,58
302
15

48009
7,40
31 501
217

315
33,58
302
15

2011

Place in
Industry
2
12
2
1
1
7
1
2

Competition in the area of beer production continues to increase both among
the large producers as well as with small breweries that have been acquiring an
increasingly larger market share.
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The data used for economic comparisons cover the time period of 2008 – 2011
in Latvia brewery industry. Company annual reports for 2012 were not yet available
in May when the research was conducted.
Table 3
Profitability
Aldaris
Accounting Year
Profit or loss before taxes (thous.
EUR)
Profit/loss after taxes (Net income)
(thous. EUR)
EBIT (earnings before interest and
taxes) (thous. EUR)

2011

Industry
Median

Place in
Industry

2008

2009

2010

5 390

2 350

1 833 -1 255

0,00

24

4 725

2 040

1 577 -1 160

0,00

24

5 456

2 731

1 937 -1 246

0,00

24

Cesu alus
Profit or loss before taxes (thous.
EUR)
Profit/loss after taxes (Net income)
(thous. EUR)
EBIT (earnings before interest and
taxes) (thous. EUR)

-308

204

1407

566

0,00

1

-195

191

1396

551

0,00

1

1279

1033

1742

756

0,00

1

Table 4
Liquidity
Aldaris
Accounting Year
General ratio of current assets
(Current ratio)
Fixed ratio of current assets (without
savings)

2008

2009

2010

2011

Industry
Median

Place in
Industry

2,10

3,44

1,89

1,32

1,65

14

2,58

1,41

0,75

1,02

13

1,21

Cesu alus
General ratio of current assets
(Current ratio)
Fixed ratio of current assets (without
savings)

2,24

2,53

2,37

2,10

1,65

8

1,24

1,20

1,20

1,02

1,02

10

Table 5
Capital and Return on Equity
Aldaris
Accounting Year

Industry
Median
12185
85

2009

2010

15433

17473

15947

Equity ratio Solvency

0,60

0,74

0,61

0,60

0,42

9

Debt to equity ratio

0,49

0,61

0,50

11

Equity capital (thous. EUR)

0,26
0,55
Cesu alus
4113
24346
25744

26295

85

1

Equity ratio Solvency

0,11

0,67

0,78

0,84

0,42

7

Debt to equity ratio

8,54

0,50

0,28

0,20

0,50

13

Equity capital (thous. EUR)
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2011

Place in
Industry
2

2008

Table 6
Cost Efficiency
Aldaris

42,94

Industry
Median
28,84

Place in
Industry
2

6,07

-5,72

0,78
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Accounting Year

2008

2009

2010

2011

Gross income limit (%)
Return on assets (ROA)
Net profit/assets (%)
Return on equity (ROE)
Net profit/equity capital (%)

58,06

52,77

53,54

18,32

8,66

30,62

11,67

Gross income limit (%)
Return on assets (ROA)
Net profit/assets (%)
Return on equity (ROE)
Net profit/equity capital (%)

9,90

-9,53

0,00
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Cesu alus
29,75 26,19

24,35

20,99

28,84

12

-0,50

0,53

4,22

1,75

0,78

9

-4,78

0,79

5,43

2,10

0,00

10

Table 7
Efficiency
Aldaris
Accounting Year

2008

2009

2010

2011

Turnover per one
110 303,58 103 725,23 110 694,13 124 327,08
employee (EUR)
Net profit per one
10 055,04
5 439,70
4 811,85 -3 638,86
employee (EUR)
Cesu alus
Turnover per one
168 592,25 187 884,80 209 228,48 221 239,29
employee (EUR)
Net profit per one
-850,19
936,28
6746,68
2541,15
employee (EUR)

Industry
Median

Place in
Industry

28 331,27

2

25,54

17

28 331,27

1

25,54

6

Generally, the financial situation for breweries following the financial crisis is
improving, and this has a positive effect on the total corporate reputation of the
industry. This enables a conclusion that outstanding financial performance of a
company has a positive impact on its corporate reputation. In order for companies in
the beer industry to achieve an excellent corporate reputation, they have to invest
substantial efforts to overcome the factors that hinder good reputation. Breweries
have to work with their target audiences because a positive attitude of target
audiences would raise the level of corporate reputation. Consequently, this would
contribute to improvement of financial performance.
5. Conclusions
Further research is needed for quantitative measurement of the influence of
driving factors. The qualitative analysis of this study is a subjective one, it cannot
measure the "amount of influence" the driving factors had. Further research to
measure degrees of influence that factors could have is necessary, especially the
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willingness of consumers to buy sustainable products. Furthermore, if the effects of
the implementation of CSR should be measured, quantitative research is needed.
CSR is an evolving concept that currently does not have a universally accepted
definition. Generally, CSR is understood as the way firms integrate social,
environmental and economic concerns into their values, culture, decisions making,
strategy and operations in transparent and accountable manner and thereby establish
better practices within the firm, create wealth and improve society.
More and more companies are using CSR to transform their corporate identity
to include a great amount of responsibility. This also holds true for the alcohol
industry. In doing so these companies claim to feel responsible for informing their
customers about the ‘responsible use’ of alcohol. The alcohol industry in some
instances will even go so far as to reach out to minors, a target audience which they
are not allowed to reach, in many cases due to alcohol marketing regulations. Even
so, CSR practically has the same effects as advertisements, because it sheds a positive
light on a brand or product.
Content analysis of annual reports and websites of brewery companies
indicated that the largest part of information was provided on areas related
environmental protection, product safety and quality.
Content analysis revealed that brewery companies implement the principles of
social responsibility as all activities, especially environmental, were discussed in
annual reports and presented on websites.
Interviews revealed that brewery companies primarily seek to be socially
responsible to their key stakeholders – employees, but a very high priority is also
given to customers and environmental activities. The summary of interviews and
information publicly available on brewery companies’ websites and in their annual
reports revealed that socially responsible activities market, social and environmental
areas are available and accessible to the public, but socially responsible practices in
human resource management are poorly publicly declared.
The study confirmed that brewery companies carry out socially responsible
activities and use CSR policies, despite the fact that they are not certified according
to SA 8000 standard and are not members of the Global Compact.
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2.2. ВИБІР МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Басманова О.Є.
к.е.н., доцент
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Конкурентоспроможність (КС) підприємства є широковживаним
поняттям і, одночасно, економічною категорією, що потребує подальшого
вивчення в умовах динамічного економічного середовища.
В економічній літературі розглядається значна кількість визначень КС
підприємства – деякі з них представлено в табл. 1. Зазначимо, що часто
використовують терміни «компанія», «фірма», «організація» тощо, але тут і
далі буде використовуватися виключно термін «підприємство» як такий, що
вживається найчастіше і відповідає національному законодавству. Ці та інші
визначення КС підприємства, представлені в літературі різними авторами,
доповнюють одне одне, тому що кожен з дослідників розглядає дане поняття
під власним кутом зору. Їх узагальнення дозволяє виокремити такі суттєві
характеристики КС підприємства як економічної категорії:
1) порівняльний характер (відносна оцінювання);
2) короткострокові та довгострокові складові;
3) залежність від КС товару;
4) залежність від ефективності роботи підприємства.
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Резюмуючи наведені підходи до сутнісних характеристик поняття КС
підприємства, пропонуємо таке визначення: конкурентоспроможність
підприємства – це його здатність у поточному періоді та в довгостроковій
перспективі забезпечувати більш високу, порівняно з конкурентами,
ефективність виробництва та вигідність реалізації своїх товарів.
Таблиця 1
Основні визначення конкурентоспроможності підприємства
Автор

Визначення

Посилання

Ю. Іванов

Система, що складається із безперервної взаємодії
чинників і характеризує ступінь реалізації
потенційних можливостей підприємства щодо
набуття та утримання протягом достатньо довгого
проміжку часу конкурентних переваг.

[6, с. 41–42]

Х. Фасхієв

КС підприємств – це їх реальна і потенціальна
здатність розробляти, виготовляти, збувати та
обслуговувати в конкретних сегментах ринку
конкурентоспроможні вироби.

[8, с. 53]

Р. Фатхутдінов

КС підприємств – це їх реальна і потенціальна
можливість в існуючих для них умовах
проектувати, виготовляти та збувати товари, які за
своїми ціновими та неціновими характеристиками
більш привабливі для споживачів, ніж товари
конкурентів.

[9, с. 23]

К. Щиборщ

КС підприємства – поточний стан підприємства на
ринку (в першу чергу – частка ринку, що воно
займає) та тенденції його зміни.

[10, с. 21]

Поняття конкурентоспроможності підприємства займає важливе місце
в системі категорій теорії конкурентоспроможності, воно безпосередньо
пов’язане з такими поняттями, як конкурентоспроможність товару
і конкурентоспроможність
країни,
конкурентна
перевага,
потенціал
підприємства тощо. Тому для більш глибокого розуміння сутності КС
підприємства необхідно визначити взаємозв’язок та взаємозалежність цих
понять або, принаймні, спів ставити КС товару та КС підприємства.
У багатьох
публікаціях
наголошується,
що
в
теорії
конкурентоспроможності базовим поняттям є КС товарів, а КС інших об’єктів є
похідною. Це можна пояснити тим, що саме товар надходить на ринок, саме
його обирає покупець і тим самим свідомо чи несвідомо впливає на рівень КС
підприємства, що виготовляє цей товар, та країни, де розташоване це
підприємство. Як результат, низка авторів фактично ставить знак рівності між
КС підприємства та КС товару, або вважають показником КС підприємства
частку ринку, що займає його товари, та динаміку цієї частки. Наприклад,
Р. Фатхутдінов [9, с. 147] пропонує обчислювати рівень КС підприємства як
середньозважену оцінку рівня КС його окремих товарів і окремо аналізувати
ефективність та стійкість підприємства. У той же час існує також твердження
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щодо певної умовності терміну «конкурентоспроможність товару» через те, що
товар є пасивним об’єктом процесу конкуренції і не впливає на перебіг цього
процесу; відтак КС товару рекомендують розглядати не як окремий рівень КС,
а як інструмент забезпечення КС підприємства [6, с. 17].
Підкреслимо, що неможлива ситуація, коли виробниче підприємство має
неконкурентоспроможну продукцію протягом декількох років, але при цьому
демонструє фінансову ефективність. Несумісність цих понять полягає в тому,
що неконкурентоспроможність продукції – це зниження обсягів її реалізації,
що, у свою чергу, погіршує всі фінансово-економічні показники підприємства:
рентабельність, оборотність, ліквідність та інші.
Варто враховувати, що цілі підвищення рівня КС підприємства
і поліпшення його фінансових показників різноспрямовані, особливо
в короткостроковому періоді. Це пов’язано з тим, що всі заходи щодо
підвищення КС вимагають додаткових капіталовкладень: закупівля
устаткування, наймання персоналу, заходи щодо зниження собівартості
продукції, підвищення її якості тощо. Тому може виникнути ситуація, коли
підприємство, що діє ефективно і випускає конкурентоспроможну продукцію,
має високий рівень фінансового ризику за рахунок високих капіталовкладень.
І навпаки, володіючи фінансовими резервами, підприємство може бути
неконкурентоспроможним. У зв’язку з цим, під час оцінювання рівня КС
підприємства, на нашу думку, обсяги і динаміка інвестицій у розвиток
виробництва мають розглядатися як окремий чинник, що забезпечує
підвищення КС у майбутньому, а також обумовлює ефективність бізнесу.
На підставі сказаного можна стверджувати, що на початковому етапі
розвитку підприємства КС товарів відіграє найважливішу роль у рівні КС
підприємства, тому що забезпечує приплив коштів (тобто його
платоспроможність). Надалі, закріпившись на ринку, підприємство повинне
приділяти більше уваги зниженню витрат і постійному інноваційному розвитку
продукту і виробництва.
Вивчаючи зв’язок між КС підприємства і КС товару з позиції маркетингу,
ми стикаємося з наступною проблемою: КС товару визначається на ринку
споживачами, але споживач, купуючи товар, одночасно підтверджує КС
і самого товару (його ціни, споживчих якостей та ін.), і підприємства-виробника
(на вибір товару впливає імідж торгової марки). Крім того, характеристики
товару, які роблять його привабливим для споживачів, формуються саме на
підприємстві завдяки ефективному управлінню й організації виробництва.
Таким чином, розглянутий тісний зв’язок між КС товару та КС
підприємства, на нашу думку, свідчить про те, що поділ КС за об’єктами
«товар» і «підприємство» є достатньо умовним, бо обидва напрями КС мають
єдине першоджерело і тісно пов’язані. Це дозволяє погодитися з існуючим
твердженням щодо певної умовності поняття КС товару [6, с. 17] та оцінювати
КС підприємства в широкому розумінні – з КС товару.
Однією з особливостей теорії і практики оцінки КС підприємств є
наявність значної кількості методик такої оцінки, що ґрунтуються на досить
різних підходах. В роботі [2] нами було запропоновано і обґрунтовано розподіл
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існуючих методик оцінки рівня КС підприємства на п’ять груп, зроблено
висновки щодо доцільності їх використання:
1. Опис конкурентної боротьби – такі методи можуть використовуватись
для попереднього аналізу галузі, виявлення основних конкурентів, вивчення
особливостей конкурентної боротьби.
2. Узагальнення думок експертів – не рекомендується спиратися
виключно на результати такого оцінювання через високий рівень суб’єктивізму
балових оцінок.
3. Оцінювання КС підприємства за КС товару – не рекомендується
спиратися виключно на результати такого оцінювання через наявність інших
чинників КС підприємства, окрім КС його продукції.
4. Розрахунок інтегрального коефіцієнту за фінансовими і технікоекономічними показниками – найбільш детально розроблені методи, але існує
низка невирішених проблем (інформаційне забезпечення, вибір чинників,
визначення їх вагомості тощо).
5. Аналіз рентабельності, грошових потоків і вартості бізнесу –
можливість використання одного інтегрального фінансового показника для
характеристики рівня КС підприємства, але розробки методик оцінювання
відсутні.
Проведене дослідження літератури дозволяє стверджувати, що
розрахунок інтегрального коефіцієнту за фінансовими і техніко-економічними
показниками дійсно є найбільш раціональним та рекомендованим підходом до
оцінки рівня КС підприємства. У той же час, цей підхід представлено, знову ж
таки, десятками методик, серед яких необхідно вибирати ту, що найбільш
відповідає цілям та вихідним даним дослідження.
Критичний аналіз низки методик оцінки рівня КС підприємств за
фінансовими і техніко-економічними показниками дозволив визначити суттєві
параметри, за якими слід розрізняти такі методики.
По-перше, методики відрізняються за кількістю показників, що
розраховуються. Зокрема, в роботі [7] запропоновано розраховувати 37
показників, розділених на 7 підгруп, що характеризують КС продукції,
ефективність виробничої діяльності підприємства, фінансовий розвиток
підприємства, ефективність організації збуту та просування товарів;
ефективність трудового потенціалу підприємства, ефективність інвестиційноінноваційної діяльності підприємства, позицію підприємства на ринку цінних
паперів. Натомість, в роботі [1] обґрунтовано порядок оцінки КС підприємств
лише за п’ятьма показниками (рентабельність продукції; питома вага витрат на
збут у загальній сумі витрат підприємства; коефіцієнт фінансової стійкості;
питома вага повторних продажів у загальній сумі виручки підприємства;
співвідношення чистого прибутку та виручки від реалізації продукції).
Приймаючи рішення про доцільну кількість показників у методиці слід
враховувати, що мінімізація цього переліку (до 10 показників) призводить по
поверхневого характеру дослідження, що потребує подальшого уточнення і
може використовуватися для експрес-оцінки та звуження групи досліджуваних
підприємств. Подальше дослідження буде вимагати аналізу більшого переліку
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чинників. У той же час надмірна кількість показників (більше 20) призводить
до того, що вони або повторюють один одного, або вимагають детальної
управлінської інформації, яка за звичай недоступна по конкурентам.
По-друге, методики відрізняються за базою порівняння: аналогічні
показники конкурентів або власні показники попередніх періодів. На нашу
думку, повноцінне дослідження КС підприємства має спиратися на порівняння
з
конкурентами,
інакше
результатом
буде
оцінка
потенціалу
конкурентоспроможності,
а
не
фактичної
конкурентоспроможності.
Дослідження динаміки власних показників має доповнювати порівняння із
конкурентами, а не замінювати його. Позитивним моментом є те, що переважна
більшість методик все ж таки орієнтована на порівняння з конкурентами,
прикладом дослідження динаміки власних показників може бути методика [3].
По-третє, методики відрізняються за інформаційним забезпеченням
оцінки: частина із них спирається на дані виключно фінансової звітності,
частина додатково потребує аналітичних даних управлінського обліку. На нашу
думку, найбільш доцільним варіантом є вибір методики, що ґрунтується на
загальнодоступних даних, інакше відсутність детальної інформації про
конкурентів, яка часто є закритою, завадить проведенню оцінки. Прикладом
методики, що ґрунтується виключно на даних фінансової звітності, може бути
робота [10], але переважна більшість методик передбачає використання і
додаткових показників. На приклад, це можуть частка бракованої продукції, КС
заробітної плати, імідж підприємства [1] тощо. Безумовно, вони впливають на
підсумковий рівень КС підприємства, але отримати вихідні данні для
розрахунку таких показників по конкурентах практично неможливо. Слід також
зазначити, що фінансова звітність також є умовно загальнодоступним
джерелом інформації, тому що лише акціонерні товариства зобов’язані
оприлюднювати її, а середній і малий бізнес не оприлюднює жодних своїх
фінансових або техніко-економічних показників. У зв’язку з цим розглянемо
проблему інформаційного забезпечення оцінки рівня КС підприємств та
можливості її вирішення більш детально.
Конкурентоспроможність – за своєю назвою та змістом – вимагає
порівняння оцінюваного підприємства із його конкурентами. Ця особливість
категорії КС та її оцінки зумовлює низку проблем, головна серед яких –
закритість інформації про конкурентів. Чим все ж таки можна скористатися для
проведення оцінки КС свого підприємства? На нашу думку, комплексна оцінка
рівня КС підприємства має включати також дослідження конкуренції в галузі та
оцінки рівня КС товарів (послуг) підприємства, тому розглянемо інформаційне
забезпечення всіх складових комплексного досліджень КС підприємства.
Дослідження конкуренції в галузі є підґрунтям подальшого дослідження
КС. Воно є, мабуть, найбільш простим етапом з точки зору збирання даних,
тому що може ґрунтуватися на інформації з відкритих джерел: офіційній
статистиці щодо розвитку галузі, опублікованих в періодичних виданнях
оцінках експертів та учасників ринку тощо. Крім того, самостійно зібрана
інформація може бути доповнена інформацією з комерційних оглядів ринку, що
на замовлення виконують маркетингові та консалтингові агенції. Таким чином,
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інформація про галузь може бути неоднорідною та суперечливою, але
необхідний мінімум даних для визначення безпосередніх конкурентів та
гостроти боротьби між учасниками ринку завжди можна зібрати.
Оцінка КС товарів підприємства також за звичай задовільно забезпечена
інформацією, тому що ключові параметри товарів (послуг), що характеризують
їх ціну та якість, є відкритою інформацією, бо приховування може призвести до
недовіри покупців та небажання покупати певний товар (послугу). Крім
інформації, що оприлюднює виробник, є ще одне джерело даних для оцінки КС
товарів (послуг) – маркетингове дослідження для визначення якості та
співвідношення ціни та якості з точки зору споживача. Використання
соціологічних методів збирання інформації для оцінки рівня КС товарів
(послуг) розглядається в деяких роботах [4; 5], але теорія і практика з цього
питання потребують подальшого вивчення та розвитку.
Найбільш складним питанням є інформаційне забезпечення оцінки рівня
КС підприємства: інформація для кількісної оцінки може бути відсутня або
обмежуватися фінансовою звітністю, а опитування експертів для збирання
якісної інформації – дати недостовірні результати через їх суб’єктивність та/або
недостатню обізнаність про підприємства-конкурентів. Слід також відмітити,
що в залежності від розмірів та організаційно-правової форми підприємства,
інформація про нього є більш чи менш доступною. Зокрема, акціонерні
товариства зобов’язані оприлюднювати свої щорічні звіти, в тому числі форми
фінансової звітності. Хоча на сьогоднішній день аналітики достатньо скептично
ставляться до даних офіційної фінансової звітності через намагання кожного
підприємства оптимізувати податкове навантаження, це джерело інформації
залишається вагомою складовою оцінки КС підприємств. Важливо, що ключові
дані про крупні та середні підприємства будь-якої організаційно-правової
форми можуть бути представлені в публікаціях у періодичних виданнях,
збірках Державного служби статистики України, комерційних оглядах ринку
тощо – вони можуть бути альтернативою даних фінансової звітності або
додатковим джерелом інформації. У той же час, інформація про малі
підприємства та фізичних осіб – підприємців фактично не доступна, і це є
суттєвою проблемою через те, що значна кількість підприємств відносяться
саме до цієї групи.
Таким чином, вибираючи методику оцінки рівня КС підприємства серед
десятків чи навіть сотень підходів, представлених в літературі, слід звертати
увагу на . Крім того, суттєвим чинником вибору методики є рівень доступності
інформації для конкурентів. При достатній кількості інформації доцільно
порівнювати конкурентів за техніко-економічними показниками підприємства,
що дозволяють охопити максимальну кількість чинників КС та
використовувати об’єктивну інформацією. Важливою складовою оцінки рівня
КС підприємств має бути дослідження ставлення споживачів до товарів
підприємства, їх оцінка якості та співвідношення ціни та якості цих товарів.
Цей підхід є ще недостатньо вивченим та описаним в економічній літературі,
але він видається важливим та перспективним, оскільки КС товарів є безумовно
важливою складовою КС підприємств, а врахування думки споживачів
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підвищить достовірність та практичну значимість оцінки КС товарів. Крім того,
в ситуації гострого дефіциту інформації про конкурентів дослідження думки
споживачів може бути чи не єдиним джерелом даних для визначення рівня КС
підприємств.
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2.3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Безкровна О. Ю.
аспірант
Білоцерківський національний аграрний університет
Швидкі темпи розвитку сучасної цивілізації, які ґрунтуються на
впровадженні інформаційних технологій практично у всі сфери діяльності,
стирання національних та територіальних меж бізнесу – руху товарів, капіталів
і робочої сили, виводять конкуренцію на новий більш загострений рівень
боротьби. Це з одного боку, а з іншого – обмеженість ринків збуту, ресурсів,
зростання цінності інтелектуальних ресурсів над матеріальними і т. ін. – ті
особливості сучасного суспільства, які зумовлюють пошук альтернативних,
креативних та раціональних конкурентних переваг у все нових сферах.
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Визначальними у глобальній конкуренції є вже не тільки економічні, політичні
фактори, але й релігійні, культурні, екологічні та ін. [1]. Для
конкурентоспроможності все більше стає вагомішим не ціновий фактор, а саме
якісний, який диктується тенденціями, модою, культурою, смаками і
вподобаннями кожного потенційного споживача і суспільства вцілому. Тому,
конкурентоспроможність – це здатність діяти в умовах конкуренції, отримувати
при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення
виробництва, стимулювання працівників і підтримки продукції на високому
саме якісному рівні [2].
У ХХ ст. світова спільнота визнала, що розвиток земної цивілізації
спричинив екологічну кризу, яка набула глобального характеру. Тому виникла
необхідність у перегляді традиційно прийнятих принципів та пріоритетів
економічного розвитку. Цілеспрямоване зменшення несприятливого впливу на
навколишнє природне середовище отримало назву екологізація. Це процес
неухильного
і
послідовного
впровадження
систем
технологічних,
управлінських, юридичних та інших рішень, які дозволяють підвищувати
ефективність використання природних ресурсів і умов поряд із поліпшенням,
або хоча б збереженням якості довкілля [3]. Екологізація народного
господарства, підприємств промисловості та АПК припускає інтенсивний
розвиток науко-технічного прогресу і переклад його на еколого-економічні,
економіко-організаційні та еколого-технічні відносини. На кожну одиницю
випущеної продукції або виконаних послуг припадає певний обсяг викидів і
випромінювань у навколишнє природне середовище, що шкідливо впливають
на його екологічний стан та природні ресурси. До того ж у викидах містяться
різні хімічні елементи та матеріально-речові компоненти, які в екологізованих
виробничих системах можуть бути використані як ресурси виробництва тобто
вони можуть принести користь, а не шкоду.
Оточуюче середовище є однією з найцінніших складових, що забезпечує
здоров’я споживачів. Техногенний тип розвитку, характерний для сучасної
цивілізації, хоча і продовжує своє формування і поширення, проте виснаження і
деградація природних ресурсів та посилення забруднення навколишнього
природного середовища змушують визнати, що він не є перспективним для
успішної діяльності підприємств. Вирішення еколого-економічної проблеми є
найбільш пріоритетним завданням.
Антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у
розвинутих країнах світу. Україна належить до екологічно забруднених країн,
причому значні її території (Чорнобильська зона) взагалі непридатні для
проживання і ведення господарства. Техногенно забрудненими вважаються такі
регіони, як Донбас, Придніпров'я, Одеса, частково — Прикарпаття. Велика
кількість сучасних вітчизняних промислових виробництв утворює значні
відходи. Щорічно на промислових підприємствах, у житловому фонді міст і
містечок нагромаджується до 2 млрд т відходів виробництва і життєдіяльності,
що значною мірою погіршує екологічний стан цих територій.
За даними державної статистичної звітності 2009 р., основними
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забруднювачами атмосферного повітря є підприємства переробної і добувної
промисловості та підприємства електро- і теплоенергетики (відповідно 31 і 21
та 40 % загального обсягу викидів забруднюючих речовин, що надходять в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення). Викиди
забруднюючих речовин пересувними джерелами становлять 39 % загальної
кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За рівнем
раціонального використання водних ресурсів та якості води Україна, за даними
ЮНЕСКО, серед 122 країн світу посідає 95 місце. Серед земель України
найбільшу територію займають землі сільськогосподарського призначення (71
%), 78 % з яких є ріллею. На всій території поширені процеси деградації земель,
серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5 % території),
забруднення (близько 20 %), підтоплення (близько 12 % території).
Зменшується вміст поживних речовин у ґрунтах, а щорічні втрати гумусу
становлять 0,65 т/га. На території України зберігається високий ризик
виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. В
Україні функціонують 23767 потенційно небезпечних підприємств та інших
об’єктів, аварії на кожному з яких можуть призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру державного,
регіонального, місцевого та об’єктового рівня. Щороку реєструється до 300
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, внаслідок яких
гинуть люди, спричиняються великі економічні збитки. Протягом 2009 р.
внаслідок провадження суб’єктами господарювання виробничої діяльності
утворилося 1,2 млн т відходів I—III класу небезпеки. Основна частина цих
відходів (0,9 млн т, або 75 % загального обсягу) віднесена до III класу
небезпеки, а відходи I—II класу небезпеки становлять відповідно 3,8 та 299,2
тис. т [4].
Нинішній стан економіки і природного середовища України свідчить про
необхідність відповідно реаліям наукового вивчення їх взаємодії та
об’єктивного відображення еколого-економічних взаємозв’язків для прийняття
раціональних господарських і політичних рішень щодо забезпечення
конкурентоспроможності як на мікро-, так і на макрорівнях. Вкрай нагальним є
опрацювання саме українською економічною наукою питання про вплив
екологічного чинника на конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність – це багатофакторне поняття, що пояснює
поведінку економічних суб’єктів на ринку в умовах певної ринкової ситуації у
конкретно визначений період часу. Воно залежить від таких показників як
ефективне використання ресурсів, організація виробничого процесу,
впровадження досягнень НТП та інновацій, ефективне функціонування
організаційної структури підприємства, вміння реагувати на зміни умов та
вимоги ринку, якість та актуальність дослідження ринкової інфраструктури,
доступ до інформації та ін.
Особливої
актуальності
набуває
фактор
еколого-економічного
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Враховуючи
тенденції глобалізаційних процесів світу у прагненні забезпечення стійкого
(такого, що не завдає збитків природі) розвитку суспільства, під еколого31

економічним
забезпеченням
конкурентоспроможності
ми
розуміємо
підвищення загальної конкурентоспроможності, шляхом екологічнобезпечного,
ощадливого та природофункціонування підприємств у всіх сферах своєї
діяльності. Тобто, з позиції еколого-економічного забезпечення підвищувати
конкурентоспроможність необхідно за рахунок використання різносторонньо
науково обґрунтованих, нешкідливих для людини та навколишнього
природного середовища систем господарювання. Зрозумілим і логічним є те,
що в перспективі екологічно безпечне виробництво є необхідним з позиції
збереження природних ресурсів та середовища існування людини.
Можна назвати такі напрямки екологізації суспільного виробництва:
збереження і відновлення екологічних систем; впровадження прогресивних
технологій видобутку природної сировини; раціональне використання
матеріальних ресурсів; створення та впровадження маловідходних і
безвідходних виробництв; екологічно прийнятне розміщення і територіальна
організація виробництва; скорочення та ліквідація забруднення навколишнього
природного середовища. Найбільш прийнятними є другий і третій варіанти
стратегій, що пов'язане з інтенсивним розвитком промислового підприємства.
У 1990-х рр. почав формуватися новий підхід, відповідно до якого
відбувалися аналіз та переоцінка впливу продукції підприємств на навколишнє
середовище протягом всього життєвого циклу товарів, починаючи з моменту їх
виробництва до утилізації після виходу з вживання (концепція "from cradle to
grave") [5]. Тобто, екологічно спрямована стратегія підприємства повинна
ґрунтуватися на застосуванні безвідходних, маловідходних, ресурсо- та
енергозберігаючих технологій, машин і устаткування, а також на врахуванні
комплексної системи природоохоронних заходів.
Вихідною передумовою екологізації розвитку виробництва є
вдосконалення технологій основних виробничих процесів і природоохоронних
заходів для підвищення їх екологічної активності. Цілком очевидно, що
впровадження таких технологій значною мірою залежить від дієвості механізму
еколого-економічного стимулювання, який передбачає сукупність засобів
(заходів, методів, важелів) впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів з
метою орієнтації їх діяльності в екологічно сприятливому напрямку. Екологоекономічний підхід потребує зміни стратегії розвитку, засобів виробництва,
технології і т. ін., що безперечно підвищить виробничі витрати. Для вирішення
проблеми зростання эколого-ресурсних витрат підприємство може
використовувати наступні стратегічні варіанти: перекладення витрат, що
збільшилися, на споживачів; зменшення ресурсних витрат на одиницю
продукції; інноваційна заміна ресурсів виробництва або комбінації цих
стратегій. Проте для успішної діяльності підприємству необхідне сприятливе
середовище існування, що базується на нормативно-правовій системі держави.
На жаль, більшість економічних інструментів стимулювання екологічної
діяльності підприємств в Україні існують лише на рівні законодавчих
положень, не будучи впровадженими у практику господарювання. Крім того, в
існуючій системі стимулювання екологічної діяльності фактично не функціонує
механізм кредитування природоохоронних заходів, пільгового оподаткування
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та цінового заохочення екологоспрямованої діяльності.
Прикладом ефективного впровадження еколого-економічного підходу у
виробництво є успішний досвід закордонних підприємств. Ставлення бізнесу до
екології кардинально змінилося у 1980-і і особливо в 1990-і рр. в умовах
загострення конкуренції. Екологічно орієнтоване виробництво бізнес поступово
став розглядати як сферу перспективного розвитку, а у ряді випадків як єдину
альтернативу свого виживання. Існує безліч чинників, що зробили вплив на цей
процес. Це формування нових цінностей в суспільстві, направлених на
шанобливе відношення до природи і споживачів, що виражаються в зростанні
попиту, на екологічно чисту продукцію в розвинених країнах; необхідність
дотримання державних і міжнародних екологічних норм, що постійно
посилюються; економічні важелі, які є, мабуть, найбільш ефективним стимулом
підвищення екологічних характеристик виробництва; турбота про репутацію
компанії, причому з точки зору не тільки споживачів, але і державних органів
(фірмі з хорошою екологічною репутацією легше отримати дозвіл на
розширення підприємства або будівництво нового виробництва), страхових
компаній, банків-кредиторів.
Однією з найважливіших причин виокремлення екологічного чинника
бізнесом служить поява нових можливостей для компаній. Бізнес розглядає
включення екологічної складової в свою діяльність вже не як перешкоду
розвитку і неминучі витрати, а все більше як сферу додаткових можливостей,
новий засіб підвищення конкурентоспроможності. Заходи щодо охорони
навколишнього середовища часто призводять до прямого зниження витрат
виробництва завдяки скороченню виробничих витрат, мінімізації втрат і
переробки відходів. Часто екологічні проблеми відкривають перед компаніями
додаткові можливості для розвитку ділової активності. Головна передумова
виникнення таких можливостей – поява і постійне вдосконалення нових
технологій, реалізація нової екологічної політики компаній.
Однією з нових перспективних можливостей для бізнесу стало
формування світового ринку екологічно чистій продукції, який швидко росте та
фактично охоплює всі сфери виробництва і послуг. В даний час ще не існує
загальноприйнятої міжнародної класифікації товарів і послуг цього нового
ринку, тому в ці поняття включають різну продукція. Наприклад, за
визначенням Європейської комісії, екологічними є галузі бізнесу з виробництва
товарів і послуг з вимірювання, запобігання, обмеження або виправлення
екологічного збитку, ліквідації відходів і зниження рівня шуму, а також
екологічно чисті технології, застосування яких мінімізує використання
сировини і забруднення навколишнього середовища. Проте в інших країнах до
цього ринку відносять також господарчі товари (пральний порошок, продукти
харчування без хімічних добавок тощо), біотехнології і нетрадиційні джерела
енергії (наприклад, в Японії технології використання сонячної енергії).
Ще одним відкритим питанням залишається облік цієї продукції та
послуг міжнародною та національною статистикою. Необхідно розробити
єдину міжнародну класифікацію цього ринку. При цьому виникають серйозні
методологічні проблеми. Немає критеріїв віднесення до екологічно чистої
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продукції технологій по запобіганню забруднення. Якщо технології по прямій
боротьбі із забрудненнями ще відносно легко ідентифікувати, то нову
продукцію, технології і промисловий дизайн, розроблені з урахуванням
природоохоронних вимог, зазвичай відносять до відповідної галузі
промисловості, а не до екологічної індустрії.
Екологічна політика все більш активно реалізується в економічній
стратегії розвинених країн і крупних компаній. Вона охоплює систему заходів,
направлених на раціональне використання природних ресурсів, їх охорону і
відновлення усередині країни і за її межами. Ця політика проводиться як на
рівні держави, яка встановлює законодавчі норми в області охорони
природного середовища, так і на рівні компаній, які беруть на себе зобов'язання
по дотриманню цих норм в своїй корпоративній стратегії розвитку.
В світі розробляється і здійснюється цілий комплекс заходів, направлених
на рішення задач нового етапу розвитку. Він включає ухвалення
природоохоронного законодавства, внесення відповідних змін в податкові
системи, застосування різних інструментів екологічної політики. В результаті
здійснення концепції стійкого зростання відбуваються глибокі зміни в
структурі національної економіки, прискорено упроваджуються передові
ресурсозберігаючі технології, формуються нові галузі виробництва. Все це
призводить до зниження витрат виробництва. За таких умов
конкурентоспроможність може бути представлена у вигляді здатності
підприємств змінювати свою стратегію розвитку, спланований режим
функціонування тощо з метою збереження чи посилення вже набутих або
створення нових конкурентних переваг, якими нині стають екологічні фактори
життєдіяльності підприємств.
Між тим вже на нинішньому етапі розвитку експорт держав, що
проводять екологічну політику, має тенденцію до зростання, не в останню
чергу завдяки збільшенню частки екологічних товарів і послуг. Останні
дослідження говорять про те, що аналогічна тенденція спостерігається і в русі
капіталів – привабливими як об'єкти інвестицій виявляються галузі, що
підпадають під найбільш жорстке екологічне регулювання. Є всі підстави
вважати, що надалі ці тенденції тільки посилюватимуться, тому екологічний
чинник стає одним з визначальних при формуванні конкурентоспроможності
підприємств.
Стимулюючою та направляючою в розвитку екоринку та підвищення
конкурентоспроможності шляхом екологізації є політика держави. Регулювання
природокористування є функцією держави, яка використовує адміністративноправові, економічні і освітньо-ідеологічні інструменти. До них можна віднести:
платежі за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього
середовища, за недосконалі технології, при використанні яких допускається
перевищення норм гранично допустимої концентрації і гранично допустимих
викидів, встановлених державою і стимулюючі впровадження науко-технічного
прогресу на підприємствах; розробка і впровадження стандартів і нормативів;
стимулювання розвитку ринку екологічно чистих технологій, матеріалів;
підтримка екологічного страхування; ціноутворення на екологічно чисту
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продукцію; фінансова підтримка природоохоронної діяльності; створення умов
для квотування дозволів на забруднення. Оскільки платежі за використання
природних ресурсів впливають на збільшення вартості продукції підприємства,
що знижує його конкурентоспроможність і практично не стимулює
ресурсозберігання [6], необхідно паралельно впроваджувати політику
підтримки ековиробника шляхом квотування, субсидування, зниження
податкового навантаження тощо.
На рівні держав екологічно орієнтована економіка забезпечує підвищення
конкурентоспроможності нації в цілому шляхом поліпшення місця існування,
підвищення якості і збільшення тривалості життя населення. Окрема компанія
може не отримати негайної віддачі від вкладень в охорону навколишнього
середовища, тоді як в масштабі країни такі переваги очевидніші, навіть якщо
вони не завжди знаходять чітку грошову оцінку. Таким чином, до основних
напрямів дії держави на підвищення конкурентоспроможності підприємства
відноситься вдосконалення законодавчо-нормативного, економічного і
інституційного механізмів.
Отже,
в
розвитку
успішного
бізнесу
та
підвищенні
конкурентоспроможності підприємства важливу роль відіграє ряд чинників,
одним з яких є екологічний. Перш за все необхідний прийняття екологічно
спрямованої стратегії розвитку підприємства та впровадження її у всі рівні
структури діяльності підприємства. Наступним важливим аспектом підвищення
конкурентоспроможності
є
безпосередньо
екологізація
виробництва
вітчизняних підприємств. Вона дасть можливість підприємствам скоротити свої
витрати за рахунок впровадження прогресивних технологій виробництва,
раціонального використання матеріальних ресурсів, створення та впровадження
маловідходних і безвідходних виробництв тощо, що принесе їм додатковий
прибуток, а також зробить позитивний вплив на національну економіку нашої
країни. В умовах стрімкого зростання екологічних проблем цей чинник сприяє
розширенню ринків збуту в країнах Європейського Союзу, Російській
Федерації і інших країнах СНД. І нарешті своєчасне впровадження і проведення
раціональної екологічної політики як державою в цілому, так і окремими
підприємствами є забезпечить в майбутньому цілий ряд конкурентних переваг.
Важливо відзначити, що екологічна політика держави не здатна створити
оптимальне
соціально-економічне
середовище
для
ефективного
функціонування виробничого потенціалу екологічно безпечного виробництва
на, якщо органічно не витікатиме з її економічних основ. У свою чергу,
економічна політика держави буде дієвою і повною тільки в тому випадку,
якщо в ній знайдуть своє втілення законодавчі заходи вирішення
природоохоронних і ресурсосберегающих проблем.
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2.4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК
ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Белокурова Е.С., к.т.н., доцент
Борисова Л.М., к.х.н., доцент
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический
университет
Вступление России в ВТО в июле 2012 года пока не сильно затронуло
отечественный потребительский рынок пищевых продуктов. Как и год назад,
мы имеем относительно насыщенный продовольственный рынок. Пищевых
продуктов на рынке довольно много, но, к сожалению, большую долю
составляет продукция импортного производства. Зачастую не только готовая
продукция, но и продовольственное сырьё и вспомогательные материалы для
производства многих пищевых продуктов закупаются в зарубежных странах.
Так, например, основная доля фруктовых соков, реализуемых в торговой сети,
производится в России, но из концентрата импортного производства. Одной из
причин такого положения дел является тот факт, что заводы по первичной
переработке плодоовощного сырья после распада СССР остались за пределами
России. На сегодняшний день доля плодоовощной продукции импортного
производства на отечественном потребительском рынке велика.
Это подтверждается и данными таможенной статистики. В 2012 году
внешнеторговый оборот России возрос и со странами дальнего зарубежья, и со
странами СНГ. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их
производства в товарной структуре экспорта 2012 года увеличилась в основном
за счет экспорта зерновых культур. Значительно возросли физические объемы
экспорта семян подсолнечника и растительного масла.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в 2012 году
снизились поставки сливочного масла, цитрусовых, чая, значительно снизился
объем поставок сахара-сырца. Вместе с тем возросли физические объемы
закупок свежего и мороженого мяса, птицы, рыбы, сыров и творога, кофе,
злаков в основном ячменя и кукурузы.
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Основными торговыми партнерами России в 2012 году среди стран
дальнего зарубежья были: Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Турция,
Япония, США, Польша, Республика Корея, Франция [1].
После вступления России в ВТО многие аналитики прогнозировали
увеличение объёма импорта продовольствия, особенно, из Китая, что поставило
бы российских сельхозпроизводителей в крайне невыгодные условия. Многие
эксперты считают, что от вступления России в ВТО пострадают 22-27 регионов
страны, исчезнут некоторые отрасли отечественной экономики. Чтобы этого не
произошло в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от
14.07.2012 № 717 была утверждена Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Основная цель данной программы
– помочь российским сельхозпроизводителям адаптироваться к новым
условиям и принять все необходимые меры к выпуску высококачественной
продукции, способной конкурировать с товарами из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Одной из задач Государственной программы является обеспечение
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства,
совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, включая сглаживание сезонных колебаний
цен на зерно и продукты его переработки, применение механизма таможеннотарифного регулирования импорта продукции, а также доведение доли
российских продовольственных товаров в розничной торговле до 70%.
В настоящий момент российская продукция лишь в 2-3% случаев
соответствует западным стандартам, поэтому необходимо было принять
экстренные меры к тому, чтобы защитить отечественный потребительский
рынок от наплыва более дешёвых товаров низкого качества.
Евгений Примаков, президент Торгово-промышленной палаты РФ,
полагает, что негативные последствия для российской экономики после
вступления страны в ВТО снизят внедрение на отечественных пищевых
предприятиях стандартов серии ISO. По его словам, наличие на предприятиях
международного сертификата качества может стать своеобразным «пропуском»
российских производителей на зарубежные рынки.
Поэтому на данном этапе развития отечественной пищевой индустрии
все эксперты говорят о необходимости переориентации российской
промышленности с ценовой конкуренции на качественную. Одним из основных
этапов в повышении качества отечественной продукции может стать внедрение
международных стандартов и разработка технических регламентов.
Внедрение международных стандартов на отечественных предприятиях
проходит не так быстро, как хотелось бы. Так, например, международные
стандарты серии ISO широко внедряются на кондитерских предприятиях, на
предприятиях
безалкогольной
и
пивоваренной,
масло-жировой
промышленности. Эти же предприятия в большинстве своём и выпускают
высококачественную
и
конкурентоспособную
продукцию,
которая
экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье.
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Разработка и утверждение технических регламентов на различные виды
пищевых продуктов проходит очень медленно. Федеральный Закон № 184 – ФЗ
от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании» был принят более 10
лет назад, а в России действуют:
1. Технический регламент на молоко и молочную продукцию. Федеральный
Закон № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г.
2. Технический регламент на масло-жировую продукцию. Федеральный
Закон № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г.
3. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
Федеральный Закон № 178-ФЗ от 27 октября 2008 г.
4. Технический регламент на табачную продукцию. Федеральный Закон №
268-ФЗ от 22 декабря 2008 г.
Закон «О техническом регулировании» был вызван необходимостью
повысить качество выпускаемых товаров, т.к. в начале ХХI века в России
имели место случаи забраковок продукции по показателям качества [2].
На
современном
этапе
развития
отечественной
пищевой
промышленности во многих отраслях используется современная техника,
новые инновационные технологии, применяются различные ингредиенты,
позволяющие улучшить внешний вид готовых пищевых продуктов, а также
используются различные виды упаковочных материалов, позволяющих
усовершенствовать процессы транспортирования и увеличить сроки хранения
пищевых продуктов. Однако, несмотря на все вышеперечисленные новшества
одним из актуальных вопросов современности остаётся вопрос качества
пищевых продуктов. Производители зачастую слишком увлекаются внешним
видом готового продукта и намного меньше внимания уделяют качеству. А
широко распространённые во многих отраслях промышленности добавки, такие
как красители, ароматизаторы, улучшители позволяют сгладить недостатки,
имеющие место на производстве. Этим широко пользуются изготовители,
чтобы завуалировать внешние признаки низкокачественного товара [3].
Качество – это степень соответствия присущих характеристик
требованиям (ГОСТ Р ИСО 9000-2001 п. 3.1.1.)
Требования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным ГОСТ Р ИСО 9000-2001 п. 3.1.2.)
Требования к качеству продукции устанавливаются в нормативных
документах (законах, технических регламентах, стандартах, технических
условиях) или в договорах. В нормативных документах устанавливаются
требования к свойствам и показателям, обуславливающим качество.
Качество продукции относится к числу важнейших критериев
функционирования предприятия в условиях относительно насыщенного рынка
и высокой конкуренции. Проблемы повышения качества национальной
продукции и обеспечение её конкурентоспособности на мировом рынке
характерны не только для России. Аналогичные проблемы стоят во многих
промышленно-развитых странах. Наиболее успешно решаются эти вопросы в
США, Японии, передовых странах Западной Европы.
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В России лидирующее место занимают пищевые и перерабатывающие
предприятия, инвестированием которых занимаются иностранные фирмы.
В то же время наряду с предприятиями – лидерами на нынешнем этапе
развития пищевой промышленности многие производители выпускают
продукцию низкокачественную и неконкурентоспособную на мировом рынке. По
мнению экспертов, происходит это по следующим причинам:
на многих российских пищевых и перерабатывающих предприятиях
наблюдается физический и моральный износ технологического оборудования,
что не дает возможности выпускать конкурентоспособную продукцию. В такой
ситуации в наилучших условиях оказываются производители, которые
сотрудничают с иностранными компаниями и делают большие
капиталовложения в модернизацию технологических линий и в закупку нового
современного оборудования. Примером таких производителей могут служить
пивоваренные заводы, которые одними из первых в пищевой промышленности
России начали заниматься совершенствованием технологических процессов и
закупкой
нового
современного
оборудования.
Именно,
благодаря
инновационным проектам, в данной отрасли пищевой промышленности
удалось добиться заметных результатов, приведших к тому, что пивоваренная
компания «Балтика» начала экспортировать свою продукцию [4]. И на
сегодняшний день более 70% экспортируемого российского пива составляет
именно продукция, произведённая ОАО «Балтика». В то время как в целом
экспорт продукции российского пищепрома составляет всего 2,4%.
Для увеличения доли экспорта пищевой продукции всем производителям
необходимо перенимать положительный опыт предприятий – лидеров.
В настоящее время в экономически развитых странах качество
продукции формируется под воздействием следующих основополагающих
факторов:
 восприимчивость промышленных предприятий к оперативному
использованию последних достижений научно-технического прогресса;
 тщательное изучение требований внутреннего и международного рынка,
 исследование потребностей различных категорий потребителей (в
зависимости от возраста, региона проживания, национальных
особенностей и т.д.);
 использование «человеческого фактора»: обучение рабочих и
руководителей, воспитание, систематическое повышение квалификации,
применение материальных и моральных стимулов. В США на
переподготовку рабочих и служащих фирм ежегодно затрачивается 25
млрд. долларов, что позволяет повысить профессиональный уровень и
компетентность работников. Кроме того, большое внимание уделяется
подготовке специальных кадров, отвечающих за качество продукции.
Такие специалисты занимаются не только разработкой, внедрением и
обеспечением функционирования системы качества, но и проводят
внутренний аудит (проверку системы качества)[5].
Основными факторами, побуждающими зарубежные компании и фирмы
производить продукцию высокого уровня, являются стремление к
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«выживанию» в условиях жесткой конкуренции и большого разнообразия
предлагаемых на рынке товаров, повышение правовой ответственности за
сбыт дефектной продукции, давление потребителей, объединенных в союзы,
общества и ассоциации.
Отечественным производителям пищевых продуктов необходимо
перенимать опыт зарубежных стран в повышении качества и
конкурентоспособности товаров и ориентироваться на опыт предприятий,
лидирующих в своей области промышленности.
Это необходимо сделать прежде всего потому, что конкурентоспособность
товаров отечественного производства является фактором национальной
безопасности и прежде всего экономической безопасности.
В настоящее время многие страны участвуют в Международной торговле
пищевыми продуктами. Уже в конце ХХ века стал очевидным тот факт, что
внешняя торговля для многих стран играет важную роль в более полном
обеспечении своих внутренних потребностей. Спрос на отдельные виды
товаров в странах, которые не производят их в достаточном количестве,
стимулирует развитие торговли такими товарами и подталкивает страныпроизводители к расширенному их воспроизводству. Это даёт возможность
странам-участникам международной торговли эффективнее и с меньшими
издержками удовлетворять потребности внутреннего рынка, поэтому многие
государства заинтересованы в развитии данной сферы экономических
отношений и сотрудничества на взаимовыгодной основе.
Для нашей страны участие в международном торговом процессе имеет
как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является
тот факт, что пищевая промышленность России начала развиваться во многом
благодаря транснациональным корпорациям. На данном этапе развития
отечественной пищевой промышленности имеет место ситуация, когда многие
крупнейшие ТНК, действующие в сфере производства и оборота пищевых
продуктов, имеют, строят или предполагают строить собственные предприятия
в России. В настоящее время они широко представлены на отечественном
рынке пищевых продуктов.
Для ТРК наша страна является привлекательной для инвестирования в
строительство новых предприятий по следующим причинам:
 наличие в большом количестве и по низким ценам энергетических ресурсов;
 большое количество водных ресурсов;
 огромные сельскохозяйственные площади;
 достаточно высокий уровень и динамика развития отрасли
 низкий уровень зарплат.
Всё вышеперечисленное создаёт хорошие условия для строительства в
нашей стране новых пищевых предприятий ведущими зарубежными
компаниями, и , как результат, приводит к увеличению ассортимента пищевых
продуктов и насыщению отечественного рынка пищевых продуктов
качественными товарами.
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Применение на этих предприятиях международных систем контроля
производства и обеспечения качества продукции, современного оборудования
(при производстве продуктов, новые виды упаковки и т.д.), рационального
подхода к сбыту своей продукции (логистика, сетевой маркетинг и т.д.)
приводит к тому, что мелкие и средние отечественные предприятия,
действующие в этом номенклатурном и ценовом сегменте, также вынуждены, в
меру своих возможностей, проводить модернизацию производства,
производить новые виды продукции, улучшать её качество, чтобы выдержать
конкуренцию с крупными предприятиями.
Кроме того, большой интерес представляет и
инновационная
деятельность ТНК. В настоящее время для отечественных пищевых
предприятий и ТНК характерен комплексный подход к созданию не одного, а
ряда (линейка) новых пищевых продуктов в ориентации на разного потребителя
(различного возраста, финансового состояния и т.д.). Во многом благодаря
появлению на отечественном продовольственном
рынке ТНК и их
инновационных технологий
в
нашей
стране
начали
появляться
функциональные и специальные продукты питания, что стимулировало и
отечественных производителей к расширению ассортимента выпускаемой
продукции и к выпуску продукции специального назначения (для спортсменов,
для детей младшего возраста, для людей, страдающих хроническими
заболеваниями и т.д.). Это всё положительные стороны влияния глобализации
и мировой экономики на развитие пищевой промышленности России.
Вступление России во всемирную торговую организацию позволит, с
одной стороны, активизировать торговлю продовольственным сырьём и
пищевыми продуктами, т.к. для нашей страны импорт продовольственного
сырья и пищевой продукции играет важную роль в более полном обеспечении
потребностей жителей в продовольствии. Участие России в международной
торговле позволяет обеспечить спрос на отдельные виды продукции, которая в
нашей стране производится в недостаточном количестве. Так, основную долю
импорта составляют: чай, зелёный кофе, фрукты, овощи, вино виноградное,
вермут и хлебные злаки.
Россия занимается также экспортом продовольственного сырья и
пищевой продукции. Уровень развития пищевой промышленности по
сравнению с другими европейскими странами не очень высокий, поэтому в
товарной структуре экспорта наибольший удельный вес в стоимостном
выражении занимают хлебные злаки - 30,3 %. , алкогольные и безалкогольные
напитки – 5,7%, затем следует продукция пивоваренной, чайной и табачной
отраслей.
Изучив структуру импорта и экспорта, мы видим, что хлебные злаки и
ввозятся в нашу страну и вывозятся из страны. Ввозится в основном
пивоваренный ячмень, а вывозится продовольственная пшеница и фуражный
ячмень.
Таким образом, мы видим, что экспортирует Россия в основном сырьё,
так как по многим группам товаров Россия ещё уступает высокоразвитым
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странам по таким показателям как качество производимой продукции и её
конкурентоспособность.
В настоящее время темпы роста сельскохозяйственной продукции и
продовольствия отстают от темпов роста импорта. Но для обеспечения
продовольственной безопасности страны и для удовлетворения потребностей
населения в традиционно-русских продуктах необходимо принимать меры к
развитию отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности и к
насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного
производства [6].
В современных условиях в нашей стране объемы производства
агропромышленной продукции, несмотря на их ежегодный рост, по ряду
позиций не позволяют в полной мере удовлетворить потребности населения, и
это несмотря на то, что в последние несколько лет агропромышленное
производство демонстрирует положительную динамику развития.
Для удовлетворения физиологической потребности населения России в
пищевых веществах и энергии необходимо обеспечение физической и
экономической доступности для потребителей продуктов питания в нужном
количестве и ассортименте.
Физическая доступность продовольствия предполагает бесперебойное
поступление его в места потребления в объемах и ассортименте,
соответствующих платежеспособному спросу.
Экономическая доступность — возможность для различных слоев
населения приобретать в необходимом размере и ассортименте продукты
питания путем покупки их по складывающимся ценам, а также за счет средств,
выделяемых
государством
для
оплаты
поставок
продовольствия
спецпотребителям.
Необходимым условием продовольственной безопасности страны и
регионов является их самообеспечение (продовольственная независимость),
под которым понимается удовлетворение основной части потребностей
населения в продуктах питания за счет внутреннего производства. Эту
жизненно важную функцию выполняет агропромышленный комплекс.
Важным параметром продовольственной безопасности является общий
удельный вес отечественного и импортного продовольствия в потреблении
страны и соотношение этих составляющих по отдельным приоритетным видам
продукции.
Продовольственную независимость Российской Федерации можно
считать достаточной, если удельный вес отечественного производства по
наиболее важным продуктам питания в общем объеме их потребления в
течение 12 мес. составляет не менее 80 %. Допустимые доли импорта в
ресурсах
важнейших
продовольственных
товаров
должны
быть
дифференцированы в зависимости от возможностей их производства в
Российской Федерации. Необходимо рационализировать структуру внешней
торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, использовать
принятые в международной практике торговли меры защиты по отношению к
отечественным товаропроизводителям.
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На сегодняшний день вопрос о продовольственной безопасности России
стоит очень серьёзно. Это связано и с политическим и с экономическим
изменениями, затронувшими нашу страну. Начиная с 1991 года, когда многие
предприятия пищевой промышленности остались за пределами России, в нашу
страну стали импортировать продукты питания из зарубежных стран. Многие
пищевые продукты поступали из стран ближнего Зарубежья по давно
установившимся каналам.
В то же время большое количество
продовольственного сырья и пищевых продуктов в настоящее время ввозится в
Россию из стран дальнего Зарубежья.
Зависимость России от импорта отдельных видов продовольствия уже
сегодня оказывает негативное воздействие на экономику соответствующих
отраслей пищевой промышленности, находит своё отражение в удорожании
импорта социально значимых продовольственных товаров, что приводит к
росту цен на внутреннем рынке. Кроме того, большую обеспокоенность
вызывает
и
ритмичность
поставок
продовольственного
сырья,
вспомогательных материалов и готовых пищевых продуктов странамиимпортёрами, которые для защиты внутреннего потребительского рынка могут
вводить и вводят экспортные эмбарго, повышают таможенные пошлины и
принимают окончательное решение о продаже в зависимости от состояния
собственного внутреннего рынка.
Если отечественные производители пищевых продуктов не смогут
обеспечивать потребности населения в пищевых продуктах, то зависимость от
импорта продовольственного сырья и пищевых продуктов будет продолжаться,
что поставит под угрозу продовольственную безопасность России.
В настоящее время обеспеченность основными продуктами питания по
отношению к рекомендуемым рациональным размерам потребления
составляет: по мясу и мясопродуктам – 72%, молоку и молокопродуктам - 60%,
рыбе и рыбопродуктам – 57%, яйцу и яйцепродуктам – 88%, овощам – 75%,
фруктам – 70%. Наряду с этим, потребление хлебобулочных, макаронных,
крупяных изделий и картофеля превышает рекомендуемые нормы. Таким
образом, очевидно, что потребности населения в высокобелковых продуктах
питания (мясо, рыба, яйца) не удовлетворяются полностью, поэтому
происходит увеличение потребления продуктов, содержащих крахмал и другие
полисахариды. Повышенное содержание картофеля, макаронных изделий и
хлебо-булочных изделий в рационе жителей России приводит к нарушению
сбалансированного питания и появлению различных заболеваний (сахарный
диабет, детский диатез, появление избыточного веса и т.д.).
Решению вопроса об обеспечении продовольственной безопасности
России должна способствовать Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
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2.5. ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН БАЛАНСУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОТУЖНОСТІ
Бондар-Підгурська О.В.
к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
«Наука, технології та інновації, як засвідчує історичний досвід, завжди
були вирішальним чинником розвитку суспільства. А за останні десятиліття
високорозвинені країни значно активізували інноваційний процес і чимраз він
прискорюється, стає масштабнішим. Тому сучасний розвиток визначається
передусім
моделлю
інноваційного
розвитку
та
підвищення
конкурентоспроможності національної економічної системи. Однак, існуюча
несприйнятливість вітчизняною економікою науково-технічного прогресу,
зростаюче технологічне відставання від розвинених європейських країн, низька
конкурентоспроможність багатьох підприємств і галузей сповільнюють темпи
входження України у світове господарство, в межах якого сучасний ринок діє
за допомогою нововведень, а інноваційне прискорення забезпечує стабільність і
стійкість економічного розвитку. Тому без підвищення частки інноваційної
продукції та збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг
неможлива ефективна інтеграція нашої країни у світовий економічний
простір…»[1, с.9].
Отже, XXI століття об'єктивно визначає необхідність активізації в Україні
інноваційної діяльності пошуку джерел фінансування стратегічних нововведень
як фактору конкурентоспроможності та основи побудови нової економіки
країн, що розвиваються. Це обумовлено новим світовим етапом промислової
революції, про який повідомляє аудиторська компанія KPMG у доповіді
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«Глобальний прогноз розвитку промисловості»[2]. Тобто, мова йде про еру
використання інноваційної діяльності як прогресивного інструменту оновлення
та розвитку економіки, в ході якої країни, що розвиваються перехоплять у
«старих» лідерів інноваційну перевагу, що й стане основою їх
конкурентоспроможності.
При цьому, слід наголосити на різкій зміні балансу глобальної економічної
потужності, про що констатується у Доповіді про людський розвиток 2013
«Піднесення Півдня: людський прогрес в різноманітному світі» [3]. Так, вперше
за 150 років сукупний обсяг виробництва трьох провідних економік світу, що
розвивається, - Бразилії, Індії та Китаю - майже дорівнює сумі ВВП країн,
здавна займають провідні позиції серед промислово розвинених держав Півночі
- Німеччини, Італії, Канади, Великобританії, США і Франції. Для порівняння, у
1950 році Китай, Індія і Бразилія представляли лише 10% світової економіки, в
той час як на частку цієї шістки традиційних промислових лідерів Півночі
доводилося більше половини. А до 2050 року, згідно з прогнозами, на частку
Китаю, Індії і Бразилії разом узятих буде припадати рівно 40% усього світового
обсягу виробництва, що значно перевищує прогнозований сукупний обсяг
виробництва нинішньої Великої сімки (G7).
На думку автора статті, важливо наголосити на виключній ролі
інноваційної активності як основи конкурентоспроможності соціальноекономічних систем будь-якої країни саме в період їх реформування.
Індикаторами цього є чисельність, дохід і очікування середнього класу, які,
наприклад, в країнах Півдня стрімко зростають. Абсолютна чисельність
населення Півдня - мільярди споживачів та громадян - примножує глобальні
наслідки дій, вчинених у країнах Півдня урядами, компаніями та міжнародними
установами. Слід звернути увагу на той факт, що в даний час Південь виступає
для всієї Півночі як живильне середовище для технічних інновацій та
підприємницьких експериментів. У сфері торгівлі між Північчю і Півднем нові
індустріальні економіки придбали компетенції, що дозволяють економічно
ефективно виробляти складну продукцію для ринків розвинених країн. А
взаємодія по лінії Південь-Південь дає можливість компаніям Півдня
освоювати і по новаторські використовувати продукти і процеси, найбільш
відповідні місцевим потребам.
Отже, можливо дійти висновку, що прогрес, якого домоглися країни
Півдня в останні два десятиліття в окремих найбільш великих країнах: Бразилії,
Індії, Індонезії, Китаї, Мексиці, Південній Африці і Туреччині, а також в «малих
економіках», таких як Бангладеш, Гана, Маврикій, Руанда, Таїланд, Чилі
відкриває нові можливості для подолання відставання менш розвиненими
країнами, а також для творчих політичних ініціатив, які могли б принести
користь більшості просунутих економік світу.
Варто звернути увагу, що подібна еволюція геополітики нового часу
обумовлена впливом трьох факторів в області людського розвитку:
1)проактивна «держава розвитку»; 2) використання можливостей глобальних
ринків; 3) рішуче впровадження інновацій в соціальній політиці.
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Тобто, у період глобальних економічних трансформацій питання
використання інноваційної діяльності як основи конкурентоспроможності
національної промисловості набувають нового змісту і створюють передумови
для детального дослідження проблеми в Україні, яка в умовах еволюції
геополітики нового часу вона набуває відповідної специфіки та окреслюється
межами національної економіки.
Належну увагу даним проблемам приділили у своїх дослідженнях як
вітчизняні, так і закордоні науковці: В.Александрова, В.Геєць[4;5],
С.Гродський, А.Гальчинський, В.Гришків, Р.О. Кратинов[6], П.Никитенко,
Б.Малицький, В.Полторович[7], В.Соловйов[8], Д.Стеченко[9], С.Попович[10],
В.Семіноженко, Л.Федулова[11], А.Філіпенко та інші. Проте, розглядаючи
різноманітні інноваційну активність як фактор конкурентоспроможності
промислових підприємств у дослідників недостатньо уваги приділено
концептуальним аспектам інноваційного розвитку промислових підприємств в
умовах різкої зміні балансу глобальної економічної потужності.
На основі дослідження стану, тенденцій та основних проблем розвитку
інноваційної активності як основи конкурентоспроможності промислових
підприємств розробити концептуальні аспекти інноваційного розвитку
національної економіки в умовах різкої зміні балансу глобальної економічної
потужності та світової кризи.
Досліджуючи інноваційну активність національної промисловості
доцільно звернутися, перш за все, до нормативно-законодавчої бази. Так, згідно
з Законом України «Про інноваційну діяльність» інноваційною вважається
діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентноздатних товарів і послуг. Зазначене визначення обумовлює основні
напрями аналізу інноваційної сфери: наука (науково-технічний потенціал) –
виробництво – ринок. При цьому головне завдання дослідження в період зміни
балансу глобальної економічної потужності та світової кризи, на думку автора,
полягає не лише в характеристиці кожної з них, а й у аналізі ступеня щільності
(кореляції) цих процесів, що є одним з основних індикаторів сталості
соціально-економічної системи, а також виокремлення головної її складової, на
якій зациклюються всі напрями інноваційної сфери— людині.
Крім того, інноваційну діяльність розглядають як комплекс наукових,
технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які
спрямовані на створення та впровадження інновацій (проведення і придбання
наукових досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види
підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових
методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших
основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій,
маркетинг, реклама тощо) [12.]. Важливо зауважити, що перелічені заходи не
завжди призводять до впровадження нововведень, але необхідні для їх
створення: починаючи зі звіту за 2007р. до інноваційної діяльності
включаються дослідження і розробки, не пов’язані прямо з підготовкою
конкретної інновації, а це формує гіпертрофований результат її оцінки. Аналіз
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інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні за 2000-2011 рр. з
врахуванням наслідків глобальної кризи дозволив дійти висновку, що питома
вага підприємств, які займалися інноваціями у 2009 році (12,8%) в порівняно з
2000 роком (18%) зменшилася на 5,2%, що свідчить про недостатню стійкість
економічної системи та досить несприятливі тенденції в інноваційній сфері,
хоча це показник у 2011 році склав 16,2%, тобто збільшився на 2,4% в
порівнянні з минулим 2010 роком (табл.1).
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, має тотожну
тенденцію у 2009 році (10,7%) в порівняно з 2000 роком (14,8%) зменшилася на
4,1%, хоча це показник у 2011 році склав 12,8%, тобто збільшився на 1,3% в
порівнянні з минулим 2010 роком (табл.1).
Питома вага впроваджених нових технологічних процесів протягом
періоду, який аналізується поступово збільшується і в 2011 році склала 178% у
порівнянні з 2000 роком . Проте, в їх числі маловідходні та ресурсозберігаючі
технології у 2011 році (20,6%) – помітно зменшилися, як в порівнянні з базовим
2000 роком (30,7%), так і в порівнянні з кризовим 2008 роком (41,3%) на 10,1%
та 20,7% відповідно. Це свідчить про погіршення якісної складової інноваційної
активності, яка прямо пропорційно впливає на екологічну сферу і обумовлює
можливі загрозливі тенденції у майбутньому у разі вчасного незастосування
антикризових заходів.
Є сенс проаналізувати і процес освоєння виробництва інноваційних видів
продукції, який складає лише 16% у кризовому 2008 році, і незначно
підвищився у 2011 році (21,1%) в порівнянні з базовим 2000 роком. Щодо
виокремлення з їх числа нових видів техніки, то спостерігається тенденція
поступового нарощування в їх структурі до 31% у 2008 році, а під впливом
глобальної кризи відбувається зменшення їх питомої ваги у загальній структурі
до 27,7% у 2001 році, що на 3,3% менше в порівнянні з 2008 роком.
Щодо питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі
промислової слід зазначити тенденцію протилежного характеру: у 2009 році
(4,8%) в порівняно з 2001 роком (6,8%) зменшилася на 4,0%, і продовжувала
наслідувати цю тенденцію — у 2011 році склав 3,8%, точно як і в з минулому
2010 році. Таким чином, виокремлюється негативна тенденція зменшення
питомої ваги реалізованої продукції при тенденції збільшення числа
підприємств, що займалися інноваційною діяльністю (рис.1).
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Рис. 1. Тенденції змін реалізованої продукції та числа підприємств, що
займалися інноваційною діяльністю*
*Побудовано автором на основі опрацювання джерела [12]
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Таблиця 1
Зведена таблиця динаміки розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах України в 2000-2011рр.

Отже, вплив глобальної фінансово-економічної та управлінської криз
негативно позначився на інноваційній активності національних підприємств.
Говорячи про аналіз інноваційної діяльності варто згадати один з
основних її якісних критеріїв – енергоємність та енергоефективність, яка
відображається на всіх секторах економіки (табл.1). Позитивна тенденція зміни
енергоємності ВВП до 2008 року, починає негативно змінюватися та носить
загрозливий характер у наступні роки. Так, за результатами аналізу фахівців
енергетичного сектору, найбільше від світової економічної кризи постраждали
експортоорієнтовані підприємства енергетики через спад попиту на їхню
продукцію за кордоном, через те, що у структурі споживання електроенергії
України промисловий сектор займає близько 70%, тоді як населення - тільки
30%. Теплові електростанції у 2008 році мали рентабельність нижче 10%, а з
2009 року вона стала мінусовою. Все це створює ризики неплатежів у
технологічних ланцюгах: енергетичне вугілля - електроенергія - метал (хімічна
продукція), коксівне вугілля –коксохімія - метал. Наслідком такої ситуації може
стати ризик відключень споживачів та загроза розвалу енергосистеми держави.
Разом з тим, з початку 2009 р. зменшення попиту на вугілля з боку металургії та
енергетики призвело до його накопичення на складах теплових електростанцій
та в шахтах, що може призвести до загрози поступової зупинки видобутку
вугілля з відповідними соціально-економічними наслідками в шахтарських
регіонах[13 ,с.30]. Це актуалізує питання управління інноваційною діяльністю
на гірничодобувних підприємствах. Отже, активізація інноваційної діяльності в
енергетичному секторі – це дієвий інструмент оновлення та розвитку
національної промисловості, а також основа підвищення енергоефективності –
якісного індикатору інноваційності економіки в умовах геополітики нового
часу.
Обґрунтувавши необхідність, доцільність та без альтернативність
застосування інноваційної діяльності як інструменту оновлення та розвитку
економіки України слід акцентувати увагу джерелах її фінансування Так,
проаналізувавши структуру фінансування інноваційної діяльності в Україні у
2000-2011роках згідно з правилом золотого перетину [14], можна дійти
висновку, що вона є незадовільною: у 2011 році власних джерел 52.9%,
державного бюджету 1,04%, іноземних інвесторів 0,4, інші джерела 45.64%.
Аналіз тенденцій змін власних джерел має тенденцію спаду у 2011 році
(56,92%) в порівнянні з 2000 роком (79,4 %) на 22,48% . Проте, аналіз тенденцій
змін іноземних джерел в загальній структурі фінансування свідчить активну
тенденцію зростання. Так, від 7,57% (2000 рік) вона зросла до 29,97% (2010
рік), тобто на 22,4% (або 4 рази).
Важливо виокремити негативну динаміку у розвитку вітчизняної науки:
збільшення тенденцій фінансування з іноземних джерел в порівнянні з
власними, що є загрозливою тенденцією (рис.2).
В підтвердження цього авторитетні фахівці [4] зауважують на тому факті,
що «коли національна наука фінансується зарубіжним інвестором на 30 і
більше відсотків, то фактично економіка цієї країни не може використовувати її
результати…» .
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Рис. 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні
у 2000-2011роках*
*Побудовано автором на основі опрацювання джерела [12]

Такий стан справ в у фінансуванні інноваційної діяльності вплинув на
загальну чисельність наукових організацій та наукових кадрів України у 20002010 рр. і викликав тенденцію зниження кількості організацій, які виконують
наукові дослідження й розробки на 12,6% (на 187 од.) та чисельності
науковців— на 25,9% (на 31259 чол.), що є негативною тенденцією у сфері
науки [12]. Незважаючи на зростання чисельності докторів і кандидатів наук в
економіці України, питома вага обсягу виконаних наукових і науковотехнічних робіт у ВВП знизилася з 1,2% у 2000році до 0,9% у 2010 році. Для
порівняння у США аналогічний показник ще у 2000році складав 2,7%, а
Європейський Самміт у Барселоні поставив мету до 2010 року збільшити
розмір НДДКР до 3% ВВП, з двома третинами НДДКР, створюваними бізнессектором [5, с.148 ].
Пошук головної причини такої ситуації лежить на думку автора в
декількох площинах. Так, світовий досвід підтверджує, що при зазначені
наукоємності ВВП менше 0,4% наука в даній країні може виконувати лише
певну соціокультурну функцію. При переході через цей рубіж вона набуває
спроможності давати певні наукові результати, які можуть бути помічені
світовою науковою спільнотою, тобто виконувати деяку пізнавальну функцію. І
лише при витратах на науку, що перевищують 0,9 % ВВП, можна
розраховувати на помітний вплив вітчизняної науки на розвиток економіки,
тобто включається її економічна функція [11, с. 145; 15;16].
Виходячи з цього існує загроза переорієнтації вітчизняної науки на
вирішення проблем інноваційного розвитку інших країн і перетворення
України на експортера товарів і послуг з низьким рівнем доданої вартості, у
тому числі у сфері інтелектуальної праці. Причинами виникнення проблем є
саме скорочення фінансування науково-технічної та інноваційної сфери [17].
Отже, стає очевидним , що «занепад і поступове руйнування сфери науки,
яка нині має низький ринковий потенціал і слабку здатність виконувати
економічну функцію суттєво знижує соціальний статус наукової діяльності в
суспільстві [18]. Це впливає на існуючий стан зайнятості вищих наукових
кадрів, що «пов’язується і з відсутністю стимулів до прикладання праці
інноваційно-потенційної молоді – випускників вищих навчальних закладів, і
переважанням стимулів до прикладання праці фахівцями вищої кваліфікації у
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підсистемі вищої освіти, порівняно з підсистемою науки, падінням престижу
наукової праці взагалі» [19 ].
Вітчизняні науковці Стеченко Д.М. та Тимошенко Н.Ю. наголошують на
необхідності створення відповідних умов та механізмів, що стимулюють
інноваційну діяльність, а також активне впровадження її результатів у
господарську практику [9], тобто мова іде про проблемні аспекти та потребу
активізації дій на першому етапі інноваційного процесу — мотивація
фундаментальних досліджень, а також останньому – етапі комерціалізації.
Варто звернутися до висновку авторитетного фахівця Л.Федулової
[11,с.46], яка на основі ретроспективного аналізу виокремила першопричину
кризової ситуації в інноваційній сфері: відсутності основного — мотиваційного
механізму для забезпечення інноваційної сприйнятливості, навіть типових норм
стимулювання, поширених у світі, без яких інноваційний процес узагалі не
може здійснюватись навіть у простій його формі.
Є сенс згадати думку російського вченого В. Полтеровича, стосовно того,
що криза яка розпочалася в 2007 році, має не фінансову природу, а викликана
«інноваційною паузою» в поєднанні з надмірно оптимістичними очікуваннями,
породженими тривалим періодом швидкого зростання [7].
Саме тут варто взяти до уваги аналіз експертних висновків фахівців
Інституту післякризового світу, які довів, що професіонали, які працюють в
межах ортодоксальної економіки неочікувано переходили до пошуку коренів
кризи в політичній, геополітичній, соціальній та навіть аксіологічній області.
Фахівці інших сфер знання виявляли інтерес до сфер, що знаходилися поза їх
професіональними інтересами. Одночасно це свідчить про збільшенні ролі в
умовах після кризового розвитку ролі неекономічних факторів, які можуть
формувати як позитивну, так і негативну динаміку [20, с.3].
Таким чином, можна дійти висновку, що інноваційна діяльність в Україні
не може розглядатися як повноцінний інструмент оновлення та розвитку
економіки, що в умовах геополітики нового часу є надзвичайно загрозливою
тенденцією, що стосується питань безпеки національних інтересів країни та
потребує негайного винаходження шляхів її розв’язання.
Виходячи з цього ми, пропонуємо розглянути побудований автором
причинно-наслідковий ланцюжок розвитку промислової економічної системи в
контексті змін балансу глобальної економічної потужності, який ґрунтується
врахуванні на переліку життєво важливих національних інтересів [21], та має
бути покладений в основу формування стратегії інноваційного розвитку
національної економічної системи (рис.3).
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Рис 3. Загальна блок-схема причинно-наслідкового розвитку промислової економічної
системи в контексті змін балансу глобальної економічної потужності (розробка автора)
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Саме тому ми приєднуємося до думки д.е.н. Л. Федулової [11, с.52] щодо
актуальності розробки комплексної міждисциплінарної інноваційної стратегії
розвитку на період 2020-2030 років у контексті формування інноваційного
простору XXI століття.
В продовження цього доцільно згадати наробки В.П.Соловйова[8], який
знайшовши відповідь, влучно цитує Любомира Гусара: “Якщо відверто
бажаємо корінним чином змінити напрямок розвитку нашого суспільства, слід
змінити систему цінностей. Повинні це робити всі разом». Виходячи з
вищевикладеного ми, пропонуємо сформувати блок-схему причиннонаслідкового розвитку національної економічної системи в контексті розробки
комплексної міждисциплінарної інноваційної стратегії розвитку, в основу якої
покладено головну першопричину розвитку економічних систем в умовах зміни
балансу глобальної економічної потужності та ефект синергії (рис. 4).
Оскільки зміна балансу глобальної економічної потужності обумовлена
специфічними особливостями людського розвитку в країнах, це дозволяє як
першопричину при формуванні стратегії інноваційного розвитку національної
економічної системи зазначити систему цінностей суспільства та соціуму, що
впливає на формування їх життєво важливі інтереси.
Висновки. На основі аналізу стану та основних проблем розвитку
інноваційної активності промисловості України наголошено на групі факторів
впливу на інноваційну діяльність неекономічного характеру. Розроблено
загальну схему причинно-наслідкового розвитку промислової економічної
системи в контексті змін балансу глобальної економічної потужності, яка
ґрунтується на переліку життєво важливих національних інтересів та має бути
покладена в основу розробки стратегії інноваційного розвитку національної
промислової системи в напрямі формування інноваційного простору XXI
століття. Обґрунтовано доцільність активізації пошуку власних джерел для
фінансування інноваційного розвитку, а також використання факторів
неекономічного характеру. Доведено, що система цінностей суспільства та
соціуму, зокрема задоволення його життєво важливих інтересів є
першоджерелом активізації інноваційного розвитку. Наголошено на
необхідності підвищення інноваційної активності на промислових
підприємствах енергетичного сектора, що й стане предметом наших подальших
досліджень.
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Рис. 4. Блок-схема причинно-наслідкового розвитку національної економічної системи в контексті розробки
комплексної міждисциплінарної інноваційної стратегії та умовах геополітики нового часу (розробка автора)
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2.6. ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ,
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ,ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Братута О.Г.
кандидат економічних наук, доцент
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Забезпечення неперервності життєвого циклу підприємства, а також
оптимізації реалізації економічного інтересу цього суб’єкта господарської
діяльності в умовах сучасної змішаної економіки можливо лише шляхом
підвищення рівня його конкурентоспроможності. За таких обставин діяльність
підприємства має здійснюватися, виключно, на інноваційній основі, отже мати
підприємницький характер. В арсеналі засобів, що можуть бути використані
для досягнення цієї мети, знаходяться технічні, технологічні та управлінські
інновації. У складі останніх широко використовуються такі, як застосування
певних форм організаційного розвитку підприємства, що належать до
глобальних інновацій за своїм характером. Відповідні організаційні форми в
умовах того чи іншого економічного простору стають достатньою умовою
нарощування конкурентних переваг підприємства. Поряд з цим, традиційним,
способом підприємства мають можливість і використовують альтернативний –
об’єднання уже наявних конкурентних переваг або їх ресурсів щодо створення
нових переваг. Організаційною структурою забезпечення використання
згаданого способу є об’єднання підприємств, як альтернативна підприємству
інша організаційна форма підприємництва.
В економічній науці – як світовій, так і вітчизняній – стосовно цього,
відносно нового, явища господарської сфери буття проводяться широкі
інтенсивні дослідження щодо розкриття онтологічного змісту, а також
визначення сфер і нормативних умов та засад застосування різних форм
об’єднання підприємств [1-5].
Аналіз отриманих та опублікованих результатів наукових досліджень із
зазначеної проблематики дав можливість зробити наступні висновки:
- серед науковців немає одностайності щодо визначення економічної
природи об’єднання підприємств як своєрідного економічного явища.
Унаслідок цього об’єднання підприємств тлумачиться або як одна з сучасних
організаційних форм функціонування підприємства або суттєво відмінний від
нього феномен;
- недостатньо повно розкриті особливості синергетичного ефекту від
взаємодії підприємств у межах цієї організаційної форми підприємництва;
- нечітко окреслено склад об’єктивних та суб’єктивних причин утворення
різних форм об’єднання підприємств;
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- не розкрито тип господарського механізму функціонування цієї
організаційної форми підприємництва;
- нечітко окреслено й визначено принципи створення та характерні
ознаки об’єднання підприємств як організаційної структури підприємництва;
- у запропонованих дефініціях об’єднання підприємств не розкрито у
повній мірі його економічну сутність;
- не визначено чинники впливу та тенденції розвитку форм об’єднання
підприємств;
- достатньо формальний і еклектичний характер мають різноманітні
класифікації форм об’єднання підприємств.
Відсутність необхідної та достатньої онтологічної глибини, а також
системності у дослідженнях зазначеного явища обмежують можливості
використання певних його форм у господарській практиці й розробки і
застосування науковообґрунтованого забезпечення системи державного
регулювання діяльності певних форм об’єднання підприємств. Прикладом
відповідної недосконалості та неузгодженості служить вітчизняне
законодавство із згаданого питання [6,7].
Отримані результати проведених досліджень щодо вирішення зазначених
теоретичних проблем дозволили розробити наукову концепцію об’єднання
підприємств, основні положення якої наступні.
Підприємництво як вид господарської діяльності формалізується у
певних організаційних структурах. На сучасному етапі розвитку економічної
сфери буття можна виділити такі типи цих структур: підприємство та
об’єднання підприємств.
Історично першою формою організаційної структури здійснення
підприємницької діяльності є підприємство. Об’єднання підприємств виникає
пізніше, лише на певному етапі розвитку розвинутої форми товарного
господарства як певної форми організації економічної сфери буття.
Взаємзв’язок між цими економічними явищами має діалектичний
характер: з однієї сторони ці організаційні форми підприємництва генетично
пов’язані – об’єднання підприємств виникає і розвивається на основі
підприємства; з іншої – виступає як альтернативний тип організаційної
структури підприємництва щодо підприємства.
Зазначені типи організаційних структур підприємництва розрізняються
між собою як: за причинами виникнення; внутрішнім типом господарського
механізму здійснення діяльності;
характерними ознаками й формами
існування; типом оцінки ефективності їх діяльності; тенденціями розвитку та
чинниками, що їх визначають.
У той же час спільним для них є те, що вони виступають
опосередкованими способами реалізації економічного інтересу домашніх
господарств у процесі участі останніх у господарських відносинах.
Слід зазначити, що у процесі розвитку економічної сфери буття, який
обумовлений
впливом
наявності,
масштабами
та
інтенсивністю
підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів, відбувалась і
відбувається диференціація не тільки організаційних структур останньої, але й
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виникнення нових форм у середовищі самих цих структур, зокрема
підприємства і об’єднання підприємств. Зазначені процеси й тенденції
зумовлені потужною дією сучасного домінуючого виду кооперування як форми
суспільного поділу праці – процесом інтеграції. Поряд з цим у межах
зазначеного магістрального (загального) процесу відбуваються специфічні
формотворчі процеси: приєднання й об’єднання.
Опанування підприємствами мезо-, макро- та мегаекономічного просторів
господарської сфери буття, розвиток інформаційних технологій та утворення і
розгалуження на цій основі комунікаційної інфраструктури ведення
господарської діяльності, а також систем державного та наддержавного
регулювання господарських процесів, формування й поширення етичних норм
ведення бізнесу, якісні зміни у менеджменті як системі знань разом призводять
до зниження трансакційних витрат та виникнення синергетичних ефектів у
підприємництві. За таких обставин виникло таке явища у господарській
практиці як об’єднання підприємств.
Трансакційні витрати щодо створення об’єднань підприємств є відносно
меншими та ефективнішими, а ніж витрати пов’язані з розширенням
підприємств, у т.ч. за рахунок злиття або поглинання.
Синергетизм досягається за рахунок залучення до спільного
використання підприємствами-учасниками об’єднання наявних у них
високоякісних економічних і нематеріальних ресурсів, а також дією «ефекту
масштабу».
Слід зауважити відмінності прояву синергетичного ефекту як результату
процесу організаційного розвитку для підприємства и об’єднання підприємств
як альтернативних структур підприємництва.
Для підприємств цей ефект проявляється класично – якість новоствореної
системи вище, а ніж утворивши її елементів. В економічному тлумачені це
означає, що сукупність конкурентних переваг, а отже ефективність
господарської діяльності інтегрованого підприємства переважає відповідні
характеристики і показники підприємств, що його утворили унаслідок процесів
злиття чи поглинання. У випадку з об’єднанням підприємств спостерігається
парадоксальний ефект синергії – новостворена система поліпшує кумулятивно
економічні якості її елементів.
Об’єктивними причинами створення підприємствами об’єднань
підприємств є:
 необхідність поєднання усіх стадій технологічного процесу, що дає
можливість комплексно використовувати сировину і матеріали;
 кооперування взаємопов’язаних спеціалізованих виробництв, що дає
можливість системно виготовляти якісний кінцевий продукт;
 орієнтація підприємств на попит споживачів, що дає можливість
формувати оптимальні логістичні ланцюжки; забезпечення повноти
інноваційного циклу «наука – технічні розробки – інвестиції –
виробництво – збут;
 домінування масового типу випуску продукції у поєднанні з
різноманіттям асортименту, що скорочує витрати на одиницю продукції,
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а відповідно здешевлює її та робить доступною для широкого кола
споживачів.
Суб’єктивними причинами створення підприємствами об’єднань
підприємств є:
 потреба у забезпеченні неперервності життєвого циклу окремих
підприємств в умовах домінування нецінової конкуренції на ринках;
 переорієнтація в акцентах державної економічної політики на
формування
«полюсів
зростання»
та
«зон
зростання»
у
народногосподарському комплексі країни з метою забезпечення
довгострокової стабільності процесів економічного зростання й розвитку
на макроекономічному рівні.
До суттєвих відмінностей між підприємством і об’єднанням підприємств
доцільно віднести якісну різницю у типах внутрішнього господарського
механізму здійснення їх діяльності.
Якщо в основу формування та забезпечення діяльності підприємства
покладено ієрархічний тип господарського механізму, який у сучасних умовах
розвитку економіки доповнюється стихійним, то діяльність об’єднання
підприємств побудована на новому його типі – координаційному, відкритому
ще Ф. Перру. Особливість цього типу господарського механізму полягає у
тому, що діяльність контрагентів у зовнішньому середовищі визначається на
певний термін консолідованим економічним інтересом учасників об’єднання,
який на договірній основі забезпечує упорядкованість їх взаємодії.
Слід додати, що тип господарського механізму, у свою чергу, визначає
тип оцінки ефективності господарської діяльності різновидів організаційних
структур підприємництва: для стихійного типу – це конкурентна ефективність;
ієрархічного – директивна; координаційного – Парето-ефективність.
Основні принципи створення об’єднання підприємств:
 добровільності входження;
 балансу інтересів членів об’єднання;
 підпорядкованості інтересам членів у діяльності об’єднання;
 консенсусу у прийнятті управлінських рішень.
Основні характерні ознаки об’єднань підприємств:
 відсутність у суб’єкта господарських відносин власного
економічного інтересу;
 підпорядкованість у своїй діяльності інтересам підприємств, що
утворили відповідне об’єднання;
 відсутність власного єдиного майна; координаційний характер
взаємодії між підприємствами, що утворили відповідне об’єднання;
 добровільний характер об’єднання;
 відсутність правової обособленості; прийняття управлінських
рішень на основі консенсусу;
 відсутність економічної свободи у здійсненні своєї діяльності.
Об’єднання підприємств – це тип підприємницької діяльності у формі
господарської організації, утвореної добровільно двома або більшою кількістю
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підприємств для координації їх економічної діяльності з метою реалізації
власних економічних інтересів учасників цього об’єднання.
Тенденції розвитку об’єднань підприємств як організаційної форми
підприємництва визначають наступні основні чинники: глобалізація
економічної сфери буття; поглиблення кооперації як способу суспільного
поділу праці у формі інтеграції; посилення ролі нецінової форми конкуренції.
Основні тенденції розвитку об’єднань підприємств:
 опанування мезо-, макро- та мегаекономічного просторів;
 інтеграція підприємств різних форм власності, розмірів, галузевої
приналежності, організаційно-правової форми та наявності зв’язку
економічних інтересів підприємств з територією країни їх діяльності;
 орієнтація на форми об’єднань підприємств, що мають довгостроковий
характер.
До основних функцій об’єднання підприємств відносять наступні:
виконання завдань, визначених договором про об’єднання; захист прав та
інтересів підприємств-членів об’єднання; організаційне забезпечення
координації господарської діяльності підприємств-членів об’єднання.
Класифікація форм об’єднань підприємств здійснюється за двома
критеріями: терміном функціонування і метою створення.
За терміном функціонування об’єднання підприємств класифікуються на
дві групи: тимчасові й довготермінові.
За метою створення можна виділити наступні форми об’єднань
підприємств: асоціація; картель; синдикат; пул; консорціум; холдингове
об’єднання
підприємств
(перехресний
холдинг);
галузево-фінансова
(промислово-фінансова) група; економічний кластер; стратегічний альянс.
Асоціація – це форма об’єднання підприємств, створена з метою
постійної координації господарської діяльності підприємств однієї галузі з
питань, що стосуються напрямків розвитку галузі, політики підприємств у
сфері спеціалізації та кооперації виробництва, науково-технічного розвитку, а
також правовому забезпеченні й захисті їх підприємницької діяльності.
Картель – це форма об’єднання підприємств, створена підприємствами
однієї галузі для координації здійснення їхньої комерційної діяльності щодо
регулювання територіально збуту продукції, виготовленої її учасниками.
До різновидів картелю в економічній літературі відносять такі форми
об’єднання підприємств як синдикат та пул.
Синдикат – це форма об’єднання підприємств, особливістю якої, на
відміну від картелю, є те, що підприємства-учасники укладають договір щодо
координації діяльності на тільки у сфері збуту продукції, але й закупівлі
сировинних ресурсів, здійснюючи власну комерційну діяльність через спільну
постачальницько-збутову структуру.
Суттєва відмінність підприємств, що входять до складу синдикату,
полягає у частковій втраті ними економічної свободи.
Пул – це форма об’єднання підприємств, що створюється на основі
картельної угоди, якою передбачено формування загального фонду прибутку та
його розподіл згідно квот, визначених його учасниками.
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Прибуток розподіляється відповідно до наявних конкурентних переваг та
економічного потенціалу членів об’єднання й гарантує стабільність умов
господарської діяльності, а також можливість отримання відповідного не
нижче нормального – обсягу прибутку підприємствами.
Консорціум – це форма об’єднання підприємств, метою якої є спільне
створення й використання на визначений термін певного виду або видів
нематеріальних ресурсів на основі координації інноваційної діяльності
підприємств-членів цього виду об’єднання.
Холдингове об’єднання підприємств – це форма об’єднання підприємств,
метою якої є здійснення скоординованого стратегічного управління
інвестиційно-інноваційною та фінансовою діяльністю його членів через
механізм спільної участі у капіталі підприємств-учасників цього виду
об’єднання.
Галузево-фінансова (промислово-фінансова) група
– це форма
об’єднання підприємств, у межах якої здійснюється координація господарської
діяльності великих виробничих (промислових) підприємств та крупних
фінансово-кредитних установ щодо реалізації цільових державних економічних
програм, направлених на вирішення засадних проблем структурної перебудови
та розвитку на інноваційній основі базових галузей народногосподарського
комплексу країни.
Економічний кластер – це форма об’єднання підприємств однієї галузі,
розташованих у межах певної адміністративно-територіальної одиниці країни,
що створена з метою довгострокової координації комерційної, інвестиційноінноваційної та соціальної діяльності його членів для реалізації пріоритетних
стратегічних цілей державної регіональної політики.
Стратегічний альянс – це форма об’єднання підприємств, яка створена з
метою довгострокової координації господарської діяльності традиційних
міжнародних підприємств на основі стратегій зростання та розвитку.
Зазначені форми об’єднання підприємств відрізняються не тільки за
видами господарської діяльності та широтою їх охоплення, у межах яких
реалізуються економічні інтереси підприємств, але й за рівнями економічної
сфери буття, де відповідна діяльність здійснюється, а ті чи інші форми
застосовуються.
Асоціація застосовується, переважно на макроекономічному рівні для
визначення стратегічних напрямків розвитку галузі, а отже вибору оптимальної
стратегії розвитку окремих підприємств. Картель, синдикат і пул – на
мікроекономічному рівні для забезпечення конкурентних переваг підприємств у
комерційній діяльності. Холдингове об’єднання підприємств та галузевофінансова група – на макроекономічному рівні. Економічний кластер – на
мезоекономічному рівні. Стратегічний альянс – на мегаекономічному рівні.
Чотири останні форми використовуються для вирішення глобальних проблем
господарської діяльності підприємств.
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2.7. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ
СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ
Бутенко О.П.
доцент каф. менеджменту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
На сьогоднішній день, коли з українського будівельного ринку пішло
чимало закордонних конкурентів, вітчизняні будівельні підприємства вступили
у боротьбу за споживача між собою. Як показує досвід, цю боротьбу виграє
той, хто головною метою встановлює нову якість своєї продукції та
організаційних процесів. Саме такий підхід є вирішальним чинником
підвищення конкурентоспроможності будь-якого будівельного підприємства.
Будівельні підприємства, як учасники ринкових відносин, отримують
контракти на будівництво через підрядні торги. За визначенням Ю. В. Пинди,
конкурентоспроможність будівельного підприємства визначається як
сукупність переваг у його діяльності порівняно з іншими фірмами, що дають
змогу йому перемагати на підрядних торгах та заключати контракти на
будівництво об'єктів і комплексів об'єктів. Під перевагами розуміється
наявність достатньої кількості і високої якості ресурсів та їх оптимальне
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використання у діяльності будівельного підприємства, що і є базою для
розроблення ефективної тендерної документації (оферти) [1].
Слід зазначити, що існуючий стан будівельного комплексу
характеризується високим споживанням ресурсів, палива та електроенергії, що
є основною причиною подорожчання будівельних матеріалів і кінцевої
будівельної продукції. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є виконання
завдань, які забезпечують підвищення ефективності діяльності будівельних
підприємств
та
тим
самим
сприятимуть
підвищенню
їх
конкурентоспроможності. Дієвим інструментом при цьому постає визначення
шляхів зниження кошторисної собівартості будівельно-монтажних робіт, що
нададуть конкурентну перевагу будівельним підприємствам при участі у
тендерах
Дослідженням у напрямках пошуку шляхів зниження кошторисної
собівартості та ефективного використання ресурсів присвячені праці таких
вчених як Т. Є. Андрєєва, Л. В. Бобков, І. В. Вахович, М. М. Єфімов,
Є. П. Качан, І. М. Ліпсіц, М. П. Педан, А. Г. Cеменов, М. Ф. Тимошенко та
інших.
Незважаючи на наявність певної кількості наукових праць, у яких
досліджуються питання підвищення конкурентоспроможності будівельних
підприємств, питання зниження кошторисної собівартості будівельномонтажних робіт завжди є актуальним та потребує проведення додаткових
досліджень.
Одним з можливих напрямків зниження вартості будівельно-монтажних
робіт можливе через використання вторинних сировинних ресурсів. Водночас
це є важливою екологічною та науково-технічною проблемою, яка вимагає
свого розвитку. Ціна на будівельні матеріали з використанням промислових
відходів значно нижча у порівнянні з матеріалами, виготовленими з природної
сировини (рис. 1-2) [2].
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Рис. 1. Порівняння вартості портландцементу М400 та шлакопортландцементу
М400 за період 2006 – 2011 рр. (розроблено автором на основі джерела [2])
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Представлені графічні дані динаміки вартості будівельних матеріалів
підтверджують два моменти, характерні для сучасного стану галузі. По-перше,
це постійне подорожчання будівельних матеріалів, по-друге, нижчий рівень
ціни матеріалів з використанням вторинних сировинних ресурсів.
Очевидно, що використання відходів у виробництві будівельних
матеріалів (у наведеному випадку шлаку та доменного шлаку), які мають нижчу
вартість, може підвищити конкурентоспроможність тендерної документації
будівельних підприємств, що використовують запропоновану продукцію через
зменшення вартості сировини, а також забезпечать зростання прибутковості
виробників вторинних ресурсів, які матимуть змогу реалізувати відходи, що
накопичуються у процесі виробництва.
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Рис. 2. Порівняння вартості щебеню з гравієм фракції 20-40 мм та щебеню з
доменного шлаку тієї ж фракції за період 2006-2011рр.
(розроблено автором на основі джерела [2])
До менш дорогих ресурсів пропонуються будівельні матеріали з
використанням відходів ТЕС та ДРЕС (золошлакові відходи), доменні шлаки а
також інші промислові відходи. У результаті заміщення природної сировини
сировиною з такими ж властивостями, але за нижчою купівельною ціною,
спостерігатиметься ефект заміщення. «У цьому випадку покупець купуватиме
більше тієї продукції, ціни на яку знизились більше, і замінювати нею
продукцію, яка при цьому подорожчала» [3].
При проведенні будівельних робіт практикується два шляхи зниження
собівартості: 1) відповідність нормам витрат матеріалів і не допущення втрати
від браку та збитків від пошкоджень та переробок; 2) дотримання графіку
виконання робіт у часі та строків будівництва у цілому [4, с. 124].
Унаслідок затягування забудовниками будівництва об’єктів нерухомості
права інвестора, як сторони по договору є порушеними і такими порушеннями
йому завдаються фінансові збитки. Для українських підприємців характерна ще
одна причина зростання витрат – стрімке подорожчання енергоресурсів і
залежних від них будівельних матеріалів. Ця особливість викликана
нестабільністю політичних та економічних чинників у державі. Тому,
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неможливість
дотримання
графіку
виконання
будівельних
робіт
підприємствами з ряду причин, що від них не залежать, примушує вишукувати
можливості зниження собівартості будівництва для мінімізації розриву між
запланованими витратами за визначений період та фактичними. Взаємозв’язок
прибутку, обсягів робіт і собівартості графічно зображений на рис. 3. Точка
беззбитковості Т1 відображає умовний початок робіт будівельного
підприємства, яке вже має умовно-постійні витрати, починає процес
будівництва та необхідні для цього змінні витрати, але здача робіт ще відсутня і
доходу від будівництва підприємство ще не отримує.
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Рис. 3. Залежність прибутку від зміни обсягів робіт підприємства та їх
собівартості [5]
Зі зміною обсягів робіт питома величина умовно-постійної частини
витрат на одиницю роботи зменшується, в наслідок чого значення доходу
прямує до собівартості і в точці беззбитковості вони зрівнюються, а за її
межами сума доходу починає перевищувати собівартість і починається зона
прибутковості. Цифра 100 на осі абсцис відображає повну номінальну
потужність підприємства, до неї – нарощування обсягів робіт. Кожне
будівельне підприємство зацікавлене у тому, щоб перемістити точку
беззбитковості Т1 уліво, та як можна швидше почати рентабельні роботи. Це
можна отримати шляхом зменшення собівартості. Зменшення її на величину
ΔП при незмінному обсязі, перемістить точку Т1 у положення Т2, що на рис. 3
відповідає 50% потужності підприємства від повної, номінальної.
Ціною окремого будівельного об’єкту є кошторисна вартість. Тому
постає питання пошуку шляхів зниження кошторисної вартості, для чого
необхідне проведення аналізу структури витрат, що входять до неї і визначення
причин їх подорожчання.
64

До прямих витрат належать: вартість будівельних матеріалів, конструкцій
і деталей, основна заробітна плата працюючих, витрати на експлуатацію
будівельних машин і механізмів. Витрати повинні бути технічно й економічно
обґрунтовані, виходячи з оптимальних витрат ресурсів, раціонального
використання навколишнього середовища, правильного і достовірного
визначення вартості змін і доповнень до раніше виданої технічної документації
[4, с. 83].
Однак, можуть виникнути зміни, що зумовлені виконанням великих
обсягів будівельних робіт, або пошуком інвестора. Якщо ці зміни зумовлюють
подовження термінів виконання робіт, замовник зобов'язаний продовжити
строк контракту, він має право на внесення в процесі будівництва змін і
доповнень у проектну документацію та обсяги робіт. Тоді перегляд кошторисів
відбувається у зв’язку зі змінами цін на сировинні та паливо-енергетичні
ресурси. Вартість додаткового кошторису завжди значно перевищує
попередню. Це є основною причиною того, що обсяги будівництва в країні
зменшуються, а вартість будівництва підвищується. Саме у кошторисній
собівартості враховуються вартість матеріалів, сировини, палива та енергії в
залежності від обсягу будівельних робіт. Прямі витрати представлені у
відомості ресурсів, що включається у договірну ціну і становлять від 60 – 80 %
[6].
Помітне збільшення кошторисної собівартості призводить до збільшення
кінцевої вартості всього будівельного об’єкту (рис. 4).
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де: 1- Показники опосередкованої вартості 1 кв.м загальної площі споруд (з урахуванням
ПДВ), грн.
2- Показники опосередкованої вартості будівельних виробів та конструкцій, (з урахуванням
ПДВ) грн.

Рис. 4. Співставлення зміни вартості будівельних матеріалів та конструкцій та
вартості загальної площі споруд (розроблено автором на основі джерела [7])
Калькуляція враховує витрати у відповідності до їх призначення та місця
виникнення. Пропонується порівняти статті калькуляцій собівартості
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портландцементу М400, та модифікованого цементу з використанням золи –
виносу (табл. 1 – 2).
Таблиця 1
Розрахунок калькуляції собівартості цементу на помольній установці
продуктивністю 100 тис. т/рік, на 1 т. [8]
Одиниця
виміру

Помол цементу
Найменування статей витрат

1
1 Сировина та основні матеріали :

2

крейда

кг
кг

глина

На одиницю
факт
к-сть
сума
3
4

залізовмісткі домішки (зола-виносу)
вапно
граншлак

кг
кг
грн. 0,2524

гіпс
триетаноламін

грн.
грн.

0,001

Всього
2 Допоміжні матеріали (мелючі)
4 Паливо на технолог. цілі
5 Енергія на технолог. цілі:
електроенергія
стиснуте повітря
6 Основна зарплата виробн. робітників
7 Нарахування на зар. плату
8 Амортизація вир. обладнання
9 Запасні частини та ремонтні матеріали, у т.ч.
капітальний ремонт
10 Послуги сторонніх організацій
11 Послуги допоміжних цехів
12 Загальноцехові витрати
13 Адміністративно-управлінські витрати
Всього виробнича собівартість:
14 Збутові витрати :
Додаткові витрати з перевезення вантажу
навантаження
експорт
Повна собівартість:

кг
кг

0,77

КВТ
ЧЗ
т/м
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

37,38
85,18

1259,9
283,34
32,6220
0,9200
21,76 0,252

34,52
16.76
8,84
3,72
21,76

18,94
30,6
12,44

0,000
94.44
26,96
167,0
97,36
86,00
11,36
8,7
1,35
5,38
10,89
0,00
0,00
7,4
3,8
20,0
443,3
56,06
6,06
50,00
0,00
499,4

36,00
29,4
6,56
1,04
0,40
0,24
4,52
0,00
0,00
4,00
1,36
90,6

грн.

Всього витрат на
випуск цементу
на одиницю
факт
к-сть
сума
5
6

0,000
0,980
0,161
71,95
147,7

За калькуляціями встановлено, що загальна виробнича собівартість
модифікованого цементу нижча за рахунок зменшення витрат палива та енергії
при виробництві цементу, витрат на сировину і матеріали. Транспортні витрати
мають однакове значення у обох варіантах і визначаються за тарифною сіткою
в залежності від відстані перевезення. Продуктивність праці і якість виробів
також береться однаковою. При виробництві, видобуванні та використанні
сировинних ресурсів відбувається забруднення навколишнього середовища. Усі
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витрати на підприємстві, пов'язані із платою за забруднення, за всією
номенклатурою виробів, що випускаються, включаються у загальновиробничі
витрати, які потім розподіляються між продукцією пропорційно товарному
випуску.
Таблиця 2
Розрахунок калькуляції собівартості модифікованого цементу на
помольній установці продуктивністю 100 тис. т/рік, на 1 т. 8
Помол цементу
Одиниця
виміру

Найменування статей витрат

1
1 Сировина та основні матеріали :

2

крейда
глина

кг
кг

На одиницю
факт
к-сть
сума
3
4

залізовмісткі домішки (зола-виносу)
вапно
граншлак

кг
кг
грн. 0,2524

гіпс
триетаноламін

грн.
грн.

0,001

Всього
2 Допоміжні матеріали (мелючі)
4 Паливо на технолог. цілі
5 Енергія на технолог. цілі:
електроенергія
стиснуте повітря
6 Основна зарплата виробн. робітників
7 Нарахування на зар. плату
8 Амортизація вир. обладнання
9 Запасні частини та ремонтні матеріали, у т.ч.
капітальний ремонт
10 Послуги сторонніх організацій
11 Послуги допоміжних цехів
12 Загальноцехові витрати
13 Адміністративно-управлінські витрати
Всього виробнича собівартість:
14 Збутові витрати :
Додаткові витрати з перевезення вантажу
навантаження
експорт
Повна собівартість:

кг
кг

0,77

КВТ
ЧЗ
т/м
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

37,38
85,18

21,76
18,94
30,6
12,44
36,00
29,44
6,56
1,04
0,40
0,24
4,52
0,00
0,00
4,00
1,36
90,6

грн.

Всього витрат на
випуск цементу
на одиницю
факт
к-сть
сума
5
6
1259,9
283,34
30,58
0,9200
0,252

34,52
3,35
6,7
1,24
21,76

0,001

0,052
67,62
26,04
101,18
77,84
66,48
11,36
8,7
1,35
5,38
10,89
0,00
0,00
7,4
3,8
20,0
330,2
56,06
6,06
50,00
0,00
386,26

0,870
0,158
37,92
147,78

Це характеризує екологічні витрати як непрямі витрати. Насправді ж,
характер виникнення екологічних витрат свідчить про їх пряму залежність від
обсягу продукції, що випускається підприємством. Виплати за забруднення
навколишнього середовища при виробництві модифікованого цементу
зменшуються. Зменшення плати за забруднення навколишнього середовища
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при виробництві модифікованого цементу враховується у вартості сировини.
Економія витрат на паливо та енергію пов’язана з особливістю технологічного
процесу виготовлення цементу з використанням золи-виносу, як активної
домішки до клінкеру, тому що відбувається додаткова тепловіддача від
домішок, у складі яких є незгорілі активні залишки.
Використання вторинних сировинних ресурсів дозволяє знизити
собівартість будівельної продукції і водночас підвищити її якість, що
забезпечує підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств та
водночас сприяє вирішенню проблеми ресурсо- та енергозбереження країни в
цілому.
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2.8. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Войнаренко М.П., д.е.н., професор,
Семенюк О.М., аспірант
Хмельницький національний університет
Світовий досвід демонструє, що важливими умовами досягнення більш
високого рівня конкурентоспроможності підприємства є створення
конкурентних переваг шляхом використання інновацій, нових технологій, знань
та інформації, а також здатність окремих підприємств та промисловості в
цілому впроваджувати нововведення, удосконалювати та модернізувати їх.
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Утримання конкурентних переваг вітчизняними підприємствами можливо лише
за умови правильного вибору інноваційної стратегії, адекватної існуючим
умовам зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання. Дослідження
місця та ролі інноваційних стратегій в системі конкурентоспроможності
підприємства в сучасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки
дозволяє, по-перше, зберігати і розширювати ринкову присутність,
перемагаючи в продуктовій конкуренції, по-друге, дає можливість без втрат в
прибутковості лідирувати в ціновій конкуренції.
Дослідження сутності і особливостей інноваційної стратегії важливо як
для теорії, так і для практики управління, оскільки існуючий стан справ у
вітчизняній економіці є не тільки результатом неефективного управління на
макрорівні, але й наслідком нездатності виробників адекватно оцінювати різні
господарські ситуації, визначати реальні можливості і перспективи власного
розвитку.
Всебічний аналіз варіантів і альтернатив інноваційних стратегій особливо
важливий для виробників, що стоять перед проблемою виживання і збереження
накопиченого потенціалу в ринковій сфері.
Дослідження проблем управління інноваційною стратегією підприємства
займає одне з провідних місць у сучасних працях вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів, зокрема І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, К. Фрімена,
Й. Шумпетера, І. Роджерса, Ф. Ніксона, Б. Санто, Дж. Стрікленда, Б. Твісса, А.
Томпсона, В. Аньшіна, Р. Фатхутдінова, О. Василенка, А. Гриньова, М. Йохна,
В. Стадник. Проте, важливість формування і реалізації інноваційної стратегії
підприємства залишається недооціненою, зокрема питання ролі та місця
інноваційної стратегії в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.
У зв'язку із значенням інноваційної стратегії для успішного
довгострокового розвитку підприємства необхідно визначити її місце і роль в
системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства, і, насамперед,
з'ясувати її суть і специфіку, що є метою даного дослідження.
Необхідність адаптації вітчизняних підприємств до ринкових перетворень
економіки зумовила активізацію інтересу до вироблення стратегії
підприємства, оскільки без виявлення перспектив і передбачення майбутніх
тенденцій розвитку практично неможливо і вироблення тактичних заходів в
складних конкурентних умовах. Для українських підприємств вироблення
стратегії - це отримання певного уявлення про своє майбутнє розвитку, а також
активне використання ними сучасних методів управління, що забезпечують
виживання і конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому і
зовнішніх ринках в тривалій перспективі.
В загальному розумінні, під стратегією підприємства розуміємо
довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб досягнення перспективних
цілей, які підприємство визначає для себе самостійно в рамках своєї політики.
Стратегія підприємства базується на цілях бізнесу і визначає засоби, за
допомогою яких, підприємство може трансформувати свої стратегічні наміри в
ринкові переваги, взаємодіючи з факторами, що впливають на нього ззовні.
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Метою стратегії є забезпечення не тільки поточного успіху підприємства, а й
постійного його розвитку в умовах конкуренції, лідерства на ринку [1].
Система стратегій підприємства - це система стратегій різного типу, що
розробляються підприємством на певний відрізок часу, що відбивають
специфіку розвитку та функціонування підприємства, а також його місце і роль
у зовнішньому середовищі [2]. Ефективно сформована система стратегій
відображає досягнутий рівень розвитку підприємства, особливості та умови
його подальшого розвитку у відповідності з обраними стратегіями. В систему
стратегій підприємства входять базові (корпоративні) стратегії, бізнес-стратегії
та функціональні стратегії. Базова (корпоративна) стратегія - довгострокова
модель діяльності усієї підприємницької структури; виступає еталоном
системних управлінських дій, спрямованих на досягнення визначених вищим
керівництвом ціле способами, що ґрунтуються на певних принципах та
підходах до прийняття управлінських рішень. Бізнес-стратегії - це стратегії за
напрямами діяльності підприємницької структури. Вони визначають способи
досягнення та утримання конкурентних переваг в конкретній стратегічній зоні
господарювання [3, с. 76]. Функціональні стратегії (до яких входять
маркетингова, виробнича, фінансова, кадрова та інноваційна) повинні
забезпечити виконання завдань, сформульованих на корпоративному рівні, з
максимальною ефективністю. Головна їх відмінність від стратегії вищого рівня
- це спрямованість на внутрішнє середовище підприємства.
Інноваційну стратегію розвитку підприємства зазвичай відносять до
категорії функціональних стратегій, тобто до третього рівня системи, а її
формування відбувається на основі вже сформульованих загальних базових
стратегій. Проте роль інноваційної стратегії в ефективному функціонуванні та
розвитку підприємства недооцінена, тому що розробка функціональних
стратегій відбувається хоча і під прямим контролем керівництва, але на більш
низьких рівнях управління. На нашу думку, інноваційну стратегію необхідно
розробляти на найвищому рівні в силу її першочергової значимості для
підприємства на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. Таким чином
інноваційна стратегія не існує поряд з усіма іншими функціональними
напрямками діяльності підприємства, а пронизує їх, тим самим піднімаючись за
своєю значимістю на рівень генеральної стратегії підприємства (рис. 1).
Якщо підприємство стало на інноваційний тип розвитку і виробляє
інноваційний продукт, то це означає, що: виробнича стратегія повинна
орієнтуватись на здійснення інновацій щодо основних виробничих засобів та
технологій; стратегія постачання повинна орієнтуватись на пошук і
забезпечення підприємства новими видами матеріалів; стратегія НДДКР
повинна орієнтуватись на розробку нових видів продукції, матеріалів,
технологій, які б відповідали виду загальної стратегії підприємства тощо.
Тобто, різні види стратегій підприємства формуються та реалізуються в межах
його інноваційної стратегії.
Під інноваційною стратегією, як правило, розуміють погоджену
сукупність інноваційних рішень, що здійснюють визначальний вплив на
діяльність підприємства та мають довгострокові наслідки [4, с. 164].
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Інноваційна стратегія відіграє важливу роль в загальній стратегії та є одним з
засобів досягнення цілей підприємства. Вона відрізняється від інших наявністю
новизни для підприємства, та, можливо навіть для галузі, ринку чи споживачів.
Інноваційна стратегія
Базова (корпоративна) стратегія
Бізнес-стратегії
Функціональні стратегії

Рис. 1. Інноваційна стратегія в системі стратегій підприємства
(авторська розробка)
Інноваційна стратегія будучи ефективним засобом забезпечення
конкурентоспроможності дає змогу підприємствам враховувати зміни в
оточуючому середовищі, також сприяє генеруванню змін (технологічного,
організаційного та управлінського характеру) всередині підприємства та
забезпечує управління цими змінами з метою підвищення рівня кінцевих
результатів діяльності підприємств [5, с. 34].
Необхідність у розробці інноваційної стратегії виникає в основному при
раптових змінах у зовнішньому середовищі підприємства. До таких змін
належать:
- насичення ринку і зниження попиту;
- радикальні зміни в техніці і технології виробництва;
- диверсифікованість виробництва і як наслідок – розширення ринкового
асортименту нововведень;
- поява на ринку принципових нововведень;
- загроза нових конкурентів.
На кожному рівні управління (національна економіка, регіон,
підприємство) інноваційна стратегія має свої особливості. Наприклад, на
макрорівні вона пов’язана з впровадженням новітньої техніки і технології,
появою нових видів інтелектуальної діяльності, тобто з радикальними
інноваціями. На мікрорівні - з загальною стратегією суб’єктів господарювання,
рівнем їхньої інноваційності або готовності до змін. На рівні підприємства
інноваційні стратегії характеризуються такими особливостями:
- прискорюють постійний розвиток підприємства в умовах ринку;
- забезпечують переваги в конкуренції на основі лідерства в технології,
якості продукції, послуг;
- визначають позицію на ринку, набір основних товарних ліній;
- сприяють лідерству в цінах;
- створюють основу для суспільного визнання підприємства [6, с. 165].
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Таблиця 1
Види інноваційних стратегій підприємства*
Вид стратегії

Особливість
Характерна в основному для підприємств, які будують свою
діяльність на принципах «підприємницької конкуренції» та
розробляється для реалізації загальної стратегії зростання. Для
Наступальна стратегія
реалізації наступальної стратегії необхідна орієнтація на
дослідження (у багатьох випадках навіть на фундаментальні) в
поєднанні із застосуванням новітніх технологій.
Включає в себе запозичення досвіду інноваційних лідерів в
галузі або використання нових технологій шляхом закупівлі
Імітаційна стратегія
ліцензій у інших підприємств. При цьому імітуються основні
споживчі властивості інновацій, випущених на ринок
підприємствами, що займають лідируючі позиції.
Підприємства, що дотримуються захисної інноваційної
стратегії, намагаються якнайшвидше запатентувати інновацію,
щоб захистити її від конкуренції та появи на ринку товарів
Захисна стратегія
субститутів. Підприємства із захисною інноваційною
стратегією займають позиції поряд чи трохи позаду
наступальних фірм, аналізуючи досягнення й помилки
останніх.
Визначається тим, що характер технологічних змін на
підприємстві залежить від політики інших фірм, які
виступають як основні в коопераційних технологічних
Залежна стратегія
зв’язках. «Залежні» підприємства не роблять самостійних
спроб змінити свою продукцію, оскільки вони тісно пов’язані з
вимогами до неї провідного підприємства.
Орієнтується на підвищення якості існуючих продуктів на
існуючій технологічній базі. На традиційних виробництвах
Традиційна стратегія
закріплюються певні інноваційні форми на тривалий період їх
життєвого циклу.
Передбачає використання інноваційних розробок, виконаних
іншими підприємствами. Проте більшість підприємств
інноваційну політику проводять не тільки на основі
Ліцензійна стратегія
використання нововведень, отриманих власними силами, але і
з урахуванням можливостей використовувати інновації,
розроблені іншими. Це означає, що вони застосовують
інноваційну стратегію ліцензування поряд з іншою стратегією.
Включає розвиток комплексних інновацій у різних сферах:
Стратегія диверсифікації
удосконалення старої продукції, розширення модифікаційного
ряду, технології у різних сферах діяльності підприємства тощо.
Пов'язана з використанням інформації та можливостей, які
виникають у зовнішньому середовищі підприємства. Її
характерною особливістю є відсутність власної науковотехнічної діяльності. Інноваційний розвиток тут забезпечується
Стратегія «ніші»
своєчасним
виявленням
ринкових
можливостей,
які
відкриваються перед підприємством у нових обставинах,
знаходженні особливих ніш на існуючих ринках товарів і
послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим
різновидом потреб.
*складено авторами на основі [2,4]
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Інноваційна стратегія характеризується взаємопов’язаним комплексом
дій, спрямованих на зміцнення життєздатності і конкурентоспроможності
суб’єктів. Її вибір фахівці вважають найважливішою складовою циклу
інноваційного менеджменту. Зазначимо, що будь-які стратегічні кроки
організації мають інноваційний характер, оскільки вони так чи інакше
ґрунтуються на нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи
управлінській сферах.
Досвід промислово розвинених країн є взірцем того, як їх підприємства
проводять інноваційну стратегію, збільшуючи обсяг виробництва, реалізації та
прибутку, підвищуючи продуктивність праці, прискорюючи оборотність
вкладеного капіталу, освоюючи і поставляючи на ринок якісно нові види
продукції з метою підвищення норми прибутку. Потреба в постійному
оновленні асортименту продукції та технології її виготовлення змушує вводити
наукові й проектні розробки в систему діяльності підприємств, орієнтуючи їх
на прискорення інноваційних процесів. Так відбувається злиття науки, техніки і
виробництва в єдине ціле, що породжує новації та прискорює їх. Своєчасно
затверджена інноваційна стратегія, сприяння діяльності у сфері науки й техніки
як органічній частині технологічного та інноваційного процесу, надання
першочерговості розвитку і вдосконаленню технологій перетворили Японію в
одну з найрозвиненіших держав світу [7, c. 47].
На сьогодні, існує велика кількість базових інноваційних стратегій. Вони
розділені за видами на основі досвіду багатьох підприємств. Кожне
підприємство, що займається інноваційною діяльністю, може вибрати будьякий вид стратегії, виходячи з власного напряму розвитку. Вибір інноваційної
стратегії підприємства суттєво впливає на посилення конкурентоспроможності
його продукції, та, навпаки, вибір інноваційної стратегії у свою чергу залежить
від рівня конкурентоспроможності його інноваційної продукції.
Аналіз сучасних наукових поглядів на класифікацію інноваційних
стратегій підприємства дає підстави поділяти їх на активні та пасивні. В рамках
такого підходу, на думку автора, доцільно виокремити вісім основних типів
інноваційних стратегій, які найчастіше зустрічаються в науковій літературі
(рис.1). Вибір конкретної стратегії інновації здійснюється з обліком внутрішньо
фірмових і зовнішніх умов функціонування підприємства, виходячи із системи
взаємозалежних критеріїв.
Вибрана інноваційна стратегія повинна відповідати цілому ряду
загальних закономірностей розвитку, а саме:
- вміст унікальних можливостей і ефективних технологій, що позитивно
виділяють дане підприємство серед конкурентів;
- забезпечення відповідності і узгодженості всіх її складових;
- забезпечення відповідності власних стратегічних змін підприємства
впливу зовнішніх дій;
- здатність перетворювати зовнішні дії на підприємство, особливості
ринкової ситуації в його стратегічні і тактичні переваги;
- розробка з урахуванням полярних (крайніх) можливих ситуацій;
- націленість на ймовірність зменшення ризику;
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- націленість на зменшення періоду часу досягнення цілей [8, с. 27].
Вибір підприємством певної інноваційної стратегії залежить від багатьох
факторів, серед яких: фактори зовнішнього та внутрішнього середовища
діяльності підприємства, регіональні й галузеві особливості інноваційного
розвитку, номенклатура та асортимент продукції, тривалість життєвого циклу
товарів, наявність відповідного науково-технічного та технологічного
потенціалу та багатьох інших.
Необхідно відзначити, що управління інноваційним процесом на
підприємстві не обмежується лише вибором інноваційної стратегії. Зусилля
вищого керівництва необхідно спрямовувати на те, щоб забезпечити реалізацію
обраної стратегії. Це великою мірою залежить від інноваційного потенціалу
підприємства, який визначається станом його внутрішнього середовища, тому
для розвитку, впровадження та оптимізації інновації необхідно враховувати всі
відповідні аспекти внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.
Таким чином, саме інноваційні стратегії є основою забезпечення
конкурентоспроможності підприємства в умовах постійних змін зовнішнього
середовища. Впровадження інноваційної стратегії дозволить підприємствам
отримати наступні конкурентні переваги:
- вдосконалення раніше освоєних продуктів і технологій;
- створення, освоєння та використання нових продуктів і процесів;
- підвищення якісного рівня техніко-технологічної бази виробництва;
- підвищення якісного рівня науково-дослідної та дослідноконструкторської бази;
- підвищення ефективності використання кадрового та інформаційного
потенціалу;
- вдосконалення організації та управління інноваційною діяльністю;
- раціоналізація ресурсної бази;
- забезпечення екологічної безпеки інноваційної діяльності;
- досягнення конкурентних переваг інноваційного продукту перед
аналогічними продуктами на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Отже, інноваційна стратегія трактується як основна стратегія, яка
націлена на передбачення істотних змін на ринку товарів і послуг та пошук
масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій та
забезпечення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій
перспективі. У зв'язку з цим, саме інноваційна стратегія в силу своєї специфіки
повинна стати на чолі системи стратегій підприємства, яке повинно прийти до
чіткого усвідомлення, що без безперервних інновацій і змін у своїй діяльності,
викликаних постійно мінливим зовнішнім середовищем, його ефективне
функціонування в сучасному конкурентному просторі буде знаходитися під
загрозою.
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2.9. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА:
ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ,
СТРАТЕГІЧНА КООРДИНАЦІЯ
Галгаш Р.А., Семененко І.М., Бурко Я.В.
кафедра економіки підприємства
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ
Сучасні
передумови
забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства. В умовах жорсткої конкурентної боротьби та складності
оволодіння новими ринками збуту та утримання вже існуючих, від
результативного управління підприємством залежить його здатність перемагати
конкурентів та досягати поставлених цілей. Конкурентоспроможність
підприємства як його комплексна та узагальнююча характеристика може
змінюватись, а отже, нею можна управляти. Конкурентоспроможність
підприємства слід розглядати з позиції загальної теорії управління, тобто як
керований об’єкт, що забезпечить основу для адаптації підприємства до
ринкової кон’юнктури. Конкурентоспроможність як керований об’єкт
визначатиме внутрішню вартість підприємства, яка змінюється при зміні
здатності підприємства протистояти своїм конкурентам. Якщо не підтримувати
рівень конкурентоспроможності, то з його зниженням внутрішня вартість
підприємства теж буде зменшуватися.
Теоретичним
підходам
щодо
визначення
й
формування
конкурентоспроможності промислових підприємств присвячено праці багатьох
вчених, зокрема А. Е. Воронкової [2], В. Л. Диканя [4], І. З. Должанського,
Т. О. Загорної [5], Ю. Б. Іванова [12], Л. І. Піддубної [19], Н. В. Коваленко [10],
О. М. Тищенко,
М. О. Кизима
[25],
С.М. Клименко,
О.С. Дубрової,
Д.О. Барабась
[26].
Деякі
автори
зазначають,
що
управління
конкурентоспроможністю – це сукупність заходів, спрямованих на
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систематичне вдосконалення продукції та її подальшого збуту [27]. Проте, таке
визначення не враховує сутність конкурентоспроможності як характеристики
підприємства, що визначає ступінь досягнення цілей різних груп інтересів
порівняно з конкурентами. Конкурентоспроможність самого підприємства,
безумовно, пов’язана з конкурентоспроможністю продукції, яка ним
виробляється. Але вдосконалення продукції є метою лише деяких груп
інтересів, зокрема, споживачів цієї продукції. Власники підприємства,
інвестори та інші групи інтересів зацікавлені в підвищенні цінності самого
підприємства в результаті виробництва якісної продукції та її реалізації в
довгостроковому періоді. Отже, підвищення конкурентоспроможності
продукції надає переваги підприємству перед конкурентами, з часом
призводить до збільшення внутрішньої вартості підприємства. Цільові групи
інтересів і є суб’єктами управління, спрямованого на підвищення
конкурентоспроможності підприємства, оскільки вони зацікавлені в її
підвищенні, і безпосередньо (якщо це керівництво або топ менеджери) або
опосередковано (інвестори, кредитори, працівники) беруть участь в ухваленні
управлінських рішень.
При визначенні механізму управління конкурентоспроможністю
підприємства Л. Піддубна вказує на необхідність узгодження інтересів
суб’єктів управлінського процесу [19, с. 238]. Дійсно, групи інтересів можуть
прямо або непрямо впливати на підвищення конкурентоспроможності
підприємства в різних періодах для досягнення компромісних цілей, що
потребує подальшого дослідження. І. Должанський і Т. Загорна ототожнюють
управління
конкурентоспроможністю
підприємства
з
досягненням
конкурентних переваг. Так, автори зазначають, що "система управління
повинна бути здатна реалізувати вироблену стратегію конкуренції й довести її
до реальних конкурентних переваг" [5, с. 122]. Крім того, розглядаючи
управління конкурентоспроможністю, дослідники пропонують таке поняття, як
конкурентоспроможне управлінське рішення, яке є "результатом аналізу,
прогнозування, оптимізації, обґрунтування й вибору альтернативи з безлічі
варіантів досягнення конкретної мети системи управління" [5, с. 180].
Складність визначення інструментарію управління полягає саме у визначенні
мети, що має бути досягнута. Існування багатьох груп інтересів висуває багато
цілей, що ускладнює вибір такої мети, яка б задовольняла всі групи. Але,
метою, що є компромісною для цільових груп інтересів, є вартість
підприємства, яка пов’язана з іншими цілями. Тому управлінські рішення
мають бути спрямовані на забезпечення зростання вартості підприємства, що
дозволить не лише задовольнити цільові групи, а й визначити конкурентну
позицію підприємства порівняно з іншими підприємствами на тому ж ринку.
Складність та взаємообумовленість зазначених процесів зумовлює необхідність
подання управління конкурентоспроможністю підприємства в трьох аспектах:
аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств
на основі ідентифікації цілей діяльності підприємства та аналізу критеріїв
досягнення цілей груп інтересів; вартості підприємства як критерію управління
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його конкурентоспроможністю; застосування стратегічної координації в
управлінні конкурентоспроможністю підприємства.
Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю
підприємств на основі ідентифікації цілей діяльності підприємства та
аналізу критеріїв досягнення цілей груп інтересів. Проблема забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств може бути розв’язана лише
на основі попередньої ідентифікації цілей діяльності підприємства та аналізу
критеріїв досягнення цілей груп інтересів. Ідентифікації цілей діяльності
підприємства здійснюється у відповідності до різних концептуальних підходів
щодо його функціонування. Результативність управління підприємством
залежить від пов’язаних між собою процесів встановлення та досягнення
орієнтирів діяльності. Цілі підприємства, як орієнтири його діяльності,
обумовлюють зміст, форми та методи управління. Виходячи з цілей,
визначаються не лише напрями діяльності підприємства, а і його організаційна
структура, функції, кадрова політика тощо. Тому визначення своїх цілей
підприємством стає основою формування стратегії і всіх управлінський дій та
критеріями оцінки результатів прийнятих рішень та здійснених заходів.
Сьогодні існують різні теорії та підходи, які визначають сутність та цілі
діяльності підприємства. Серед них можна назвати неокласичну теорію фірми,
ціль якої є максимізація прибутку [33], та модифікації теорії, які у якості цілей
фірми розглядають максимізацію обсягу продажів, розширення частки ринку,
виживання в довгостроковій перспективі, максимізацію стану власників
підприємства або акціонерного капіталу тощо [14]. Серед інших альтернатив
можна назвати також японську модель максимізації вартості [22]. Існують
також інституційна теорія, яка розглядає фірму як організацію, що створюється
людьми для більш ефективного використання їх можливостей [30],
управлінські теорії, які розглядають фірму з точки зору мотивації її управлінців
і визначають те, що цілі управлінців не співпадають з цілями власників або
акціонерів підприємства [28]. Останнього часу набуває розповсюдження
концепція груп інтересів та поведінкові (біхевіористські) теорії цілей [29].
Широкого розповсюдження також набувають цілі підприємства, які не
пов’язані з отриманням прибутку: соціальні цілі та цілі, узгоджені з концепцією
стійкого розвитку підприємства [24].
Достатньо загальна проблема управління підприємством в сучасних
умовах набуває характеру методологічного поліморфізму, який виражається в
наявності значної кількості концептуальних підходів, теорій та концепцій
управління. Для вирішення будь-якого з питань управління та застосування
адекватного методологічного підходу (найбільш придатного до конкретних
умов функціонування підприємства) необхідно, насамперед, визначити
цільовий опис у взаємодії суб’єктів та об’єктів управління, який звісно також
буде поліморфним. Такий предмет дослідження, як цільовий опис підприємства
є одним з основних в сучасному науковому напрямі "goal management" (з англ.
"управління за цілями"). На наш погляд, ідентифікацію цілей діяльності
підприємства необхідно здійснювати у відповідності до різних концептуальних
підходів в залежності від конкретних умов функціонування підприємств.
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Причини створення підприємства та умови його функціонування є
визначальними чинниками формування цілей підприємства. Проаналізував
основні концептуальні підходи до функціонування підприємств та відповідно
встановлення їх цілей, можна поділити ці підходи на декілька груп. Перша
група пов’язана з неокласичною ідеєю максимізації прибутку і має альтернативні
цілі, такі як максимізація доходів від продажу продукції, доданої вартості,
акціонерного капіталу. Всі ці альтернативні показники за суттю є пов’язаними з
прибутком підприємства, незважаючи на те, що не завжди максимізація одного
показника підприємства приводить до збільшення його прибутку. Оскільки, як
правило, існують багато груп інтересів, зацікавлених у діяльності підприємства,
необхідно узгоджувати інтереси всіх груп для продовження сталої діяльності і
функціонування підприємства.
Деякі дослідники виділяють такі цілі підприємства, як виживання та
розвиток [18]. Зокрема, вони визначають ці цілі як першочерговими і називають
їх відповідно довгострокове функціонування підприємства та цілі його росту і
диверсифікації. Визначені цілі можуть доповнюватися декількома допоміжними,
у тому числі некомерційними цілями. Причому, автори зазначають, що основним
змістом цілі виживання підприємства є отримання прибутку у розмірі,
достатньому для нарощування стратегічного потенціалу підприємства та його
конкурентних переваг [18]. Отже, виживання підприємства є теж ціллю,
пов’язаною з отриманням прибутку, тому її теж можна віднести до
неокласичного підходу.
Сьогодні існує погляд, згідно якого підприємство у своїй діяльності
здійснює певну місію, пов'язану із задоволенням потреб споживачів. Зокрема,
[6] визначають, що задоволення потреб споживачів у товарах або послугах є
головною економічною функцією будь-якого підприємства. Ця функція
властива кожному підприємству незалежно від його структури, галузі, ступеня
підпорядкованості органам державної влади тощо. Тому саме потреби
споживачів є основним об'єктом уваги виробників товарів і послуг. Слід
відзначити, що через задоволення потреб споживачів підприємство також
реалізує ціль, що полягає в одержанні прибутку. Крім того, в умовах сучасних
ринкових відносин наявне конкурентне середовище вимагає від підприємств
здійснювати діяльність та виробляти продукцію у відповідності із запитами
споживачів.
Серед іншої групи підходів слід відзначити такі, цілі яких не пов’язані з
отриманням прибутку та /або максимізацією деякого показника вартості або
акціонерного капіталу. Так, останнім часом значна увага приділяється
соціальній відповідальності підприємств, як одній з головних його функцій.
Особливо це стосується підприємств розвинених країн та транснаціональних
корпорацій. Багато з них вважають за необхідність спрямовувати частину свого
прибутку на соціальні потреби своїх працівників та населення взагалі. З одного
боку, врахування інтересів людини, яка працює на підприємстві, підвищує її
зацікавленість в роботі та прагнення залишитися на цьому місці, і отже
продуктивність її праці. З іншого боку, активні соціальні дії підприємства
привертають увагу громадськості і у такий спосіб збільшують коло його
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споживачів та, отже, прибуток. Крім того, існує думка, що люди намагаються
купувати продукти тих фірм, які займаються неприбутковою діяльністю,
оскільки у такий спосіб вони теж беруть участь у здійсненні дій, орієнтованих
на досягнення соціальних ефектів у суспільстві. Проте вітчизняні підприємства
майже не приділяють уваги соціальній відповідальності і не є соціально
орієнтованими.
Слід зазначити, що у деяких випадках проведення соціально значущих
заходів здійснюються з метою привернути увагу до підприємства та його
продукції і, отже, є рішенням маркетингових завдань підприємства. У той же час
існують багато підприємств, які створені з метою надання послуг некомерційного
характеру, тобто без мети отримання прибутку. Такі некомерційні підприємства
можуть відноситися до різних інституційних секторів і бути такими, що
обслуговують інші підприємства або домашні господарства, надають основну
частину товарів і послуг безкоштовно або за цінами, які не мають економічного
значення, задовольняють різноманітні інтереси громадян країни або її окремих
груп [3]. Слід зазначити, що внаслідок специфічних статутних цілей таких
організацій, вони мають відрізнятися методами управління від підприємств, цілі
яких орієнтовані на отримання прибутку.
Серед інших цілей, не пов’язаних з отриманням прибутку, є відданість
стійкому розвитку, який містить у собі як соціальну орієнтацію підприємства, так
і захист навколишнього середовища. Згідно концепції стійкого розвитку для
досягнення цього розвитку захист навколишнього середовища має складати
невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього.
Екологічні стандарти, цілі регламентації та пріоритети повинні відображати
екологічні умови та умови розвитку, у яких вони. Цілі, пов’язані із захистом
навколишнього середовища, можуть бути як цілями організації, спеціально
створеної для здійснення діяльності у сфері розвитку та захисту навколишнього
середовища, так і цілями підприємства, що здійснює комерційну діяльність.
У більшості випадків діяльність підприємства не можна звести до
реалізації будь-якої однієї цілі, оскільки зазвичай воно одночасно має
сукупність цілей як орієнтирів своєї діяльності. Досягнення сукупності цілей дає
змогу задовольнити більшу кількість осіб, зацікавлених в діяльності
підприємства, узгодити інтереси цих осіб і у такий спосіб забезпечити більш
сталу діяльність підприємства. На цьому спирається поведінкова теорія фірми,
згідно якої суб’єкти, зацікавлені у діяльності підприємства, діють у
відповідності зі своїми інтересами та зовнішнім оточенням, у яке вони
попадають. Відповідно до цього встановлюються і цілі підприємства,
досягнення яких задовольнятиме інтереси різних осіб. Причому, ці цілі можуть
бути також пов’язаними з максимізацією прибутку, проте проблема полягатиме
у його розподілу, який би задовольнив всіх зацікавлених осіб або груп інтересів.
Управління підприємством здійснюється в умовах невизначеності
результатів діяльності підприємства, параметрів управління, різноманіття груп
інтересів. Якщо в неокласичному підході економічної теорії головна ціль
підприємства постулювалася як максимізація прибутку (тобто управління
діяльністю підприємства у даному випадку відображало інтереси власника
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капіталу), то нині існує різноманіття підходів до розуміння цілей діяльності
підприємства, кожна з яких може бути задана деяким критерієм. Тому з точки
зору управління підприємством викликає зацікавленість дослідження, що
стосується процесів цілепокладання, ідентифікації цілей, яке, в свою чергу,
пов’язане з проблемою ідентифікації критеріїв досягнення цілей.
Вчені пропонують різні критерії досягнення цілей. Наприклад,
В.С. Потапов вказував, що ціль описує кінцевий результат. Способи досягнення
цілей оцінюються керівником залежно від того, про які саме цілі йдеться у
кожному конкретному випадку. Критерії оцінки можуть бути як кількісними,
так і якісними. Найпростіший спосіб забезпечити ефективне досягнення цілі –
представити її так, щоб вона піддавалася кількісному вимірюванню. Це
дозволить створити умови для об'єктивної оцінки ходу робіт, а також тих
заходів, які здійснюються підприємством для досягнення даної цілі [20, с. 3138]. Слід погодитися з тим, що є якісні і кількісні критерії досягнення цілей, і
такі критерії можуть бути застосовані до різних галузей діяльності
підприємства. Прикладом кількісних критеріїв можуть бути збільшення
прибутку на певний відсоток, зменшення собівартості продукції на певну суму,
підвищення продуктивності праці на певний відсоток. Якісні критерії можуть
бути підвищення якості продукції, підвищення лояльності споживачів до
підприємства, забезпечення задоволення працівників від робочого місця тощо.
Н.П. Калашникова, Н.С. Межлумян, М.А. Полутова зазначали, що
незважаючи на те, що ціль має якісний вимірник і невизначений просторовий і
тимчасовий стан (якийсь "міраж" в кінці шляху), для планування життєвих
цілей людині потрібна визначеність, тому ціль повинна конкретизуватися в
реальні завдання за допомогою критеріїв ефективності її досягнення. Тому
критерій досягнення цілі – це кількісний показник, що визначає міру або
ступінь оцінки досягнення цілі порівняно з іншими можливими варіантами
(альтернативами). Критерій завжди має кількісну оцінку і спрямований залежно
від показника на мінімізацію або максимізацію стану системи. Наприклад,
мінімум витрат на виробництво продукції, максимум валового прибутку,
мінімальна текучість робочих кадрів, максимальний виробіток тощо [8].
Неможна погодитися з тим, що критерій має завжди кількісну оцінку. Критерію
досягнення цілей можна надати як кількісну, так і якісну (атрибутивну) оцінку.
Наприклад, задоволеність працівників роботою є якісним критерієм досягнення
деякої цілі. Крім того, коли йдеться про кількісну оцінку, критерій не завжди
спрямований на мінімізацію або максимізацію стану системи, оскільки у деяких
випадках доцільно дотримуватися деякого рівня або діапазону значень
показників, які використовуються для оцінювання результатів. Тому і цілі не
можуть бути задані всі кількісно, оскільки досягнення цілі відслідковується за
ознакою (або критерієм), яка може бути якісною.
Деякі якісні критерії можна оцінити за допомогою кількісних показників.
Наприклад, теорія корисності оцінює ступінь задоволення, яке одержує суб'єкт
від отримання або споживання товару чи виконання будь-якої дії. Концепція
корисності дозволяє забезпечити співвимірність результатів, які не завжди
співвимірні з фізичної точки зору, і тому може використовуватися для
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оцінювання критеріїв досягнення цілей. Проте оцінювання корисності є іноді
дещо абстрактним. Крім того, досягнення однієї цілі є корисним для одної груп
інтересів і небажаним для іншої. Це обумовлює розглядати критерії досягнення
цілей для різних груп інтересів. Деякі дослідники зазначали, що за допомогою
критерію процес досягнення цілі розбивається на сукупність локальних
матеріальних або духовних завдань, вирішення яких сприяє досягненню
поставленої цілі. Якщо сукупність завдань не вирішується, то можна говорити
про часткове або неповне досягнення цілі [8]. Ю.Н. Лапигін і Д.Ю. Лапигін
справедливо поділяли цілі на такі, що належать різним групам інтересів, і
визначали такі загальні для більшості підприємств критерії досягнення цілей
[13]: для власників – високі і стабільні дивіденди не нижче за банківський
відсоток по внесках; для керівників – частка ринку, рівень вживаних
технологій, репутація підприємства, рівень корпоративної культури; для
працівників – збільшення заробітної плати, соціальні гарантії; для конкурентів
– частка ринку: збільшення на n відсотків (якщо цілі узгоджені) або зменшення
на n відсотків (якщо цілі не узгоджені і ціль конкурентів замінюється на
протидіючу ціль підприємства); для клієнтів – ціна і якість товару: зниження
цін, збільшення товарної номенклатури надання додаткових послуг.
Необхідно чітко визначити цілі для кожного рівня управління,
спрямованого на підвищення конкурентоспроможності підприємства, які мають
бути підпорядковані головній меті (меті стратегічного рівня управління), що є
компромісною для різних груп інтересів. Розглядаючи внутрішню вартість
підприємства як компромісну мету різних цільових груп, зазначимо, що кожний
рівень управління матиме джерела збільшення вартості підприємства і, отже,
впливатиме на її зміну. Виходячи з цього, під конкурентоспроможністю слід
розуміти інструмент збільшення внутрішньої вартості підприємства.
Управління підприємством повинне бути спрямоване на підвищення його
конкурентоспроможності, що призводить до збільшення внутрішньої вартості
підприємства. Це зумовлює необхідність визначити цілі різних рівнів
управління, які задовольнятимуть окремі групи інтересів і за допомогою яких
досягатиметься деяка компромісна мета.
Вартість
підприємства
як
критерій
управління
його
конкурентоспроможністю. Щодо глобальної мети, то її вибір повинен
ґрунтуватися, головним чином, на підвищенні рівня задоволення потреб
споживачів. Подібне формулювання глобальної мети носить свого роду
політичну спрямованість і сприяє забезпеченню узгодженості інтересів різних
цільових груп. У теперішній час узгодження інтересів цільових груп може
здійснитися за умови досягнення деякої компромісної мети, якою є вартість
підприємства. Це зумовлює необхідність розглянути вартісний підхід в
управлінні підприємством, проаналізувати способи й підходи щодо оцінки
вартості підприємства та визначити вплив конкурентоспроможності
підприємства на елементи вартості.
Вартісний підхід в управлінні підприємствами отримав поширення у 80-х
рр. минулого століття. Існує кілька варіантів перекладу терміна "value based
management": управління, спрямоване на створення вартості; ціннісно
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орієнтоване управління; управління вартістю або управління цінністю компанії
[31, 32]. Дослівно ж цей термін перекладається як управління, засноване на
вартості. Сутність цієї концепції полягає в тому, що, з точки зору інвесторів
підприємства, управління ним має бути націлене на забезпечення зростання
його ринкової вартості, оскільки таке зростання дозволяє інвесторам
отримувати більший дохід від інвестованих у підприємство коштів [31]. Отже,
головною метою такого підходу є приріст вартості підприємства як задоволення
інтересів деяких цільових груп. Проте зростання вартості підприємства
задовольнить інтереси не лише інвесторів капіталу в підприємство. Оскільки
вартість є узагальнювальним показником, її зростання означатиме, що
підприємство отримує прибуток, виконує зобов’язання перед працівниками,
державою,
постачальниками,
споживачами
та
ін.,
виробляє
конкурентоспроможну продукцію й перемагає в конкурентній боротьбі.
Слід погодитися з автором, який серед причин виникнення нового підходу
до управління, заснованого на створенні вартості, визначає посилення
конкуренції, що призводить до необхідності задовольняти інтереси всіх
цільових груп, і конфлікт відносин цільових груп на підприємстві [15].
Нехтування інтересів одних груп для задоволення інших призводить до
виникнення конфліктів усередині підприємства, що порушує сталість його
функціонування. Зростання внутрішньої вартості підприємства є саме тією
компромісною метою, яка задовольняє майже всі групи інтересів і, отже, сприяє
підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства є об’єктом управління, керуючи
яким можна забезпечувати досягнення цілей, які становлять інтереси для різних
цільових груп. Інтереси цих груп можуть збігатися, а можуть конфліктувати
між собою. Проте єдиним показником, який не лише узагальнює успішність
роботи підприємства, а й цікавить усі групи інтересів, є внутрішня вартість
підприємства. Зростання внутрішньої вартості підприємства є компромісною
метою для різних груп інтересів і може бути забезпечена за рахунок
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сьогодні внутрішня
вартість стає не лише мірою інтересів деяких груп, а й критерієм оцінки об’єкта
з позиції його ставлення до інших підприємств і здатності перемагати в
конкурентній боротьбі. У зв’язку з цим на початку дев’яностих років у США
значного поширення набув метод менеджменту, який отримав назву управління
вартістю компанії (Value Based Management) [32]. Використання такого методу
управління потребує, насамперед, оцінки самої вартості підприємства, яка
адекватно відображає рівень розвитку підприємства щодо його конкурентів.
Тому розглянемо основні підходи до оцінки вартості підприємства.
Управління вартістю підприємства – це такий метод управління, при
якому всі стратегічні, тактичні й оперативні управлінські рішення спрямовано
на максимізацію вартості підприємства – комплексного показника, що має
оцінювати абсолютно всі його досягнення. Відповідно до цього підходу всі
рішення менеджменту підприємства повинні оцінюватися з погляду їхнього
впливу на його ринкову вартість. Використання оцінки вартості дозволяє
зробити поведінку господарюючих суб’єктів більш раціональною, уникнути
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невиправданих фінансових втрат, оптимізувати свою інвестиційну й фінансову
діяльність. Дослідженню вартісного підходу приділяли увагу такі зарубіжні й
вітчизняні вчені, як Т. Коупленд, Т. Коллер, А. Раппапорт, Р. Брейли,
О. Мендрул, Г. Козаченко, Г. Янчук, О. Середа, О. Єнакієва, В. Щербаков,
А. Ларченко та ін. Вартість є економічною категорією, яка розглядається
кожним науковцем у межах своєї концепції (теорії). Сьогодні вартість
використовується не лише для характеристики товару, а й при характеристиці
самого підприємства. Але незважаючи на те, що вартості підприємства
приділено значну кількість праць, до сьогодні не існує єдиної цілісної концепції
щодо вартості підприємства й управління, спрямованого на її збільшення.
Замість цього виділяють і досліджують різновиди вартості (балансову,
відновлювану, ліквідаційну, ринкову, економічну додану, інвестиційну та ін.).
У роботі показано, що найпридатнішою для використання в аналітичній і
управлінській діяльності на підприємстві є розуміння вартості в інтерпретації
Г.В. Козаченко та Г.І. Янчук, які досліджували внутрішню вартість малих
підприємств [11]. Отже, вартість розглядається як внутрішня вартість
підприємства, яка є критерієм результативності його управління.
Конкурентоспроможність і внутрішня вартість підприємства є
взаємозалежними
та
взаємопов'язаними
поняттями:
збільшення
конкурентоспроможності підприємства веде до зростання його внутрішньої
вартості, і навпаки, зростання внутрішньої вартості підприємства свідчить про
підвищення його конкурентоспроможності. Тобто внутрішня вартість
підприємства є його порівняльною комплексною характеристикою, що
залежить від його конкурентоспроможності. Враховуючи це, під
конкурентоспроможністю слід розуміти інструмент збільшення внутрішньої
вартості підприємства. Отже, управління підприємством має бути спрямованим
на підвищення його конкурентоспроможності, що веде до збільшення
внутрішньої вартості підприємства. Це дозволяє не лише задовольняти цільові
групи, а й визначати конкурентну позицію підприємства порівняно з іншими
підприємствами на тому ж ринку.
Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємства приводить до
збільшення його внутрішньої вартості через збільшення доходів, вартості
активів і прибутковості власного капіталу на різних рівнях управління
підприємством і часових горизонтах. Це дозволяє говорити про те, що
внутрішня вартість підприємства послідовно створюється на різних рівнях
управління (оперативному, тактичному, стратегічному) за рахунок набуття
конкурентних переваг і підвищення його конкурентоспроможності, яка, у свою
чергу, веде до підвищення ефективності підприємства. Розроблений підхід до
формування ланцюга створення внутрішньої вартості підприємства на основі
підвищення його конкурентоспроможності дозволив уточнити ланцюг
створення внутрішньої вартості підприємства шляхом визначення способів
забезпечення результату кожної ланки ланцюга створення внутрішньої вартості
підприємства та її прирощування на кожному рівні управління.
Застосування
стратегічної
координації
в
управлінні
конкурентоспроможністю підприємства. Періодичність виникнення кризи в
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економіці вимушує учених і практиків шукати нові форми управління
конкурентоспроможністю підприємства. В процесі дослідження різноманітних
проблем управління процесом функціонування і розвитку підприємств в
Україні було встановлено, що у своїй більшості вони пов’язані з відсутністю
ефективних методів, прийомів та інструментів координації діяльності
(виробничої, управлінської, фінансової, інноваційної та ін.). Координація є
найважливішою функцією управління підприємством і одним із видів
управлінської діяльності, який здійснюється суб’єктом управління відносно
різноманітних об’єктів. Від того, наскільки скоординовано здійснюється
діяльність у різних підсистемах підприємства у кінцевому рахунку залежить
ефективність
функціонування
підприємства
в
цілому
та
його
конкурентоспроможність зокрема. У той же час механізми координації будуть
розрізнятися у різних економічних умовах і для різних економічних систем. В
умовах стабільної економіки механізм координації пов’язаний з
довгостроковим плануванням діяльності об’єктів управління, в умовах кризи –
з аналізом ситуацій та вибором антикризових заходів. Якщо для
централізованої системи господарювання механізм координації носить
переважно директивний і довгостроковий характер, то для ринкової –
стимулюючий і стратегічний характер. Дослідження показують, що сьогодні в
діяльності керівників вітчизняних підприємств та у працях вчених координація
взагалі не розглядається як окремий специфічний вид управлінської діяльності.
Звичайно, на будь якому підприємстві координація діяльності підсистем існує:
без неї взаємодія елементів системи є неможливою. Але, можна стверджувати,
що координація сьогодні все ще здійснюється на основі негнучких інструментів
директивного планування і контролю, які за умов нестабільної ринкової
економіки є малоефективними, що в кінцевому рахунку призводить або
призведе до загибелі вітчизняних підприємств.
Сьогодні неможливо визначити напрям досліджень підприємства
відносно якого питання координації діяльності є вирішеними. Питання
забезпечення
конкурентоспроможності,
стійкості,
безпеки,
розвитку
підприємства насамперед пов’язані з координацією діяльності у відповідності
до деякої цільової області. Розробка та впровадження заходів відносно будьяких змін на підприємстві пов’язано з реалізацією наступних основних функцій
управління: спрямовуючої – обґрунтування цілей і вибір шляхів їх досягнення;
балансуючої – балансування найважливіших ресурсних обмежень і узгодження
суперечливих інтересів груп власності, управління та контролю; стимулюючої
– формування стимулів до розвитку. Виконання ж цих функцій є можливим
лише на основі координації діяльності всіх підсистем підприємства.
Проблеми координації різних елементів системи управління розглядалися
в роботах вчених в межах різних теорій: теорії ієрархічних ігор; теорії
багатокритеріального вибору; теорії активних систем; теорії контрактів; теорії
групового вибору і рівноваги; теорії управління вартістю капіталу; теорії
управління фінансами. Деякі окремі аспекти координації вирішуються щодо
таких елементів економічної системи як внутрішньокорпоративна структура і
інтереси; управління проектами. Серед вітчизняних вчених слід відзначити
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роботи Т.С. Клебанової, Є.В. Молдавської, В.А. Забродського, Н.А. Кизима [7,
9], які досліджували моделі і методи координації у великомаштабних
економічних системах.
Проте, у зв’язку з виникненням принципово складніших умов
функціонування та розвитку об’єктів, існуючі моделі, методи і механізми
координації недостатньо придатні для практичного застосування, оскільки, поперше, не дозволяють врахувати весь комплекс критеріїв ефективності і
обмежень; по-друге, ґрунтуючись на ряду суб’єктивних передумов, не
дозволяють сформувати об’єктивно обґрунтовані механізми координації; потретє, допускаючи безліч результатів, не визначають практично застосовний
варіант функціонування та розвитку економічних систем. Проблеми практичної
значущості координації взаємодій в складних системах і теоретичної
недосконалості моделей, методів і механізмів координації при цих взаємодіях
роблять тему дослідження стратегічної координації як виду управлінської
діяльності на підприємстві актуальною та достатньо своєчасною.
Поняття "координація" походить від латинських "со" – разом і "ordinatio"
– впорядкування, і по суті означає не просто узгодження, а узгодження дій
декількох елементів в системі. Розуміння цього терміну і роль координації
серед інших функцій управління у міру розвитку науки мінялися. Координація
як функція управління полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних частин
керованої системи [1]. Автори М. Месаровіч, Д. Мако, І. Такахара в роботі [16]
розглядають координацію як завдання вищестоящої системи, що управляє, в
ході реалізації якої вона намагається добитися, щоб нижчестоящі системи
управління функціонували узгоджено. Таке визначення, на нашу думку було
цілком придатним для централізованої економіки (побудованої за директивноієрархічним принципом), але зовсім не відповідає сучасним умовам управління.
Крім того, узгоджене (рос. "согласованное") функціонування зовсім не означає
скоординованих дій, адже всі нижчі рівні управління можуть бути "згодні", але
діяти нескоординовано.
Дж. Моррісей [17] визначає координацію, як функцію управління,
направлену на створення умов для виконання членами організації дій,
необхідних для досягнення мети організації. Важко не погодитись з провідним
вченим в галузі управління, оскільки дійсно координація традиційно
розглядається як функція управління. Але, таке визначення не розкриває
особливостей саме координації, а лише задає мету координації – "створення
умов для ...". Крім того, не зрозуміло, чому координація у визначенні
Дж. Моррісея має лише внутрішній вектор: "... для виконання членами
організації...".
У роботі В.Д. Рудашевського [21] координація розглядається вельми
широко. По-перше, як метод організації координатором управлінських
відносин, між координованими сторонами; по-друге, як процес, тобто
послідовність зв'язаних між собою циклів переробки управлінської інформації;
по-третє, як механізм, тобто сукупність впорядкованих дій, що встановлює
межі відхилення від загальної мети і вносить корективи до ходу її реалізації.
Серед основних завдань координації В.Д. Рудашевський виділяє: створення
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умов, що полегшують досягнення власної мети координованих; стимулювання
здійснення таких дій, які сприяють досягненню загальної мети; регулювання
відносин підпорядкування індивідуального – загальному, частини – цілому [21].
Серед наукових праць присвячених координації, які виконані в останні
роки привертає увагу праця [9]. Т.С. Клебанова, Є.В. Молдавська і Чанг Хогвен
розглядають моделі і методі координації у великомасштабних економічних
системах [9]. Під координацією ними розуміється "апарат встановлення правил
взаємодії елементів великомасштабної економічної системи, які направлені на
приведення до глобальної мети, що стоїть перед системою в цілому, локальних
цілей окремих елементів і що забезпечує узгодження їх дій по реалізації цих
цілей" [9, с.14]. Аналіз існуючих визначень координації дозволив авторам
зробити висновок, що вони відображають два взаємозв'язаних аспекти
координації – узгодження інтересів і забезпечення взаємодії елементів. Згодні з
думкою Т.С. Клебанової про те, що парадигма стратегічного управління
економічними системами підвищує роль координації, що потребує нових
методів і механізмів узгодження дій елементів усередині систем. Основною
метою досліджень в цій області на думку Т.С. Клебанової є досягнення такого
рівня використання координаційних механізмів в економічних системах, коли
координація виконуватиме всі завдання, що покладаються на неї. Аналіз
літературних джерел дозволив Т.С. Клебановій виділити два блоки завдань, які
повинна виконувати координація: узгодження стратегічних планів
великомасштабної економічної системи в цілому і всіх її елементів
(розстановка пріоритетів окремих напрямів розвитку, узгодження інтересів
елементів, орієнтування діяльності елементів на досягнення загальної мети);
забезпечення взаємодії елементів (стимулювання дій елементів, мінімізація
витрат спільної діяльності, зниження трансакційних витрат) [9, с. 20].
Т.С. Клебанова, Є.В. Молдавська і Чанг Хогвен [9, с. 34-43] пропонують три
координаційні підходи до управління крупномаштабними економічними
системами: цільовий, направлений на узгодження цілей елементів і
моделювання їх взаємодії при розробці загальної стратегії системи.
оптимізаційний, направлений на організацію внутрішньої взаємодії елементів;
інформаційний, направлений на узгодження поточних матеріальних і
фінансових потоків при оперативному управлінні.
Слід зазначити, що координація в теорії менеджменту розглядається як
функція (поряд з плануванням, організацією, мотивацією, контролем та ін).
Проте, питанням координації дій як функції управління у наукових
дослідженнях приділяється значно менша увага. Крім того, на наш погляд,
координацію в сучасних умовах слід розглядати значно ширше ніж функція
управління. Це пояснюється наступним. Проведене дослідження показує, що в
сучасних умовах розуміння координації лише як функції управління дещо
обмежує область її використання. Навіть з енциклопедичним визначенням
поняття "функція" не можна однозначно погодитись: "функція (лат. "functio" –
виконання, здійснення) – це діяльність, обов’язок, робота, зовнішній прояв
властивостей деякого об’єкту в даній системі відносин" [23, c. 1430]. Слід
зазначити, що функцію не можна ототожнювати з "діяльністю" або "роботою".
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Ключовим у останньому визначенні є не "діяльність, обов’язок, робота", і
навіть не "зовнішній прояв властивостей деякого об’єкту", а що найбільш
важливе – "в даній системі відносин". Тобто функція може існувати лише у
деякій системі відносин, що виникає між різними елементами, якщо бути більш
точним – між елементами різних підсистем. Функція є лише призначенням
деякого об’єкту, реалізація ж функції (функціонування), яка пов’язана з
взаємодією елементів, витратами енергії, управлінням взаємодією представляє
собою "діяльність". Тому, розуміння координації лише як функції управління є
дещо статичним (можливим або потенційним).
За умов планової економіки координація була пов’язана з реалізацією
центром управління, що знаходиться вище в ієрархії системи централізованого
управління, розпорядницько-контрольної функції, що перетворювало всю
економіку і кожне підприємство лише у "внутрішнє середовище", структура
якого мала вертикальний характер. Тому для централізованої системи
господарювання механізм координації носив переважно директивний і
довгостроковий характер. Для ринкової економіки (де цілі та дії визначаються
інститутом приватної власності та конкуренції, а не суспільним або державним
інтересом) координація пов’язана з дією складного координаційного
комплексу, який поєднує елементи різних підсистем як внутрішнього та і
зовнішнього середовища підприємства. Для економіки ринкового типу
координація по-перше, набуває характер окремого спеціального виду
управлінської діяльності, що ширше ніж просто функція управління, оскільки
управлінська діяльність пов’язана з реалізацією різних груп одноманітних дій
(функцій). Сьогодні можна навіть говорити про особливий вид управління –
координаційне управління. По-друге, координація набуває стратегічного
характеру, адже виникає необхідність досягнення збалансованості у комплексі
"цілі-внутрішнє середовище-зовнішнє оточення", тобто у сукупності
атрибутивних ознак стратегічного управління.
У зв’язку з викладеним виникає потреба визначення поняття "стратегічна
координація". Стратегічна координація – це вид управлінської діяльності,
спрямований на досягнення збалансованості сукупності стратегічних
критеріальних ознак у складному координаційний комплексу, який поєднує
елементи різних підсистем внутрішнього та і зовнішнього середовища
підприємства.
Для економіки ринкового типу координація набуває характер окремого
спеціального виду управлінської діяльності, що ширше ніж просто функція
управління, оскільки управлінська діяльність пов’язана з реалізацією різних
груп одноманітних дій (функцій). Сьогодні можна навіть говорити про
особливий вид управління – координаційне управління. Координація набуває
стратегічного
характеру,
адже
виникає
необхідність
досягнення
збалансованості у комплексі "цілі-внутрішнє середовище-зовнішнє оточення",
тобто у сукупності атрибутивних ознак стратегічного управління.
Координація, як ієрархічна, так і вільна ґрунтується на трьох складових:
груповому зусиллі, єдності дій, загальній меті. Вона допомагає об’єднати
зусилля окремих суб’єктів в системі в цілому, при цьому управлінська
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координація повинна забезпечити ефективність групового зусилля шляхом
об’єднання дій різних груп усередині процесу, підтримки зв’язку між
загальною метою і індивідуальними або груповими видами діяльності.
У ринковій економіці механізм координації дій економічних суб’єктів і
розміщення благ виконує, перш за все, система цін. Ринковий механізм
координації застосовується одночасно з такими механізмами, як технологічний,
традиційний, бюрократичний, етичний і управлінський. У кожен даний момент
часу всі механізми координації економічної діяльності співіснують в
конкретних економічних системах, з’єднуючись в різних співвідношеннях. На
монопольних і олігопольних ринках діє часткова або обмежена координація,
оскільки зовнішня система не може впливати на монополістичний суб’єкт.
Технологічна координація встановлює узгодженість зв’язків у
виробничих і технологічних процесах. Технологічна координація не може
існувати окремо від управлінської координації, оскільки технологія
виробничого процесу є результатом управлінських рішень.
Етична координація допомагає досягати поставлені цілі за допомогою
етичних норм, негласних законів суспільства і вживаної рутини (невидимих
законів поведінки). Застосування даного механізму при координації дій
дозволяє понизити конфліктність в критичних ситуаціях і сприяє швидкому
засвоєнню інформації при її передачі.
Узгодження в традиційній системі встановлюється за рахунок довірчих
відносин, які лежать в основі традиційного порядку. Особливо важливу роль
грають спадкоємство, вірність традиції (минулому), умова спорідненої
близькості індивідів і кастової приналежності. Взаємозв’язок цих аспектів є
видимим в процесі передачі накопичених знань і умінь від покоління до
покоління, при цьому не забувається принцип сімейності. Виникаючі
розбіжності вирішуються шляхом їх узгодження із старійшиною, який має
єдність влади, рішення якого не обговорюється. Ієрархічна координація, як
процес узгодження дій, що проводиться в жорстких умовах з вертикальною
структурою влади, застосовує плановий і логістичний механізм узгодження дій.
Плановий механізм будується на умовах затвердженого плану на місяць,
квартал, півріччя, рік і забезпечується системою бюджетування, метою якої є
складання певної структури доходів і витрат. Логістичний механізм – це
інтегрований підхід до планування роботи системи, що застосовує такі
розпорядження, як інструкції, акти, розпорядження і закони з використанням в
логістиці. Даний механізм припускає розробку взаємопов’язаних планів
обробки матеріального потоку як всередині, так і поза логістичною системою;
розробку стандартів і технічних умов на логістичні операції; прогнозування
запасів і постачань засобів виробництва і постачань товарів; аналіз попиту;
узгоджений графік роботи власного транспорту, що орендується. Стратегічна
мета логістичного механізму координації – підвищення ефективності
логістичної системи.
Висновки. Складність та взаємообумовленість процесів, пов’язаних з
управлінням конкурентоспроможністю підприємства зумовлює необхідність
його подання в трьох аспектах: аналітичного забезпечення управління
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конкурентоспроможністю підприємств на основі ідентифікації цілей діяльності
підприємства та аналізу критеріїв досягнення цілей груп інтересів; вартості
підприємства як критерію управління його конкурентоспроможністю;
застосування стратегічної координації в управлінні конкурентоспроможністю
підприємства.
Цілі для кожного рівня управління, спрямованого на підвищення
конкурентоспроможності підприємства, мають бути підпорядковані головній
меті функціонування підприємства, що є компромісною для різних груп
інтересів. Розглядаючи внутрішню вартість підприємства як компромісну мету
різних цільових груп, визначено, що кожний рівень управління матиме джерела
збільшення вартості підприємства і, отже, впливатиме на її зміну. Виходячи з
цього, під конкурентоспроможністю слід розуміти інструмент збільшення
внутрішньої вартості підприємства. Управління підприємством повинне бути
спрямоване на підвищення його конкурентоспроможності, що призводить до
збільшення внутрішньої вартості підприємства. Це зумовлює необхідність
визначити цілі різних рівнів управління, які задовольнятимуть окремі групи
інтересів і за допомогою яких досягатиметься деяка компромісна мета.
Підвищення конкурентоспроможності підприємства приводить до
збільшення його внутрішньої вартості через збільшення доходів, вартості
активів і прибутковості власного капіталу на різних рівнях управління
підприємством і часових горизонтах. Внутрішня вартість підприємства
послідовно створюється на різних рівнях управління (оперативному,
тактичному, стратегічному) за рахунок набуття конкурентних переваг і
підвищення його конкурентоспроможності, яка, у свою чергу, веде до
підвищення ефективності підприємства.
Для вирішення завдання узгодження суперечливих інтересів в управлінні
конкурентоспроможністю підприємства необхідне чітке уявлення про склад і
структуру економічних і політичних інтересів, знати і постійно враховувати
інтереси не тільки загальні для всього підприємства, але і специфічні. Без
такого знання не можуть бути сформульовані цільові орієнтири діяльності
підприємства, не може діяти і внутрішній механізм управління, механізм
стимулювання і мотивації праці. Узгодження суперечливих інтересів можливе
лише на основі координації діяльності всіх підсистем підприємства. У зв’язку з
викладеним виникає потреба визначення поняття "стратегічна координація".
Стратегічна координація – це вид управлінської діяльності, спрямований на
досягнення збалансованості сукупності стратегічних критеріальних ознак у
складному координаційний комплексу, який поєднує елементи різних
підсистем внутрішнього та і зовнішнього середовища підприємства. Відмінні
риси управління, регулювання і координації закладені, в першу чергу, в
методах ухвалення рішення і системі діючих правил, в якій вони приймаються.
Якщо при управлінні і регулюванні вищестоящий суб’єкт ухвалює рішення і
передає його на виконання нижчестоячому суб’єкту, то при координації –
рішення ухвалюються спільними зусиллями двох суб’єктів, заснованими на
системі стандартів, але в одному вони схожі – в спрямованості прийнятих
рішень на досягнення загальної мети. Якщо розглядати структуру управління,
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то вона складається з регулювання і координації дій, які допомагають досягти
поставленої мети, не виходячи за рамки обмеженості по ресурсах, за
допомогою різних механізмів.
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2.10. СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ТА КІЛЬКІСНОЇ
ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Геселева Н. В.
к.т.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Проблема підвищення конкурентоспроможності визнається однією з
найважливіших у теорії та практиці економічної науки. Особливе значення це
має для українських підприємств, конкурентні позиції яких на сучасних
світових ринках залишаються недостатньо високими.
В сучасних умовах при оцінці ефективності функціонування та розвитку
підприємств все більше функціонально-системний підхід доповнюється
синергетичним підходом, за яким необхідною умовою формування
конкурентних переваг підприємства є врахування синергетичного ефекту
взаємообумовленості чинників конкурентоспроможності. Так, синергетичний
ефект
передбачає
визначення
такого
набору
факторів
конкурентоспроможності, при якому загальна конкурентна позиція
підприємства перевищує суму конкурентних переваг, що забезпечує кожен з
виділених чинників.
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Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної спеціальної літератури показав,
що в даний час не існує єдиного підходу до визначення
конкурентоспроможності, він залежить від того, до якого об’єкта або суб’єкта
його застосовують. На думку Л. Шеховцевої, суб’єктами оцінки можуть бути
органи державної влади, підприємства, інвестори тощо, а об’єктами виступають
товар, підприємство, галузь, регіон, країна [6].
За Р.А. Фатхутдіновим конкурентоспроможність – це здатність
підприємства, як складної відкритої організаційно-економічної системи,
прогнозувати своє майбутнє, випускати конкурентоспроможну продукцію і
забезпечувати за рахунок цього достатній для нормального функціонування і
розвитку прибуток [2, 3].
Незважаючи на безліч існуючих підходів до визначення факторів, що
впливають на формування конкурентних переваг підприємства, в даний час
загальноприйнята систематизація чинників конкурентоспроможності відсутня.
Для моніторингу та оцінювання конкурентоспроможності підприємства
пропонуємо
використовувати
наступну
класифікацію
факторів
конкурентоспроможності та показників для кожного з факторів (рис .1):
Фінансовий
фактор
- інтегральний
коефіцієнт
ліквідності
- інтегральний
коефіцієнт
структури капіталу
- інтегральний
коефіцієнт
рентабельності
- інтегральний
коефіцієнт ділової
активності

Виробничий
фактор
- фондовіддача
- продуктивність
праці
- собівартість
одиниці продукції
- коефіцієнт
інтенсивності
роботи складу

Маркетинговий
фактор
- коефіцієнт
ефективності
рекламної
діяльності
- рентабельність
продаж
- коефіцієнт
ринкової частки
- коефіцієнт
доведення
продукту до
споживача

Конкурентоспроможність
підприємства

Інноваційний фактор
- коефіцієнт кваліфікації
персоналу
- коефіцієнт позабюджетних
джерел фінансування затрат на
технологічні інновації
- коефіцієнт затрат на інновації
- рентабельність інноваційної
діяльності підприємства

Конкурентоспроможність
товару
- інтегральний показник
конкурентоспроможності
товару
- коефіцієнт рівня цін
- коефіцієнт доведення
продукту до споживача

Рис. 1. Фактори конкурентоспроможності підприємства (авторська розробка)
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Розглянемо показники для моніторингу та оцінювання кожного з
факторів.
І Група. Показники оцінки фінансового фактору
1) Інтегральний коефіцієнт ліквідності:
Ілікв  3 КАЛ * КШЛ * КПЛ ,
де КАЛ – коефіцієнт абсолютної ліквідності; КШЛ – коефіцієнт швидкої
ліквідності; КПЛ – коефіцієнт поточної ліквідності.
Показник ліквідності відображає достатність грошових та інших коштів у
підприємства для сплати зобов’язань в поточний момент.
2) Інтегральний коефіцієнт структури капіталу:
Іск  3 КАВ * КФЛ * КЗВЗ ,
де КАВ – коефіцієнт автономії; КФЛ – коефіцієнт фінансового левериджу;
КЗВЗ – коефіцієнт залежності від зовнішніх позик.
Показники структури капіталу відображають співвідношення власних та
позикових коштів в джерелах фінансування компанії, тобто характеризують
ступінь фінансової незалежності компанії від залучених ресурсів.
3) Інтегральний коефіцієнт рентабельності підприємства:
Ірент  3 РВК * РОК * РІК ,
де РВК – рентабельність власного капіталу; РОК – рентабельність оборотних
коштів; РІК – рентабельність інвестиційного капіталу.
Даний показник відображає прибутковість діяльності компанії. У
випадку, коли одиничні показники рентабельності мають негативні значення,
інтегральний показник так само буде мати негативне значення, що свідчить про
збиткову роботу підприємства.
4) Інтегральний показник ділової активності:
Іда  3 КОДЗ * КОЗ * КОА ,
де КОДЗ – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; КОЗ –
коефіцієнт оборотності запасів; КОА – коефіцієнт оборотності активів.
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється,
перш за все, у швидкості обігу його засобів. Інтегральний показник ділової
активності дозволяє оцінити конкурентоспроможність підприємства в
залежності від ефективності використання власних коштів.
ІІ Група. Показники виробничого фактору
1) Фондовіддача:
Фо  ОВП / Ср ,
де ОВП – об’єм випуску продукції, тис. грн; Ср – середньорічна вартість
основних виробничих фондів, тис. грн.
Фондовіддача є узагальнюючим показником, що характеризує рівень
ефективності використання основних виробничих фондів.
2) Продуктивність праці:
Пп  ОВП / СОЧ ,
де ОВП – об’єм випуску продукції, тис. грн; СОЧ – середньооблікова
чисельність працівників, чол.
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Продуктивність праці відображає ефективність використання кадрового
потенціалу підприємства.
3) Собівартість одиниці продукції:
Сод  С / ОВП ,
де С – повна собівартість, тис. грн; ОВП – об’єм випуску продукції, тис. шт.
Даний показник характеризує технічний і організаційний рівень роботи
підприємств, показує ефективність використання витрат виробництва у
виготовленні відповідних товарів і послуг.
4) Коефіцієнт нерівномірності надходжень на склад:
Кн  Q max/ Qcp ,
де Qmax – максимальне надходження вантажу за місяць, тонн; Qср – середнє
надходження
Характеризує інтенсивність роботи складу і показує ефективність роботи
логістичної системи підприємства.
ІІІ Група. Показники оцінки маркетингового фактору
1) Коефіцієнт ефективності рекламної діяльності:
КрекД 

ОПКЗП
ОППЗП

,
ВРДКЗП ВРДПЗП

де ОПКЗП – обсяг продажів на кінець звітного періоду, тис. грн; ОППЗП –
обсяг продажів на початок звітного періоду, тис. грн; ВРДКЗП – сума витрат на
рекламну діяльність на кінець звітного періоду, тис. грн; ВРДПЗП – сума
витрат на рекламну діяльність на початок звітного періоду, тис. грн.
Коефіцієнт
показує
прагнення
підприємства
до
підвищення
конкурентоспроможності за рахунок поліпшення рекламної діяльності.
2) Рентабельність продажів:
РП  ЧП / ОП ,
де ЧП –– чистий прибуток від реалізації продукції, тис. грн; ОП – обсяг
продажів продукту підприємством, тис., грн.
Показник характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на
ринку, правильність встановлення ціни товару.
3) Коефіцієнт ринкової долі:
КРД  ОП / ЗОПР ,
де ОП – обсяг продажів продукту підприємством, тис. шт.; ЗОПР – загальний
обсяг продажів продукту на ринку, тис. шт.
Коефіцієнт показує частку ринку, яку займає підприємство.
4) Коефіцієнт доведення продукту до споживача:
Кзб 

ОПКЗП ОППЗП

ВЗБКЗП ВЗБПЗП

де ОПКЗП – обсяг продажів на кінець звітного періоду, тис. грн; ОППЗП –
обсяг продажів на початок звітного періоду, тис. грн; ВЗБКЗП – сума витрат на
функціонування системи збуту на кінець звітного періоду, тис. грн; ВЗБПЗП –
сума витрат на функціонування системи збуту на початок звітного періоду, тис.
грн.
Показує прагнення підприємства до підвищення конкурентоспроможності
за рахунок поліпшення збутової діяльності.
94

ІV Група. Показники оцінки конкурентоспроможності товару
1) Коефіцієнт передпродажної підготовки:
КПП  ВПП / ВПОП ,
де ВПП – сума витрат на передпродажну підготовку; ВПОП – сума витрат на
виробництво (придбання) продукту та організацію його продажів.
Даний показник характеризує співвідношення зусиль підприємства до
підвищення рівня конкурентоспроможності за рахунок покращення
передпродажної підготовки. У випадку коли товар не потребував
передпродажної підготовки у звітному періоді, то КПП приймається за 1.
2) Коефіцієнт рівня цін:
КРЦ  ( Ц max  Ц min) / 2Цвст ,
де Цmax – максимальна ціна на ринку, грн; Цmin – мінімальна ціна на ринку,
грн; Цвст – ціна, встановлена підприємством. грн.
Коефіцієнт
рівня
цін
показує
зростання
або
зниження
конкурентоспроможності підприємства за рахунок цін на товар.
3) Інтегральний показник конкурентоспроможності товару:
Ікон 

Кяк
Кек

де Кяк – показник конкурентоспроможності за якісними параметрами; Кек –
показник конкурентоспроможності за економічними показниками.
Характеризує залежність конкурентоспроможності товару від його
якісних та економічних параметрів в порівнянні з товаром-еталоном.
V Група. Показники оцінки інноваційного фактору
1) Коефіцієнт кваліфікації персоналу:
Ккв 

Чсво
,
Чроб

де Чсво – чисельність робітників, які мають спеціальну вищу освіту, чол.;
Чроб – загальна чисельність робітників організації за звітній період, чол.
Даний показник відображає частку висококваліфікованого трудового
персоналу. Чим більше значення показника, тим вагоміший людський ресурс,
який може бути направлений на здійснення інноваційної діяльності
підприємства.
2) Коефіцієнт позабюджетних джерел фінансування затрат на
технологічні інновації:
К

Звлас  Зіноз  Зінш
,
З

де Звлас – затрати на технологічні інновації, які здійснюються за рахунок
власних коштів підприємства в звітному році, тис. грн; Зіноз – затрати на
технологічні інновації, які здійснюються за рахунок іноземних інвестицій, у
звітному році, тис. грн; Зінш – затрати на технологічні інновації, які
здійснюються за рахунок інших коштів (кредити, займи, кошти венчурних
фондів), виключаючи бюджетні джерела і кошти позабюджетних фондів у
звітному періоді, тис. грн; З – загальні затрати на технологічні інновації, які
здійснювалися у звітному році, тис. грн.
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Показує фінансові можливості організації та інвестиційну привабливість
її процесних та продуктивних інновацій. Більше значення показника свідчить
про низьку залежність від бюджетних джерел і здатність підприємства до
мобілізації фінансових ресурсів (власних та залучених) для реалізації
інноваційної політики
3) Коефіцієнт затрат на інновації від загального об’єму відвантажених або
відпущених товарів власного виробництва, виконаних власними силами робіт і
послуг:
Кзі 

Зтмо
,
О

де Зтмо – загальні затрати на технологічні, маркетингові та організаційні
інновації у звітному році, тис. грн.; О – об’єм відвантажених або відпущених в
порядку продажі, а також прямого обміну всіх товарів власного виробництва,
виконаних робіт та надання послуг власними силами в фактичних відпускних
цінах за звітний період, тис. грн.
Характеризує рівень фінансових затрат на інноваційну діяльність на
підприємстві. Чим більше значення показника, тим масштабніші інноваційні
процеси, які протікають на підприємстві
4) Рентабельність інноваційної діяльності підприємства:
Р

ІТвід
,
Зтмо

де ІТвід – об’єм відвантажених або відпущених інноваційних товарів, робіт,
послуг, які піддавалися протягом останніх 3-х років технологічним змінам, за
звітний період, тис. грн; Зтмо – загальні затрати на технологічні, маркетингові
та організаційні інновації у звітному році, тис. грн.
Даний показник відображає ефективність використання матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів організації в процесі здійснення інноваційної
діяльності. Більше значення показника свідчить про прибутковість інноваційної
діяльності підприємства.
Після розрахунку одиничних показників конкурентоспроможності
доцільно використовувати інтегральний показник конкурентоспроможності
[5]:
N

K  Wi K i ,
i 1

де Kі – одиничні показники конкурентоспроможності організації (продукції)
загальною кількістю N; Wi – показник значущості (ваги) i-го одиничного
показника
конкурентоспроможності,
визначені,
наприклад,
методом
експертних оцінок.
На практиці використовують нормовані значення значимостей (ваг)
одиничних показників конкурентоспроможності, тобто їх сума повинна
дорівнювати одиниці. Тоді комплексний показник конкурентоспроможності
буде вимірюватися в тій же шкалі виміру, що одиничні показники
конкурентоспроможності.
В якості прикладу застосування експертного оцінювання факторів
конкурентоспроможності розглянемо дослідження конкурентних переваг
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підприємства ПАТ КШФ «Зорянка» за допомогою 20 експертів-фахівців, що
оцінювали за 5-бальною шкалою вагомість кожної групи чинників (табл. 1).
Для визначення коефіцієнтів вагомості кожного фактора ми скористалися
формулою Фішберна [4]:
ai  2  (n  ri  1) / n  (n  1) , (для всіх i від 1 до n),
де ai – коефіцієнт вагомості i-ого критерію; n – кількість критеріїв оцінки; ri –
ранг присвоєний i-ому показнику.
Для перевірки ступеня достовірності експертної оцінки доцільно
розрахувати коефіцієнт конкордації W [1], який показує, наскільки думки
експертів узгоджені, тобто належать до однієї і тієї ж генеральної сукупності
оцінок:
n

W

12 (ri  r ) 2
i 1

N 2 ( n 3  n)

,

де 12 – постійна величина у формулі розрахунку коефіцієнта конкордації, яка
запропонована Кендалом; N – кількість експертів; n – кількість критеріїв
оцінки; ri – сума балів і-ого показника; r – середня сума балів усіх експертів.
Таблиця 1
Експертна оцінка факторів конкурентоспроможності підприємства
Критерії оцінки

Експертна оцінка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Фінансовий
5 5 4
фактор
Виробничий
2 2 2
фактор
Маркетинговий
4 1 1
фактор
Конкурентоспроможності
3 4 5
товару
Інноваційний
1 3 5
фактор
* авторська розробка

5 5 3 4 5 4

5

5

3

5

5

4

4

5

5

5

3

1 3 2 1 2 2

1

1

2

1

1

3

2

1

2

1

2

2 1 1 2 1 1

2

3

1

2

2

1

3

2

3

1

1

3 2 4 5 4 5

3

2

4

3

3

5

5

4

4

4

5

4 4 5 3 3 5

4

4

5

4

4

2

1

3

5

3

4

Таблиця 2
Узгодженість думок експертів, ранжування та вагомість чинників
конкурентоспроможності
Критерії оцінки
Фінансовий фактор
Виробничий фактор
Маркетинговий фактор
Конкурентоспроможності
товару
Інноваційний фактор
Всього

89
34
35

Відхилення
від
середнього
27,6
-27,4
-26,4

77

15,6

243,36

2

0,27

72
307

10,6
0

112,36
2565,20

3

0,20
1

Сума
балів

Джерело: авторська розробка
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Квадрат
відхилення

Ранг

Коефіцієнт
вагомості

761,76
750,76
696,96

1
5
4

0,33
0,07
0,13

Величина коефіцієнта конкордації може змінюватися в діапазоні від 0 до
1, якщо 0,2 < W <0,4, має місце слабка узгодженість думок експертів, а при W >
0,6 можна говорити про існування сильної узгодженості думок експертів.
Результати ранжування чинників конкурентоспроможності, розрахунку їх
вагомостей і перевірки узгодженості думок експертів представлені в табл. 2.
Отже, оцінювання конкурентного потенціалу підприємства на основі
синергетичного підходу дозволяє визначити інтегральний показник
конкурентоспроможності як кількісний індикатор рівня конкурентного
середовища з урахуванням ефекту від спільного впливу конкурентних переваг
за допомогою визначених чинників конкурентоспроможності.
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2.11. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Годяк Т.О.
аспірант
Полтавська державна аграрна академія
Серед багатьох країн Європи і світу Україна має вагомий аграрний
потенціал. Ефективне використання родючих чорноземів є основою для
формування національними агропідприємствами конкурентних переваг і
утвердження
на
світовому
ринку
як
потужного
експортера
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Останнім часом тема спаду конкурентоспроможності виробництва в
Україні активно обговорюється в засобах масової інформації. Україна
відноситься до країн з найнижчим рівнем державної підтримки умов
відтворення у сільському господарстві з розрахунку на 1 га ріллі. В наслідок
чого господарства переходять на моновиробництво окупної експортованої
продукції, при цьому руйнуються сівозміни та деградують ґрунти [1].
Конкуренція є цивілізованою, легалізованою формою боротьби за
існування і одним з найдієвіших механізмів відбору та регулювання у ринковій
економіці. Вона - основний рушійний елемент ринку, який розвивається на
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законах попиту і пропозиції та служить кращому забезпеченню ринку
товарами, а також важлива рушійна сила розвитку економічної системи,
складова її господарського механізму та об'єктивний економічний закон
розвинутого товарного виробництва.
Конкурентоспроможність
підприємства
досліджувалася
багатьма
вченими, починаючи з робіт А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля, К. Маркса,
Ф.Еджоурта, К. Вікселя, Дж. Робінсон, Дж. Кейнса, Й. Шумпетера, А. Лернера
та закінчуючи працями їх послідовників. Серед сучасних наукових підходів
щодо визначення конкурентоспроможності аграрних підприємств та
підвищення її рівня слід виділити наукові праці Азоєва Г.Л., Градова А.П.,
Гринчуцького В. І., Зав’ялова П. С., Макконнелла К., Маршалла А., Портера М.,
Райзберга Б. А., Спірідонова І. А., Фатхутдінова Р. А., Юданова А. Ю. та інших.
Окрім того, величезна різноманітність наукових праць та підходів з цієї
тематики вносить певну неоднозначність у визначенні факторів впливу,
принципів оцінки, методів конкурентоспроможності, тому потрібний пошук
шляхів вирішення зазначених проблем, який має бути спрямований на
визначення чинників забезпечення конкурентоспроможності з метою розробки
сучасного механізму її підвищення.
Поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств трактується
досить неоднозначно.
Конкурентоспроможність підприємств АПК - це рівень ефективності
господарювання агропромислових підприємств, який за допомогою обраної
стратегії розвитку має переваги над іншими однотипними підприємствами. Для
комплексного
оцінювання
конкурентоспроможності
виробництва
на
підприємствах АПК необхідно використовувати такі групи показників:
ефективності виробництва; фінансового стану підприємства; конкурентного
потенціалу підприємства; ефективності збуту та просування продукції;
соціальної ефективності; екологічності виробництва, конкурентоспроможності
продукції та іміджу підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства – це особлива зона, в якій у
певних межах та за певних умов збігаються інтереси виробників та споживачів.
Виходячи зі сказаного можна стверджувати, що конкурентоспроможність
підприємства – це реальна та потенційна спроможність підприємства
проектувати, виготовляти та збувати в тих чи інших конкретних умовах
продукцію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів при
умові ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової
реалізації в умовах конкурентного ринку. Сенс дослідження та оцінки
конкурентоспроможності підприємства є за наявності розвинутих ринкових
умов. Конкурентоспроможність підприємства не являє собою тільки внутрішню
його якість (тобто залежить не тільки від самого підприємства), тому що
підприємство функціонує в системі макро- та мікросередовища, що
сформувалося в межах тієї чи іншої галузі, країни. Тому пошук джерел
конкурентоспроможності також потрібно здійснювати поза підприємством [4].
Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що поняття
«конкурентоспроможність підприємства» є одним із тих фундаментальних
99

понять, які дозволяють розкрити сутність конкурентних відносин. Однак, при
всій різноманітності визначень даного поняття серед них немає таких, які б
ґрунтувалися на системному підході. Конкурентоспроможність підприємства –
це відносна характеристика, що характеризує здатність підприємства
функціонувати та розвиватися у зв’язку з поставленими цілями відрізняючись
своїм розвитком від розвитку конкуруючих фірм по степені задоволення своїми
товарами (послугами) потреби людей і по ефективності виробничої системи у
певному інтервалі часу, при існуючому рівні та характері впливу факторів
зовнішнього середовища. Для забезпечення своєї конкурентоспроможності на
ринку підприємство повинно мати конкурентні переваги. Набуття і збереження
конкурентних переваг підприємства передбачає цілеспрямоване використання
всіх резервів ефективного їх розвитку
В умовах ринкової економіки і гострої конкуренції ключовим фактором
формування конкурентних переваг товаровиробників, критерієм оцінки
результативності їх господарської діяльності є якість продукції. Фактор
конкуренції носить примусовий характер, змушуючи товаровиробників під
загрозою витіснення з ринку невпинно займатися системою якості як основного
критерію конкурентоспроможності продукції, а ринок об'єктивно і суворо
оцінює результати їх діяльності. Якість продукції це один з ринкових критеріїв
конкурентоспроможності, яка є закономірним формуванням конкурентних
переваг в зарубіжній і вітчизняній практиці. Якість сільськогосподарської
продукції розглядається як сукупність біологічних і споживчих властивостей
продукту, володіючи здатністю задовольняти запитам споживачів, відповідати
своєму призначенню і пропонованим вимогам. При оцінці якості продукції
визначається його відповідність стандартам, які включають в себе повну
характеристику продукту і містять всі умови на його виготовлення.
Відповідність стандартам – регламентуємий споживчий параметр,
порушення якого знижує рівень конкурентоспроможності продукції.
Якість продукції безпосередньо пов'язана з її споживчою вартістю і прямо
визначає межі і рівень задоволення потреби, для реалізації якої вона
отримується. Світовий і вітчизняний досвід переконує, що саме в умовах
ринкової економіки і гострої конкуренції якість стає основою успішного
бізнесу, сприяють отриманню додаткової грошової виручки та прибутку,
підвищення рентабельності виробництва. Якість продукції є ринковим
критерієм формування механізму конкурентоспроможності. У практичній
діяльності
нерідко
ставиться
знак
рівності
між
якістю
та
конкурентоспроможністю, або взагалі не робиться розходжень між ними [6].
Зростання конкурентоспроможності продукції аграрного сектора
економіки є пріоритетним напрямком в економічних відносинах суб'єктів
регіонального агрокомплексу, насичення ринку високоякісним продовольством,
забезпечення продовольчої безпеки регіону і розширення експортного
потенціалу. Рішення даної задачі обумовлено необхідністю забезпечення
національної продовольчої безпеки, зміцнення здоров'я людей, по підвищенню
їх життєвого рівня, впровадженням інновацій, зростанням зайнятості
населення.
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Для того, щоб приймати заходи щодо підвищення рівня
конкурентоспроможності, слід, перш за все, проаналізувати її рівень за різними
показниками (див. табл.1).
Таблиця 1
Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства
Критерії та показники
Роль показника в оцінці
Правило розрахунку показника
конкурентоспроможності
1. Ефективність виробничої діяльності підприємства
1.1. Витрати на виробництво Відображає ефективність витрат при Валові витрати / Об'єм випуску
випуску продукції.
продукції.
одиниці продукції, грн.
Характеризує ефективність використання Обсяг
випуску
продукції
/
основних виробничих засобів
середньорічна вартість основних
1.2.Фондовіддача, тис. грн.
виробничих засобів.
Характеризує ступінь прибутковості Прибуток
від
реалізації*100/
1.3. Рентабельність товару, %.
виробництва товару.
Повна собівартість продукції.
Відображає ефективність організації Обсяг
випуску
продукції
/
1.4. Продуктивність праці,
виробництва та використання робочої Середньоспискова
чисельність
тис. грн. /чол.
сили.
працівників.
2.Фінансовий стан підприємства
засоби
підприємства/
Характеризує незалежність підприємства Власні
Загальна
сума
джерел
2.1.Коефіцієнт автономії
від позикових джерел.
фінансування.
Відображає
здатність
підприємства Власний капітал / Загальні
2.2. Коефіцієнт
виконувати свої фінансові зобов'язання і зобов'язання.
платоспроможності
вимірює вірогідність банкрутства.
Відображає якісний склад засобів, що є Грошові кошти і цінні папери, що
2.3. Коефіцієнт абсолютної
джерелами
покриття
поточних швидкореалізується
/
ліквідності
зобов'язань.
Короткострокові зобов'язання.
Характеризує ефективність використання Виручка від реалізації продукції /
оборотних коштів. Відповідає часу, Середньорічний
залишок
2.4. Коефіцієнт оборотності
протягом
якого
оборотні
кошти оборотних коштів.
оборотних коштів
проходять всі стадії виробництва і
звернення.
3. Ефективність організації збуту та просування товарів
Характеризує ступінь прибутковості Прибуток від реалізації х 100 % /
3.1. Рентабельність продажу,
роботи
підприємства
на
ринку, Обсяг продажу
%.
правильність встановлення ціни товару.
Відображає
ступінь
затовареності Обсяг нереалізованої продукції /
3.2. Коефіцієнт затовареності
готовою
продукцією.
Зростання Обсяг продажу
готовою продукцією
показника свідчить про зниження попиту.
Характеризує
ділову
активність Обсяг
випуску
продукції/
3.3. Коефіцієнт завантаження
підприємства,
ефективність
роботи Виробнича потужність.
виробничих потужностей
служби побуту
на
рекламу
і
3.4. Коефіцієнт ефективності Характеризує економічну ефективність Витрати
реклами і засобів стимулювання збуту.
стимулювання збуту / Приріст
реклами і засобів
прибутку від реалізації
стимулювання збуту
4. Конкурентоспроможність товару
4.1. Якість товарів
4.2. Ціна товару

Характеризує
здатність
товару Комплексний метод.
задовольняти потреби відповідно до його
призначення.
Характеризує доступність для споживача Визначається різними методами

Розглянемо метод, заснований на теорії ефективної конкуренції [6].
Згідно цієї теорії найбільш конкурентноздатними є ті підприємства, де
найкращим чином організована робота всіх підрозділів і служб. На
ефективність діяльності кожною із служб впливає безліч чинників - ресурсів
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фірми. Оцінка ефективності роботи кожного з підрозділів припускає оцінку
ефективності використання ними цих ресурсів.
В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників - критеріїв
конкурентоспроможності. До першої групи входять показники, що характеризують ефективність управління виробничим процесом: економічність
виробничих витрат, раціональність експлуатації основних фондів, досконалість
технології виготовлення товару, організацію праці на виробництві. У другу
групу об'єднані показники, що відображають ефективність управління
оборотними коштами: незалежність підприємства від зовнішніх джерел
фінансування, здатність підприємства розплачуватися по своїх боргах,
можливість стабільного розвитку підприємства в майбутньому. У третю групу
включені показники, що дозволяють отримати уявлення про ефективність
управління збутом і просуванням товару на ринку засобами реклами і
стимулювання, а в четвертую групу - показники конкурентоспроможності
товару (якість товару і його ціна).
Наведена вище оцінка конкурентоспроможності підприємства охоплює
всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності промислового
підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко і
об'єктивно отримати картину положення підприємства на галузевому ринку.
Використання в ході оцінки порівняння показників за різні проміжки часу дає
можливість застосовувати цей метод як варіант оперативного контролю
окремих служб. Недолік методу полягає в складності розрахунків, збору
необхідної інформації.
Сільськогосподарський сектор має великий потенціал для розвитку,
особливо в області підвищення врожайності культур і продуктивності
тваринництва. Для реалізації цього потенціалу необхідно удосконалити
державну аграрну, фінансову, кредитну і податкову політику, організаційноекономічний механізм державної підтримки розвитку аграрного сектора, освіти
і науки; підвищити ефективність і конкурентоспроможність аграрного
виробництва з переведенням його на інноваційну модель розвитку в результаті
техніко-технологічного переоснащення [3].
Одним із найважливіших напрямів підвищення конкурентоспроможності
продукції є її цінова перевага, для забезпечення якої собівартість як базова
величина ціни повинна формуватися за низько витратним принципом, що
досягається за рахунок удосконалення галузевої структури суб'єктів
господарювання, впровадження науково обґрунтованої спеціалізації та
концентрації виробництва, підвищення продуктивності праці; ефективного
використанням ресурсів і виробничого потенціалу й урахування вимог ринку.
Серед важливих чинників підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції є її собівартість, що вимагає зниження витрат
на її виробництво. Щоб агропромислове виробництво було беззбитковим і
конкурентоспроможним, необхідно поліпшувати матеріально- технічну базу
суб'єктів господарювання, впроваджувати у виробництво енерго- й
ресурсозберігаючі технології. Конкурентні переваги сільськогосподарських
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підприємств впливають на обсяги експорту та імпорту сільськогосподарської
продукції, державні резерви, а також на споживання продуктів харчування.
Підвищення конкурентоспроможності галузей АПК у значній мірі
залежить від ефективного збуту їх продукції. Пропонується механізм
вирівнювання можливостей виробництва в сільському господарстві та інших
галузях економіки на основі використання концепцій: паритету доходу - питома
вага прибутку в ціні на сільськогосподарську продукцію має бути такою, як і в
інших галузях економіки; паритету віддачі ресурсів - сільське господарство
повинно забезпечувати таку ж ефективність використання ресурсів, як і
несільськогосподарські галузі економіки.
З метою підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК
пропонується запровадити механізм державної підтримки аграрного
виробництва за рахунок використання пільгового оподаткування, цінового
регулювання паритетного розвитку, пільгового кредитування, дотування
виробництва, стимулювання інновацій тощо. Передбачено використовувати
прямі дотації сільському господарству через механізм цін відтворення.
Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств є прямі дотації сільському господарству. За умови незабезпечення
ринкової ціни на рівні відтворювальної різниця доплачується товаровиробнику
з бюджету, де має бути створено відповідний фонд підтримки і стабілізації
доходів сільськогосподарських товаровиробників незалежно від форм їх
власності та господарювання [5].
Важливо створити необхідні умови для захисту вітчизняного
сільськогосподарського
товаровиробника
і
підвищення
конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках. У системі заходів, спрямованих на стабілізацію
агропромислового комплексу та подальший розвиток економіки галузі, важлива
роль відводиться залученню та раціональному використанню іноземних
інвестицій. В інвестуванні агропромислового комплексу України провідну роль
відіграють США, ФРН, Нідерланди, Великобританія та інші країни. Приклади
спільного господарювання значної кількості західних інвесторів в Україні
підтверджують можливість ефективної роботи на українському ринку. Серед
іноземних фірм-інвесторів агропромислового комплексу, які успішно
займаються підприємництвом в Україні, -"Монсанто", "Каргілл", "Кейс"
(США), "Даймлер-Бенц", Головний кооператив "Райффайзен", "Янке" (ФРН),
"Ілта Холдинг С. А." (Швейцарія) та багато інших. Успішно функціонує в
Україні спільне українсько-американське підприємство "Київ-Атлантик
Україна".
Водночас слід зауважити, що загальний обсяг іноземних інвестицій в
агропромисловому комплексі України все ще недостатній. За прогнозами
експертів загальна потреба сільського господарства та інших галузей
агропромислового комплексу в інвестиціях перевищує суму, еквівалентну $35
млрд.
В умовах глобалізації економіки України стратегія розвитку АПК та й
сільського господарства має базуватись на:
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 збільшенні
експортного
потенціалу
вітчизняних
виробників
сільськогосподарської продукції;
 налагодженні сучасної інфраструктури аграрного ринку за допомогою
створення інфраструктури для консалтингу, навчання та підвищення
кваліфікації фермерів і сільськогосподарських спеціалістів;
 поліпшення
доступу
до
ринків
збуту
та
посилення
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва шляхом
зростання обсягів вітчизняних і іноземних інвестицій в агропромисловий
комплекс;
 посилення кооперації виробників сільськогосподарської продукції;
 створення умов для розвитку агропромислового комплексу,
інтенсифікації в сільському господарстві та раціональній державній
фінансовій підтримці сільського господарства;
 розвитку інфраструктури на селі;
 створенні спеціалізованих банків для кредитування на пільгових засадах
сільськогосподарських підприємств [2].
Агропромисловий комплекс України має стійкі та стабільні передумови
для досягнення високої ефективності іноземних інвестицій. Такими
передумовами є родючі грунти, достатньо розвинута транспортна
інфраструктура, географічне розташування, сприятливі для сільського
господарства кліматичні умови, наявність кваліфікованої робочої сили.
Найбільш пріоритетними і одночасно прибутковими сферами для іноземного
інвестування є: впровадження високопродуктивних технологій вирощування
сільськогосподарських культур та утримання худоби; оновлення та
модернізація на базі нових технологій підприємств переробної і харчової
промисловості, а також тих, що займаються заготівлею та зберіганням зерна,
іншої сільськогосподарської продукції; створення потужностей та сировинної
бази для виробництва тари і пакувальних матеріалів; розвиток
сільськогосподарського машинобудування та виробництво обладнання для
масложирової, м'ясо-молочної, борошномельно-круп'яної та хлібопекарської
промисловості; налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту
сільськогосподарських рослин і тварин; надання виробничих послуг
сільськогосподарським та іншим агропромисловим підприємствам.
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2.12. ІНЖИНІРИНГ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Городиська Н.А.
аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
В умовах стрімкого розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів
важливим завданням сьогодення для вітчизняних промислових підприємств є
формування й ефективне використання конкурентних переваг як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Таке завдання задеклароване у
нормах чинного законодавства, а також неодноразово проголошене у виступах
вітчизняних політиків та економістів.
Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що сьогодні
конкурентні переваги мають ті суб’єкти господарювання, які зосередили свою
увагу на впровадженні сучасних технологій. Саме вони, а також їх продумане
застосування та використання дають змогу підприємствам успішно
функціонувати в умовах динамічного розвитку ринку. Купівля-продаж
технологій, їх модернізація, впровадження інновацій у виробничих процесах,
технічне переоснащення підприємств і не тільки – у цьому всьому одне із
ключових місць належить інжинірингу та інжиніринговим підприємствам.
Розроблення теоретичних та прикладних рекомендацій у сфері
формування та діяльності інжинірингових підприємств повинно забезпечити
раціональне співвідношення між забезпеченням інтересів суспільства та
держави в різних сферах економіки, з одного боку, та економічною
ефективністю функціонування інжинірингових суб’єктів господарювання, – з
іншого.
Сучасна економіка та різні її сфери сьогодні вимагають комплексного
підходу до здійснення виробничо-господарської діяльності. Суб’єкту
господарювання не достатньо придбати технологічну лінію, інформаційну
систему чи інше обладнання. Він зацікавлений в тому, щоб це все було фахово
відібрано, змонтовано та експлуатовано. Саме завдяки цьому рівень
конкурентоспроможності виробництва буде вищим. Звертаючись в
інжинірингове підприємство лише з технічним завданням, суб’єкт
господарювання через певний інтервал часу одержить кілька варіантів
вирішення цього завдання з обґрунтуванням витрат на його реалізацію. Окрім
того, працівники інжинірингового підприємства можуть запропонувати
варіанти можливого обладнання для вирішення зазначених завдань,
забезпечити його монтаж та пусконалагоджувальні роботи. Вони також за
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бажанням замовника підготують усі необхідні проектні документи, забезпечать
навчання персоналу, ліцензують виробництво, здійснять сертифікацію
продукції тощо. Таким чином, саме необхідність комплексного підходу до
здійснення виробничо-господарської діяльності і реалізації відповідних
проектів спричинила розвиток нового напрямку діяльності – інжинірингу.
Вивчення теорії і практики [2, 4, 5, 7] дає змогу стверджувати, що в
економічно розвинутих країнах найбільш поширеним є виконання робіт і
надання послуг у формі комплексного інжинірингу. Доволі часто реалізація
інжинірингових проектів «під ключ» у цих країнах передбачає створення
тимчасових спільних підприємств-консорціумів, коли співпрацюють між собою
кредитори, постачальники, підрядники, інжинірингові підприємства тощо.
Інколи поширеною є практика, коли в межах такого консорціуму інжинірингова
організація не координує увесь проект, а є лише його окремою ланкою,
виконуючи визначені роботи з проектування, консультування чи інших завдань.
Сьогодні інжинірингові підприємства здійснюють автоматизацію
окремих вузлів, цехів чи виробничих підрозділів, будують заводи «під ключ»,
забезпечують розроблення технологічної схеми виробництва з урахуванням
особливостей просторового розміщення виробничих площ замовника та
специфіки його енергопостачання, розробляють бізнес-плани, адаптують
відповідно до вимог чинного законодавства імпортну документацію. Вони є
фахівцями у своїй сфері, мають налагоджені контакти із виробниками
обладнання, знають його особливості, переваги та недоліки.
Незважаючи на немалу вартість інжинірингових робіт та послуг (які в
переважній своїй сутності є інвестиціями), їхнє використання є в більшості
випадків економічно обґрунтованим, адже знижує рівень ризику реалізації
проектів, значно економить час замовника. Останньому не потрібно
контактувати із різними організаціями та особами, адже це бере на себе
інжинірингове підприємство.
Сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання усвідомлюють, що
інжинірингові послуги – це не додаткові витрати, які не приносять жодного
ефекту, а запорука успішного впровадження сучасних технологічних процесів,
адже успішний інжиніринг – це можливість мінімізації витрат замовника,
високий рівень ефективності інвестиційної діяльності, а також підвищення
рівня конкурентоспроможності виробництва. Специфікою інжинірингу є і те,
що він тісно одночасно пов'язаний із інтелектуальною та інформаційною
сферою, водночас залишаючись окремим видом діяльності. Інжинірингове
підприємство, використовуючи нагромаджені інформаційні ресурси,
трансформує їх в інжинірингові продукти, тобто у конкретні роботи чи
послуги. В інжинірингу поєднання цих складових набуло нової форми та
змісту. Таким чином, інжинірингове підприємство – не тільки споживач
інформації, а й її поширювач та зберігач. Під час реалізації інжинірингових
проектів інжинірингові знання (інтелектуальна складова), що є продуктом
переробки різної інформації, передається у формі вже іншої інформації
замовникам на комерційних засадах. У цьому всьому пріоритетне місце
належить інтелектуальній складовій, інформаційна ж складова її доповнює.
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Відтак, використовуючи результати досліджень О.С. Марченко [8, с. 26-30],
інжиніринг можемо трактувати як надання в межах інжинірингових проектів
особливого виду інтелектуальних ресурсів у формі виконання робіт чи надання
послуг. Вищенаведене дає змогу також зробити висновок про те, що інжиніринг
не слід ототожнювати лише з інформаційними послугами.
Специфікою інтелектуальної складової інжинірингової діяльності, яка
надається під час реалізації інжинірингового проекту замовнику і
трансформується у його знання, є те, що вона існує у двох формах: у формі
індивідуальних знань фахівців інжинірингового підприємства та у формі
загальноорганізаційних знань.
Більш деталізовано процес надання інжинірингових послуг включає
декілька етапів. Насамперед, інжинірингове підприємство приймає заявку від
замовника та інколи за результатами її опрацювання направляє заявнику
опитувальний лист, у якому деталізуються окремі аспекти майбутнього
інжинірингового проекту. Якщо замовник не має можливості самостійно
сформувати заявку, фахівці інжинірингового підприємства виїжджають до
нього і самі вивчають об’єкт, як яким будуть працювати (наприклад, цех,
технологічна лінія, виробництво в цілому тощо).
На наступному етапі за результатами обговорення проблеми між
інжиніринговим підприємством та замовником складається технічне завдання,
згідно якого пізніше робиться ескізний проект, що надається останньому для
коректування. Після узгодження усіх аспектів ескізного проекту визначається
вартість інжинірингового проекту та укладається договір, у якому
прописуються усі його істотні положення (терміни виконання робіт, вартість
проекту, порядок розрахунків, гарантійні зобов’язання тощо).
Укладений договір на виконання інжинірингового проекту є підставою
для початку здійснення відповідних робіт. Якщо такий проект передбачає
поетапне введення обладнання в експлуатацію, то кожен етап супроводжується
підписанням акту виконаних робіт. Після завершення монтажу обладнання
(якщо таке передбачається) здійснюються пусконалагоджувальні роботи, після
завершення яких установлене обладнання передається замовнику разом із
документацією. Доволі часто інжинірингові підприємства пропонують своїм
замовникам після завершення реалізації інжинірингового проекту укласти
сервісний договір на встановлене обладнання. Формами інжинірингового
договору є договір поставки обладнання, договір здійснення проекту «під
ключ», договір консультаційного інжинірингу тощо.
Однією із ознак, за якою інжинірингова діяльність відрізняється від
інших видів діяльності, є особливий статус суб’єктів інжинірингу, тобто
підприємств, які надають інжинірингові послуги. Саме рівень фаховості їхніх
працівників є першочерговим чинником успішності того чи іншого
інжинірингового проекту. Узагальнення теоретичного і практичного досвіду
дає змогу стверджувати, що сьогодні переважають тенденції до персоніфікації
інжинірингової діяльності – це означає, що суб’єкти підприємницької
діяльності, яким необхідні інжинірингові послуги, залучають із цією метою ті
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інжинірингові підприємства, якість роботи і фаховість яких відзначені іншими
клієнтами.
У ринкових умовах господарювання надання інжинірингових послуг є
окремим видом підприємницької діяльності. Основними чинниками, які
вплинули на відокремлення і самостійність цього виду діяльності з-поміж
інших, є: надання інжинірингових послуг не окремими індивідуальними
суб’єктами, а юридичними особами; збільшення і покращення матеріальнотехнічної бази інжинірингових підприємств; стандартизація інжинірингових
послуг тощо.
На підставі вивчення теорії і практики діяльності інжинірингових
підприємств можна виокремити низку ознак інжинірингу, які дозволяють
конкретизувати розуміння його сутності.
По-перше, інжиніринг характеризується індивідуальністю робіт і послуг,
що виконуються чи надаються в його межах. Як свідчить практика, дуже рідко
трапляється так, щоб були принаймні два однакових інжинірингових проекти,
адже кожного разу потреби замовників (і навіть одного замовника) є різними.
По-друге, рівень якості інжинірингового продукту клієнт може оцінити
лише після завершення інжинірингового проекту.
По-третє, складність, а інколи й неможливість порівняння
інжинірингових продуктів між собою через їхню індивідуальність.
По-четверте, часто доволі проблемно визначити рівень ефективності того
чи іншого інжинірингового продукту і встановити, наскільки він позитивно
вплинув на діяльність замовника, адже його надання – лише одна із
детермінант
покращення
фінансово-економічного
стану
суб’єкта
господарювання.
По-п’яте, ринок інжинірингових продуктів характеризується обмеженою
кількістю споживачів, якими є здебільшого середні та великі підприємства.
Індивідуальні клієнти до послуг інжинірингу вдаються рідко, переважно не з
комерційною метою, а для особистих цілей.
По-шосте, укладення контрактів із надання інжинірингових продуктів
здебільшого є тривалим процесом і вимагає залучення багатьох фахівців
замовника та інжинірингового підприємства для колективного обговорення усіх
боків угоди та прийняття рішення, адже інжиніринг тісно пов'язаний з
виробництвом, фінансами, економікою, правознавством, інвестуванням тощо.
По-сьоме, інжиніринговий продукт не є предметом першої необхідності,
відтак, суб’єкт підприємницької діяльності розглядатиме можливість залучення
до співпраці інжинірингового підприємства в першу чергу у тому випадку,
якщо його фінансово-економічний стан буде сприятливим і він зможе за
рахунок власних коштів оплатити послуги останнього.
По-восьме, у зв’язку із тим, що інжиніринговий продукт не є предметом
першої необхідності, інжинірингові підприємства з метою пошуку клієнтів
повинні інтенсифікувати свої комерційні зусилля і першими робити кроки у
напрямку до потенційних споживачів, аргументуючи їм доцільність придбання
того чи іншого продукту.
108

По-дев’яте, прийняття рішення про залучення інжинірингового
підприємства до реалізації інжинірингового проекту часто залежить не тільки
від об’єктивної необхідності замовника, а й від його особливостей, зокрема,
місії, цілей, організаційної структури управління, прийнятих методів роботи,
особистісних поглядів керівництва, типів особистості тощо.
По-десяте, на ринку інжинірингових продуктів потенційній їхні
споживачі при виборі інжинірингових підприємств орієнтуються насамперед на
відгуки та поради попередніх клієнтів, аніж на рекламу;
По-одинадцяте, для ринку інжинірингових послуг практично не
характерний сезонний характер ділової активності.
По-дванадцяте, реалізація інжинірингових проектів тісно пов’язана із
чинником конфіденційності, що чітко прописується у контрактах.
По-тринадцяте, ринок інжинірингових продуктів характеризується не
тільки обмеженою кількістю споживачів, а й незначною кількістю суб’єктів
господарювання, які пропонують такі продукти.
По-чотирнадцяте, реалізація інжинірингових проектів передбачає
поєднання інтелектуальної та інформаційної складової.
По-п’ятнадцяте, реалізація інжинірингових проектів має навчальний
ефект, адже, з одного боку, зростає рівень знань, вмінь та навиків фахівців
інжинірингового підприємства, котрі реалізують ці проекти (оскільки, як
зазначалось вище, практично кожен такий проект є унікальним та
індивідуальним), а з іншого – окремі знання передаються працівникам
замовника. Інколи навчання персоналу клієнта є обов’язковим пунктом
інжинірингової угоди.
Ключовим суб’єктом у сфері реалізації інжинірингових проектів є
працівник інжинірингової організації – інженер. Як визначено у роботі В.
Кондратьєва [5, с. 27], сьогодні він виконує роль «вченого-будівельника»,
помагає будівельнику чи керує ним. Інженер знає, що будувати, як це робити і
як слід управляти проектом. При цьому, об’єктом діяльності такого інженера у
сучасних умовах є не тільки будівельні проекти, а й створення та
функціонування транспортних систем, інформаційних, систем управління тощо.
Створення сприятливого інноваційного середовища залежить від низки
чинників, зокрема розвитку не тільки переробних та складальних виробництв,
але й формування науково-технічних центрів, а також освітніх кластерів, які
повинні будувати економіку, не лише використовуючи чужі технологічні
надбання, а й створюючи свої власні технології. У всьому цьому одну із
ключових ролей повинні відігравати інжинірингові підприємства та інжиніринг
як окремий напрямок підприємницької діяльності. Саме інжиніринг є
своєрідним мостом між створюваними технологіями та їхнім застосуванням у
виробництві, відтак це важливий інструмент стратегічного розвитку будь-якого
промислового підприємства.
Інжинірингові підприємства традиційно займають одне із провідних
місць в інфраструктурі економічно розвинених держав світу. Особливо
важливою є їхня роль у процесі активізації інноваційної діяльності. Як
визначено у роботі Б. Данилишина та В. Чижова [3, с. 5], інжинірингові
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організації є невід’ємними складовими інфраструктури інноваційної діяльності
разом із маркетинговими, консалтинговими, аудиторськими компаніями,
технополісами, технопарками, інноваційними біржами, бізнес-інкубаторами
тощо. Як свідчить практика європейських держав, доволі часто інжиніринг
приймає безпосередню участь у всіх стадіях розроблення і впровадження
інновацій. Він сприяє покращенню інноваційного та інвестиційного клімату і є
важливою складовою інноваційного середовища.
Необхідність залучення інжинірингового підприємства до реалізації
інжинірингових проектів пояснюється в першу чергу їхньою складністю. Як
визначено у роботі І. Альтшулера [1], складність перебудови промислового
підприємства визначається низкою важливих чинників, зокрема, високою
вартістю основних фондів, необхідністю залучення чималих інвестицій,
низьким рівнем оборотності ресурсів, високим рівнем ризику перетворень, а
також кадровими проблемами (важко знайти та втримати хороших фахівців,
натомість, підготовка нових потребує значного проміжку часу).
Очевидно, що з часом попит на інжинірингові продукти в Україні
зростатиме, як і в усьому світі. Причинами цього буде підвищення рівня
складності технологій та виробництва в цілому, посилення конкуренції на
ринку, що вимагатиме швидкої адекватної реакції на дії конкурентів тощо.
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2.13. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гринько Т.В.
д.е.н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ефективна діяльність суб’єктів господарювання в сучасних умовах
постійно зростаючої конкуренції заснована на постійному створенні та
оновленні своїх унікальних конкурентних переваг, які реалізуються у формі
інновацій. У ринкових умовах інноваційний та інвестиційний процеси
невіддільні. Інновації неможливі без інвестицій, а ефективні інвестиції – без
інновацій. Крім цього, інновації є основним джерелом економічного зростання
будь-якої держави. Інновації сьогодні – це найбільш ефективний засіб
технологічного розвитку підприємств, забезпечення міцних ринкових позицій,
заснованих на значних конкурентних перевагах. До числа основних
конкурентних переваг підприємства відносяться рентабельність виробництва і
капіталу, характер інноваційної діяльності, рівень продуктивності праці,
ефективність поточного і стратегічного планування і керування підприємством,
його здатність швидко реагувати на мінливі вимоги й умови ринку й ін. Чим
більше підприємство має конкурентних переваг, тим більше стійкі позиції воно
може займати в окремих сегментах ринку.
Розвиток будь-якої країни сучасного світу безпосередньо залежить від
того місця, яке вона займає на світовому ринку технологій та інновацій. Багато
чого залежить від здатності окремих країн скористатися додатковими
можливостями, які надають інновації, а також від уміння нейтралізувати
додаткові ризики, що виникають у зв’язку з даними процесами [1].
Більшість вітчизняних промислових підприємств сьогодні не можуть
швидко адаптуватися до постійно змінних факторів зовнішнього середовища. У
ринкових умовах функціонування тільки те підприємство отримує
спроможність подальшого економічного та соціального розвитку, яке
спрямовано на інноваційний розвиток. Цей принцип функціонування
обумовлює
необхідність
розробки
стратегії
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, постійного аналізу та контролю
реалізації обраної стратегії, в основу якої має бути покладено економічний
механізм формування конкурентоспроможності підприємства. Під таким
механізмом розуміють комплекс заходів, спрямованих на формування науково
обґрунтованої системи фінансово-господарської діяльності різних суб’єктів.
За сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств особливої
актуальності
набуває
формування
економічного
механізму
конкурентоспроможності. Для отримання та збереження конкурентних переваг
підприємства повинні спиратися у своїй виробничій діяльності на
нововведення, які є не тільки на вітчизняному, але й на зарубіжних ринках;
своєчасно розпізнавати та пристосовуватися до ринкових змін; здійснювати
обмін інформацією з покупцями, посередниками, постачальниками,
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підприємствами
родинних
галузей.
Підвищення
національної
конкурентоспроможності та конкурентоспроможності окремих підприємств є
пріоритетом для багатьох країн світу. Про це свідчать теоретичні дослідження
таких відомих вчених, як А. Сміт, І. Кірцнер, Дж. Мур, А. Бранденбургер, Й.
Шумпетер, М. Портер, І. Ансофф, Ф. Котлер, К. Прахалад, П. Друкер. Значий
внесок в дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств на засадах інноваційного розвитку зробили такі вчені
як О. Амоша, В. Александрова, Ю. Бажал, І. Топуха, Л. Яремко, А. Мельник, О.
Чухно, С. Ільєнкова, П. Завлін, С. Глазьєв, В. Мединский, В. Горфінкель, Ю.
Яковец та інші.
Високий рівень конкурентоспроможності підприємства є гарантом
отримання високих економічних результатів у ринкових умовах
функціонування. При цьому стратегічною метою підприємства є досягнення
такого рівня конкурентоспроможності, який дозволяв би ефективно
функціонувати достатньо довгий час в умовах жорсткої конкуренції. Досвід
показує, що конкурентне середовище далеко не завжди збігається із
середовищем, що сприяє формуванню конкурентоспроможності. І, незважаючи
на те, що конкуренція існує завжди, коли існують незалежні носії економічних
інтересів, сутність конкуренції може бути різної. Прагнучи знайти конкурентні
переваги, підприємство, у залежності від стану економічного середовища і
власних можливостей, може або прагнути зайняти незасвоєні ніші ринку
(інноваційна модель конкуренції), або намагатися одержати пільги і переваги
від уряду (рентна модель).
У процесі підвищення конкурентоспроможності великої ролі з точки зору
окремого підприємства набувають такі обставини:
1. Факторні умови.
2. Умови попиту. Політична і економічна нестабільність унеможливлюють
правдиву оцінку платоспроможного попиту на товари та послуги, звідки
випливає істотний фактор ризику для підприємств.
3. Умови ресурсно-технічного забезпечення.
4. Підприємницька стратегія. Вирішальне значення набуває спроможність
керівництва використовувати потенціал підприємства для економічного
зростання та стабільного розвитку [4].
Таким
чином,
механізм
формування
конкурентоспроможності
підприємств повинен базуватись на комплексному підході до планування і
диверсифікації виробництва; технічному переозброєнні підприємств;
підвищенні ефективності використання виробничого потенціалу; вдосконаленні
системи маркетингових досліджень з урахування галузевої специфіки;
впроваджені систем управління якістю. Комплексний підхід до планування і
диверсифікації виробництва має базуватися на дослідженні виробничих та
економічних процесів як систем. Система складається з двох частин: 1)
зовнішнє оточення, що включає вхід, вихід системи, зв’язок із зовнішнім
середовищем, зворотний зв’язок; 2) внутрішня структура – сукупність
взаємозв’язаних компонентів, що забезпечують процес дії суб’єкта управління
на об’єкт та досягнення цілей системи.
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Впровадження
механізму
підвищення
конкурентоспроможності
передбачає зміну підходів до технології і методів управління, особливо на рівні
стратегічного планування: замість вирішення локальних задач щодо
узгодження показників виробництва з ресурсним забезпеченням підприємства
необхідно проводити глибокі дослідження щодо вивчення попиту на ринку та
його прогнозування, аналізу спроможності конкурентів. У процесі підготовки
прийняття управлінських рішень необхідно також враховувати більшу кількість
зовнішніх та внутрішніх чинників, так як сучасні умови функціонування
підприємств вимагають постійного інтегрування інформаційних потоків, що
віддзеркалюють становище виробництва на підприємстві й фактичні параметри
ринку.
Підвищення рівня конкурентоспроможності також залежить від
проведення організаційних заходів за такими напрямками: розробка
конкурентоспроможної продукції: впровадження новітніх технологій;
вдосконалення організації виробництва: автоматизація виробничих процесів;
реструктуризація діючого виробництва і створення нових підрозділів;
зменшення витрат виробничих ресурсів; вдосконалення системи управління
підприємством; підвищення рівня професіоналізму персоналу; зростання
виробничої міцності підприємства; стандартизація та уніфікація продукції та
інше.
Інструментами
реалізації
механізму
конкурентоспроможності
підприємств має бути сегментація ринку, розробка ефективного комплексу
маркетингу, інновації, постійний аналіз витрат на вдосконалення технологій і
організаційної структури, позиціонування та ін.
Організаційний
механізм
забезпечення
конкурентоспроможності
повинний базуватися на певних принципах. До основних принципів побудови
організаційного механізму варто віднести:
- оптимальне співвідношення централізованої і децентралізованої
ініціативи;
- забезпечення єдності цілей і дій як усього підприємства, так і окремих
його ланок, тобто збіг глобальних і локальних критеріїв діяльності виробничого
колективу;
- спеціальну систему мотивації, що створює зацікавленість усіх
виконавців у підвищенні конкурентоспроможності підприємства;
- використання сучасної технологічної бази керування, що дозволяє з
мінімальними втратами в реальному режимі часу вирішувати питання
забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Здатність ефективного використання підприємствами економічного
потенціалу є найважливішою складовою їх конкурентоспроможності.
Потенціал підприємства повинний бути сформований під можливості й
стратегічні задачі для того, щоб на основі обраних цілей і своєчасного їх
коректування забезпечити конкурентні позиції на ринку.
Формування
механізму
управління
конкурентоспроможністю
підприємств України в сучасних умовах ускладнено трьома особливостями
економічної ситуації в країні.
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По-перше, українські підприємства діють у постійно змінюваних
економічних умовах.
По-друге,
у
процесі
розробки
стратегії
управління
конкурентоспроможністю підприємства виникають принаймні дві важливі
проблеми: перша пов’язана з визначенням дійсної вартості підприємства. При
відсутності розвинутого ринку капіталу теперішня оцінка підприємства не дає
уявлення про його дійсну вартість. З недостатнім розвитком ринку капіталу
зокрема пов’язана відсутність ринку керуючих кадрів, унаслідок чого заробітна
плата керівництва не залежить від розміру власного капіталу підприємства.
Друга проблема – слабка інформованість. У зв’язку з цим підприємствам дуже
важко передбачати наслідки своїх поточних дій. Керівники розуміють, що
сучасне економічне середовище швидше за все зміниться й умови діяльності
будуть відносно стабільними, але якими саме чином – невідомо.
По-третє, унаслідок відсутності системи розподілу ресурсів між
підприємствами координація діяльності між ними перебуває під загрозою. У
будь-якій взаємозалежній економіці поділ праці повинен спиратися на
координуючий механізм. Результатом координації в економіці є створення
системи зв’язків, яка полягає в скороченні витрат на пошук партнерів і ведення
операцій [5].
Аналізуючи
макроекономічні
чинники
формування
механізму
конкурентоспроможності підприємств, можна визначити конкретні умови, в
яких функціонують ці підприємства:
 глобалізація (транснаціоналізація) економічних зв’язків;
 розвиток інноваційної економіки;
 нестабільність зовнішнього середовища;
 зменшення торгових та інформаційних бар’єрів у світовій економіці;
 підвищення конкуренції з боку іноземних виробників аналогічної
продукції;
 підвищення конкуренції між вітчизняними товаровиробниками;
 зменшення абсолютного розміру та реструктуризація підприємств, що
потребують відповідної техніки іншого формату, для виробництва якої
вітчизняні підприємства повинні запровадити нові технології, що є
складним завданням в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів.
Особливе значення у формуванні конкурентних переваг вітчизняних
підприємств та конкурентоспроможного механізму виробництва мають
інноваційні переваги підприємств.
Перехід на новий етап інноваційного розвитку неможливий без
проведення державної інноваційної політики, яка змогла б забезпечити
створення сприятливого інноваційного клімату в Україні. Така політика має
об’єднувати загальними завданнями науку, техніку, виробництво, споживання,
фінансову систему, освіту і повинна бути орієнтована на використання
інтелектуальних ресурсів, розвиток високотехнологічних виробництв і
пріоритети економіки. Загальний ефект від цього для країни в цілому буде
набагато більшим ніж для окремого підприємства або продуцента [2].
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В якості основних напрямків діяльності держави в системі підтримки
реалізації досягнень НТП на підприємствах потрібно виділити, перш за все,
наступні:
1. Організація ефективного процесу виробництва знань, що створює
умови для довгострокового розвитку інноваційних процесів в сучасному світі.
Потрібно більш адекватна система оплати праці вчених у залежності від якості
одержуваного ними наукового результату.
2. Формування відповідної інноваційної інфраструктури, яка має
включати
наступні
підсистеми:
фінансова;
виробничо-технологічна;
інформаційна; кадрова; експертно-консалтингова/
3. Стимулювання у підприємств різних галузей дієвих стимулів до
розробки і впровадження інновацій.
4. Формування інфраструктури інноваційної взаємодії між наукою,
бізнесом і державою. Насамперед необхідна розробка інституціональних
інструментів цієї взаємодії.
5. Сприяння трансфертові технологій шляхом не тільки безпосередньої
передачі технологій, але і встановлення чіткої і цілеспрямованої регламентації
відповідних процедур і фінансових взаєморозрахунків.
6. Формування
мотивації
й
інфраструктури
для
виникнення
кооперативних відносин у дослідженнях і розробках між приватним сектором
(виробництвом) і державним науково-технічним сектором.
7. Підвищення освітнього рівня менеджменту і полегшення доступу до
необхідної інформації. При цьому важливо формувати у виробника здатність до
імітації й адаптації чужих технологій.
8. Стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо
перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності та
розширення експорту.
9. Постійний розвиток і вдосконалення інфраструктури – транспорту,
телекомунікацій, зв’язку, освіти, охорони здоров’я і науки.
Впровадження механізму активізації інноваційних процесів та їх
подальший динамічний розвиток відбуваються лише в умовах інноваційної
системи, що є сукупністю взаємопов’язаних складових, до яких належать:
 основні суб’єкти інноваційного процесу – технопарки, технополіси,
науково-дослідні консорціуми, центри передачі технологій, венчурні фірми,
бізнес-інкубатори, малі інноваційні фірми тощо;
 організаційні структури інституційної підтримки інноваційної
діяльності – урядові структури, спеціальні управління місцевих органів влади,
територіальні наукові та освітні центри, державний та регіональні інноваційні
фонди, державні спеціалізовані банки, які займаються кредитуванням
інноваційних проектів, консультаційні центри та ін.;
 форми стимулювання інноваційної діяльності - пільгове оподаткування,
прискорений режим амортизаційних відрахувань, інвестиційний податковий
кредит, субсидії, цільові асигнування з бюджету, пільгові кредити, дотації,
списання витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
(НДДКР) на собівартість продукції (послуг), кредитні гарантії тощо.
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Виходячи із складових інноваційної системи можна сформулювати
основні напрямки та умови реалізації ефективної інноваційної політики в
Україні на регіональному рівні: визначення пріоритетів науково-технічного
розвитку і джерел фінансування регіональних інноваційних програм, які
базуються на політичному, законодавчому і бюджетному процесах.
Організаційно-економічні заходи підтримки інноваційної діяльності на
різних рівнях управління включають:
 створення
сприятливих
організаційно-правових
умов
для
капіталовкладень в інноваційну сферу;
 органічне поєднання і координація співпраці між державними,
регіональними інституціями та інноваційними структурами;
 збільшення інноваційного потенціалу регіонів шляхом активізації
наявних ресурсів;
 розгалуження фінансових інструментів реалізації інноваційної політики
(бюджетні, кредитні та власні кошти підприємств);
 забезпечення взаємодії потужних індустріальних компаній з малими
інноваційними структурами;
 спрощення механізмів передачі технологій науково-дослідними
установами підприємствам, що здійснюють інноваційну діяльність;
 заохочення підприємств різних форм власності до збільшення витрат на
НДДКР;
 стимулювання співробітництва та кооперації у сфері НДДКР;
 забезпечення
широкомасштабного
використання
технологічних
трансферів;
 розширення інформаційних мереж і всіх видів інфраструктури.
 сприяння розвитку малого інноваційного бізнесу та венчурних фірм.
Таким чином, основними напрямами формування економічного
механізму конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є підтримка
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, державна підтримка
розвитку стратегічно важливих галузей національного господарства, розробка
промислової політики підприємств галузі, адаптація діяльності підприємств до
сучасних умов господарювання.
Аналіз
напрямів
формування
економічного
механізму
конкурентоспроможності підприємств свідчить про те, що необхідна
концентрація спільних зусиль держави, підприємств галузі та бізнесу.
Організація технологічних, виробничих партнерств держави і бізнесу,
підприємств і держави зумовлює як фінансовий, економічний ефект, так і ефект
інноваційного розвитку.
Партнерство держави з корпоративним сектором може бути реалізовано у
вигляді підприємств спільної форми власності, розробки кредитних ліній,
створення холдингів і орієнтовано на активізацію залучення приватних
інвестиційних ресурсів з метою реалізації виробничих програм в умовах нестачі
фінансових ресурсів держави, відсутності державного замовлення. Крім цього,
держава може підтримувати наукові, технологічні дослідження, а приватний
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корпоративний сектор забезпечувати впровадження наукових розробок у
виробництво.
Слід зазначити, що проблема підвищення конкурентоспроможності має
кілька аспектів: технологічний, організаційний, економічний, соціальний,
ринковий. І хоча всі вони складають єдину систему забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, існує певна послідовність вирішення
питань за кожним з аспектів. Вирішення економічних питань є першочерговим.
Конкурентоспроможність діяльності підприємства потрібно всебічно та
систематично оцінювати, використовуючи всілякі методи, прийоми, способи
аналізу. Це дає змогу оцінити фінансові результати діяльності підприємства за
період, що аналізується, визначити основні помилки. Діяльність підприємства
має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та
ефективного використання ресурсів, додержання розрахункової та облікової
дисципліни, досягнення фінансової стійкості з метою ефективного
функціонування підприємства. Неефективність використання ресурсів,
погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до
зменшення надходжень коштів на рахунок підприємства, а це знижує його
платоспроможність. Унаслідок цього відбуваються перебої у постачанні,
виробництві та реалізації продукції, невиконання плану щодо прибутку,
зниження рентабельності підприємства і, як наслідок, зниження
конкурентоспроможності підприємства. Це обумовлює необхідність і
практичну значущість систематичної оцінки ефективності господарської
діяльності підприємства. Сьогодні не існує єдиної уніфікованої методики
оцінки фінансово-господарської діяльності та конкурентоспроможності
підприємства, однак, незважаючи на галузеві особливості підприємств, можна
визначити ряд загальних теоретичних аспектів комплексної оцінки
ефективності господарської діяльності підприємства [6].
Оцінка конкурентоспроможності підприємства дозволяє: розробити
стратегічні й тактичні заходи щодо ефективного управління підвищенням рівня
конкурентоспроможності; визначити найбільш перспективні напрямки
розвитку підприємства; спланувати маркетингові заходи щодо виходу на нові
ринки збуту та інше.
Необхідно зауважити, що на рівень конкурентоспроможності значно
впливають показники фінансово-господарської діяльності. Обсяг виробництва у
вартісному вираженні є результатом впливу усіх видів ресурсів. Підвищення
якості продукції – це, в остаточному підсумку, і питання її кількості, економії
ресурсів, більш повного задоволення суспільних потреб. Показники якості є
показниками інтенсифікації виробництва, що одержують своє відображення як
у результатах виробництва, так і у витратах ресурсів.
Кожен синтетичний показник використання ресурсів – це, у свою чергу,
сума дій більш дрібних чинників (чинників другого та наступних порядків).
Наприклад, продуктивність праці залежить від екстенсивної її величини, тобто
від навантаження робочого часу, інтенсивної його величини, тобто від
навантаження за робочий час, і продуктивної сили праці, обумовленої
організаційно-технічними й іншими (природними і соціальними) умовами
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виробництва. Кожен синтетичний якісний показник використання ресурсів
лише в загальному вигляді віддзеркалює інтенсивність цього використання. Для
виявлення інтенсивності в «чистому вигляді» варто провести поглиблений
фінансово-економічний аналіз. Так, у випадку аналізу продуктивності праці
кращим показником інтенсивності розвитку буде погодинний виробіток
працівника, а не річний виробіток у розрахунку на одного працюючого
(промислово-виробничий персонал).
Управління ефективністю стосується усіх чинників інтенсифікації. Усі ці
безпосередні чинники (вірніше, групи чинників) підвищення інтенсифікації й
ефективності виробництва прийнято називати узагальнено – технікоорганізаційний рівень виробництва. Аналіз чинників та шляхів підвищень
техніко-організаційного рівня виробництва – ключ до підвищення показників
інтенсифікації й ефективності діяльності та в цілому конкурентоспроможності.
На відміну від чинників інтенсифікації й ефективності виробництва
виділяють безпосередні джерела ефективності, а отже і резервів виробництва,
якими можуть бути тільки виробничі ресурси. В умовах існування товарногрошових відносин оборот виробничих ресурсів виявляється в обороті
фінансових ресурсів, що дозволяє характеризувати не тільки споживання
засобів виробництва і праці в процесі виробництва, але й авансування чи
застосування основних виробничих фондів і оборотних коштів.
Використання виробничих і фінансових ресурсів може мати як
екстенсивний, так й інтенсивний характер. Поняття всебічної інтенсифікації
охоплює і характеризує використання не тільки живої, але й упредметненої
праці, тобто всієї сукупності виробничих і фінансових ресурсів.
Можливість забезпечити неухильне зростання і досить високі темпи
економічної ефективності виробництва надає тільки перехід до переважно
інтенсивного типу розвитку. Співвідношення екстенсивності й інтенсивності
виробництва аналізується за співвідношенням якісних і кількісних показників
використання ресурсів.
Кінцеві результати господарської діяльності складаються під впливом як
інтенсивних, так і екстенсивних чинників, як якісних, так і кількісних
показників використання ресурсів. Особливістю інтенсивного й екстенсивного
використання ресурсів є їх взаємозамінність.
У цілому динаміка техніко-організаційного рівня виробництва
виявляється в показниках інтенсифікації використання виробничих і
фінансових ресурсів. Таким чином, удосконалення управління усіма чинниками
інтенсифікації повинне відбиватися в динаміці продуктивності праці,
матеріаловіддачі, фондовіддачі основних виробничих фондів (що відображає
амортизацію, віддачу й оборотність основних фондів) і оборотності оборотних
коштів. Наступним кроком комплексної оцінки всебічної інтенсифікації є
виявлення ступеня впливу інтенсивності на приріст обсягу виробництва
продукції, тобто розрахунок частини впливу інтенсивності на приріст обсягу
виробництва продукції.
У статистиці, плануванні та аналізі господарської діяльності для
кількісної оцінки ролі окремих чинників офіційно використовується індексний
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метод. Вплив кількісного чинника визначається розподілом темпу приросту на
результативний показник і множенням на 100%. Для визначення впливу
якісного чинника отриманий результат віднімається від 100%.
Для оцінки всебічної інтенсифікації необхідно також провести
розрахунок показника відносної економії ресурсів.
Показник відносної економії (перевитрати) характеризує величину
потрібних ресурсів при досягнутому обсязі виробництва.
Розрахунок такої економії покажемо на прикладі працюючих. Якщо
середньорічну чисельність працюючих у звітному році порівняти з чисельністю
працівників попереднього року, скоректовану на коефіцієнт росту обсягу
виробництва, то результат покаже відносну економію.
На практиці часто обмежуються динамічними чи просторовими методами
порівнянь приватних показників інтенсифікації по окремих ресурсах за окремі
періоди часу або між підприємствами галузі (регіону). Такі методи не дають
однозначної оцінки всебічної інтенсифікації за приватними показниками
використання окремих ресурсів, але досвід та інтуїція господарника можуть з
достатньою точністю визначити поліпшення чи погіршення динаміки всебічної
інтенсифікації.
Однозначну оцінку ступеня всебічної інтенсифікації одержують за
допомогою зведення різних показників у єдиний інтегральний показник чи за
допомогою узагальнюючого показника, що вбирає в себе всі якісні
характеристики приватних показників інтенсифікації. Узагальнюючим
показником всебічної інтенсифікації для умов підприємств (об’єднань) є рівень
рентабельності Р/(F+Е) – відношення прибутку (Р) до суми основних
виробничих фондів (F) і оборотних нормованих засобів (Е). Цей показник
вбирає в себе всі якісні характеристики приватних показників інтенсифікації,
що видно з такого моделювання рівня рентабельності:
P
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(1)

де U/N – зарплатоємність продукції (U – фонд заробітної плати, N – обсяг
продукції), що у достатній мірі відбиває трудомісткість продукції;
M/N- матеріалоємність продукції;
A/N – амортизацієємність продукції;
F/N – фондоємність продукції за основними фондами:
(2)
F/N = Р/А·A/N,
де E/N – рівень запасів оборотних коштів на гривню продукції (чи
фондоємність за оборотними коштами).
У динаміці рівня рентабельності відбивається динаміка всебічної
інтенсифікації
господарської
діяльності
та
підвищення
конкурентоспроможності підприємств, що робить цей показник найбільш
узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства.
Актуальними
з
практичної
точки
зору
для
підвищення
конкурентоспроможності є питання виявлення залежності між показниками
ефективності функціонування підприємства та розробкою пропозицій щодо їх
покращення [1].
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Таким чином, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств необхідно здійснювати одночасно у двох напрямах: підвищення
рівня якості продукції на основі впровадження інновацій та зниження ціни (за
рахунок зниження собівартості), тобто рівень конкурентоспроможності
визначається оптимальним єднанням якісних та цінових характеристик
продукції.
Нова концепція управління конкурентоспроможністю підприємства має
включати ряд принципових положень щодо управління підприємством у будьякій галузі економіки. Ці положення такі:
1. У своїй діяльності підприємство має виходити з того, що воно є
елементом у системі конкуруючих підприємств, кожне з яких бореться за
обмежений обсяг платоспроможного попиту на доступних їм сегментах ринку.
2. Прийняття рішень про цілі і конкурентну стратегію підприємства
повинно здійснюватися на рівні управління підприємством його керуючим
органом.
3. Цілі і конкурентну стратегію управління потрібно орієнтувати на
виживання підприємства, вони повинні відповідати вимогам економічної
реформи.
4. Кількісні і якісні характеристики виробництва засновуються на
ретельному аналізі зовнішнього середовища (стан, структура і ступінь
глобалізації галузі, реальні й потенційні постачальники, споживачі, конкуренти,
виробники товарів-замінників) і внутрішньої сфери діяльності підприємства.
5. Управління підприємством повинно бути спрямоване на формування
нової системи виробничих зв’язків із збереженням ефективно працюючих
елементів старої системи.
6. Управлінський вплив на процеси в організаційній, виробничій,
технологічній і соціальній сферах підприємства повинен здійснюватися
відповідно до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі з урахуванням
чинника часу.
7. Необхідно враховувати галузеві особливості інноваційних процесів,
характеристики виробничої системи, тип виробництва; також у системі повинні
бути показники, що відображають наявність і якість основних стратегічно
важливих для підприємства ресурсів та показники прямо чи опосередковано
вказують на результативність використання наявних ресурсів підприємства,
задіяних у інноваційної діяльності.
Формування
економічного
механізму
конкурентоспроможності,
систематизація показників і методів визначення конкурентоспроможності
підприємства дає можливість опанувати ринкову ситуацію та можливі її зміни,
вивчити пріоритети найбільш небезпечних конкурентів, провести аналіз
можливостей розширення ринку збуту і слугує в практичній діяльності
підприємства основою для розробки заходів щодо забезпечення його
конкурентоспроможності. Визначне місце при розробці та реалізації заходів
щодо підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу
країни в цілому та окремого підприємства має формування на державному рівні
макроекономічних умов для їх модернізації та оновлення.
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2.14. ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАЦІЯМИ
ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ільчук П.Г., кандидат економічних наук, доцент
Коць О.О., кандидат економічних наук
Національний університет «Львівська політехніка»
Важливою особливістю сучасного етапу становлення ринкових відносин
в Україні є посилення орієнтації вітчизняних суб’єктів господарської діяльності
на підвищення конкурентоспроможності пропонованих товарів і підприємств
загалом. Ключового значення при тому набуває формування системи стратегій
конкурентоспроможності, які формуються на різних рівнях, насамперед
функціональних. Адже, як свідчать існуючі дослідження, кризовий стан
багатьох підприємств сьогодні є, передовсім, наслідком відсутності чіткої
стратегії у їхній діяльності.
Питання стратегічного управління, зокрема формування стратегій
корпорацій, досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Ансофф, Н.
Куденко, О. Кузьмін, Г. Мінцберг, М. Портер [1-5] та інші. У працях цих
авторів розглянуто проблеми формування принципів стратегічного управління,
класифікації стратегій підприємства, методичних підходів до формування та
реалізації стратегій.
Проблеми управління конкурентоспроможністю висвітлюють у своїх
працях Д. Максим’юк, І. Піддубний Р. Фатхутдінов та інші. Зокрема, у цих
працях проаналізовано фактори забезпечення конкурентоспроможності різних
об’єктів,
подано
окремі
методики
формування
стратегій
конкурентоспроможності.
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Водночас необхідно відзначити, що в науковій літературі виділяються
лише окремі методи розроблення стратегій підприємства, основну увагу
приділено стратегіям вищого рівня, у той час як функціональні стратегії
достатньо не вивчені. Зокрема, це стосується і проблеми формування стратегій
конкурентоспроможності, що висвітлюється лише в окремих літературних
джерелах. Крім того, недостатньо висвітлено особливості стратегічного
управління в корпораціях, що сьогодні є провідною організаційно-правовою
формою організування бізнесу.
Стратегії в організації формують на трьох основних рівнях: корпоративна
стратегія визначає загальний напрям діяльності корпорації, бізнес-стратегія
стосується бізнес-одиниць, а функціональні визначають конкретні засоби
досягнення корпорацією конкурентних переваг. Тобто стратегії класифікують
за ознакою належності до одного з трьох рівнів стратегічного управління:
1) корпоративний (загальнофірмовий) рівень (рівень корпоративної
стратегії);
2) рівень стратегічно-господарських підрозділів (рівень бізнес-стратегії);
3) функціональний рівень (рівень функціональних стратегій) [2].
Стратегію конкурентоспроможності доцільно зараховувати до загальних,
для її реалізації формуються відповідні функціональні стратегії, тобто всі вони
повинні бути складовими єдиної системи управління конкурентоспроможністю
підприємства. При тому обов’язково необхідне дотримання принципів
системності і безперервності. Повинна бути сформована система стратегій, а не
просто їх набір на кожному рівні.
Функціональні стратегії (стратегії нижчих рівнів) повинні з необхідністю
логічно випливати зі стратегій вищих рівнів. Функціональні стратегії
стосуються внутрішніх факторів впливу чи сфер діяльності, які можуть
контролюватися керівництвом компанії, зокрема, це – виробництво, маркетинг,
фінанси, інвестиції, дослідження і розвиток та інші функціональні сфери, що,
на відміну від факторів зовнішнього середовища, не підлягають достатньому
контролю.
На основі робіт [6, 7] доцільно виділити такі сім основних
функціональних стратегій: технологічна стратегія, виробнича (операційна)
стратегія, маркетингова стратегія, інвестиційно-економічна стратегія, стратегія
досліджень і розвитку, організаційна стратегія, стратегія людських ресурсів.
Однією з основних функціональних стратегій конкурентоспроможності
корпорацій, на відміну від інших форм організування бізнесу, доцільно вважати
інвестиційно-економічну стратегію яку слід визначити як план підвищення
конкурентоспроможності шляхом використання усіх видів майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності,
внаслідок чого можна отримати прибуток або досягнути соціальний ефект.
Основною ціллю даної функціональної стратегії необхідно визначити
максимізацію вартості корпорації і, як наслідок, зростання курсової вартості
корпоративних прав. Загалом же інвестиційно-економічна стратегія спрямована
на залучення фінансових ресурсів з метою реалізації корпоративної стратегії та
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формування
й
підтримання
конкурентних
переваг
і
загальної
конкурентоспроможності корпорації.
Стійкість конкурентної позиції корпорації знаходиться у прямій
залежності як від структури її капіталу, так і від того, наскільки стратегія
конкурентоспроможності корпорації забезпечена ресурсами, передовсім,
фінансовими (а отже, знаходиться у прямій залежності від ефективності
інвестиційно-економічної стратегії).
Систему основних цілей та завдань під час формування інвестиційноекономічної стратегії зображено на рис.1.
Збільшення
(збереження)
можливостей доступу
до ринків фінансових
ресурсів

Збереження
гнучкості під час
прийняття
фінансових рішень

Мінімізація вартості капіталу, що використовується
корпорацією

Необхідні
умови

Інвестиційноекономічна
стратегія
корпорації

Забезпечення
балансу інтересів
акціонерів

Забезпечення фінансовими ресурсами на умовах,
вигідніших, ніж для конкурентів
Підвищення ефективності використання власних
та залучених фінансових ресурсів
Оптимізація структури капіталу корпорації

Завдання

Оптимізація фінансового стану, і, як наслідок,
підвищення інвестиційної привабливості корпорації
Оптимізація рівня фінансового контролю та
фінансової дисципліни

Цілі

Забезпечення довгострокового зростання
вартості корпорації та
прийнятного рівня
дохідності акцій

Формування конкурентних
переваг та посилення
конкурентоспроможності
корпорації

Рис. 1. Завдання, цілі та необхідні умови реалізації інвестиційно-економічної
стратегії конкурентоспроможності корпорації (авторська розробка)
На нашу думку, основними конкурентними перевагами, яких корпорація
може досягти реалізацією інвестиційно-економічної стратегії, є:
- доступ до більшої кількості ринків фінансових ресурсів, можливість
використання більшої кількості видів фінансових ресурсів;
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- можливість у будь-який момент забезпечити потреби корпорації у
фінансових ресурсах;
- нижчий рівень середньозваженої вартості капіталу ніж у конкурентів;
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Доступ до
більшої кількості ринків
фінансових
ресурсів,
можливість
використання
більшої
кількості видів
фінансових
ресурсів

Можливість у
будь-який
момент
забезпечити усі
потреби
корпорації
у
фінансових
ресурсах

Нижчий
рівень
середньозваженої
вартості
капіталу
ніж у
конкурентів

Вищий, ніж у
конкурентів,
рівень
ефективності
використання
капіталу
(власного та
залученого)

Вищий,
ніж у
конкурентів,
рівень
забезпечення
інтересів
акціонерів
(усіх груп)

Вищий,
ніж у
конкурентів,
рівень
інвестиційної
привабливості
корпорації

Вищий,
ніж у
конкурентів,
рівень
„фінансової прозорості”
корпорації

НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Забезпечення фінансовими
ресурсами на умовах, вигідніших,
ніж для конкурентів

Підвищення рівня
ефективності
управління
капіталом
корпорації

Здійснення корпоративного
управління, загалом, та реалізація
інвестиційно-економічної
стратегії ефективніше, ніж у
конкурентів

ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
а)
отримання
доступу
до
максимально можливої кількості
ринків фінансових ресурсів,
б) залучення „дешевших” фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення поточної діяльності,
в) оптимізація використання
фінансових інструментів для
кожного
виду
фінансової
діяльності корпорації.

а) підвищення ефективності використання залучених фінансових ресурсів,
б) підвищення ефективності використання власних фінансових ресурсів,
в) оптимізація структури
капіталу корпорації,
г) максимізація вартості
корпорації.

а) оптимізація фінансового стану
корпорації,
і,
як
наслідок,
підвищення
інвестиційної
привабливості корпорації,
б) оптимізація рівня курсової вартості та дохідності цінних паперів
корпорації з метою забезпечення
інтересів акціонерів та підвищення
інвестиційної привабливості корпорації,
в) оптимізація рівня фінансового
контролю та дисципліни.

Рис. 2. Основні конкурентні переваги, які можна сформувати в корпорації
внаслідок реалізації інвестиційно-економічної стратегії, та напрями й заходи їх
досягнення (авторська розробка)
- вищий, ніж у конкурентів, рівень ефективності використання капіталу
(власного та залученого);
- вищий, ніж у конкурентів, рівень забезпечення інтересів акціонерів (усіх
груп);
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- вищий, ніж у конкурентів, рівень інвестиційної привабливості
корпорації;
- вищий, ніж у конкурентів, рівень „фінансової прозорості” корпорації
тощо (рис.2).
До того ж у даному дослідженні вважаємо за доцільне виділити такі три
основні напрямки досягнення конкурентних переваг корпорації, внаслідок
реалізації інвестиційно-економічної стратегії:
1. Забезпечення фінансовими ресурсами на умовах, вигідніших, ніж у
конкурентів. Приклади заходів, що забезпечують досягнення конкурентної
переваги у цьому напрямку:
а) отримання доступу до максимально можливої кількості ринків
фінансових ресурсів;
б) залучення „дешевших” фінансових ресурсів для реалізації
інвестиційних проектів та забезпечення поточної діяльності. Корпорації, що
мають доступ до дешевших фінансових ресурсів, відповідно, здійснюватимуть
нижчі маржинальні витрати, аніж конкуренти, а отже, отримуватимуть важливу
конкурентну перевагу, яку вони можуть використати для захоплення
додаткової частки ринку та отримання додаткового прибутку,
в) оптимізація використання фінансових інструментів для кожного виду
фінансової діяльності корпорації.
2. Підвищення рівня ефективності управління капіталом корпорації, що
можна досягти за рахунок:
а) підвищення ефективності використання залучених фінансових
ресурсів;
б) підвищення ефективності використання власних фінансових ресурсів;
в) оптимізації структури капіталу корпорації.
Оптимізація структури капіталу може відбуватись по-різному, внаслідок
чого сукупний обсяг капіталу корпорації може збільшуватись, зменшуватись, або
залишатись незмінним (змінюватимуться лише частки капіталу, залученого з
різних джерел). Отже, цей процес може відбуватись як із додатковим залученням
капіталу, так і без нього. Забезпечення корпорації фінансовими ресурсами може
мати три основні джерела: акціонерний капітал, позиковий капітал та внутрішні
корпоративні доходи. Поєднання в різних частках цих джерел фінансування
діяльності корпорації називається фінансовою структурою корпорації.
Оптимізація структури капіталу корпорації (фінансової структури корпорації)
передбачає врахування великої кількості аспектів, зокрема:
1) Інтересів різних груп інвесторів щодо:
а) участі у прибутках;
б) отримання прав контролю за діяльністю корпорації;
в) отримання стабільних фіксованих виплат;
г) оподаткування на корпоративному рівні;
д) отримання пріоритету у разі банкрутства чи припинення діяльності
корпорації.
2) Існуючої структури капіталу корпорації;
3) Доцільності залучення додаткового капіталу;
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4) Вартості додаткового капіталу;
5) Вибору фінансових інструментів для залучення капіталу.
г) максимізації вартості корпорації.
3. Здійснення корпоративного управління загалом, та реалізація
інвестиційно-економічної стратегії ефективніше ніж конкуренти
Приклади заходів, що забезпечують досягнення конкурентної переваги у
цьому напрямку:
а) оптимізація фінансового стану корпорації, і, як наслідок, підвищення
інвестиційної привабливості корпорації;
б) оптимізація рівня курсової вартості та дохідності цінних паперів
корпорації з метою забезпечення інтересів акціонерів та підвищення
інвестиційної привабливості корпорації;
в) оптимізація рівня фінансового контролю та фінансової дисципліни.
Значна увага також повинна бути приділена формуванню інвестиційноекономічної стратегії для підприємств корпоративної форми. Першим етапом
процесу повинен бути поглиблене попереднє аналізування наявності чи
можливості формування у корпорації конкурентних переваг, досягнення яких
забезпечуватиметься власне інвестиційно-економічною стратегією, а також
необхідних заходів та факторів їхнього формування, зокрема:
1) рівня забезпечення поточної діяльності та стратегічних планів
корпорації фінансовими ресурсами:
а) оцінювання відповідності обсягу вільних фінансових ресурсів, а також
обсягів капіталу, що можна залучити із внутрішніх та зовнішніх джерел,
потребам корпорації для забезпечення поточної діяльності та стратегічних
планів. Реальний рівень забезпечення фінансовими ресурсами корпорації може
відповідати одній з трьох ситуацій: фінансовий дефіцит (вимагає залучення
додаткового капіталу), фінансова рівновага або фінансовий успіх (наявні вільні
фінансові ресурси, існують можливості для додаткового інвестування);
б) оцінювання можливості забезпечення потреби корпорації у фінансових
ресурсах на певний момент часу. Існування можливості у будь-який момент
забезпечити усі потреби корпорації у фінансових ресурсах може бути значною
конкурентною перевагою;
в) оцінювання рівня доступу до ринків фінансових ресурсів. Відсутність
необхідності розширення доступу до ринків фінансових ресурсів може бути
конкурентною перевагою.
2) структури капіталу:
а) доцільності існуючої структури капіталу та зміни частки позикового
капіталу. Аналізується доцільність зміни частки позикового капіталу і
приймається рішення щодо надання пріоритету використання капіталу із
внутрішніх або зовнішніх джерел;
б) оцінювання рівня залежності корпорації від позикового капіталу.
Вивчається, чи структура капіталу повністю (частково / за певних умов) дає
змогу додаткового залучення позикового капіталу і приймається рішення щодо
використання обмежень зміни частки позикового капіталу;
3) ціни капіталу, що використовується:
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а) ціни власного капіталу. Аналізується наявність чи втрата конкурентної
переваги у залученні капіталу за нижчою ціною, ніж конкуренти (порівняння
вартості капіталу для корпорації із конкурентами та середньоринковим рівнем);
б) ціни залученого капіталу. Визначається вартість власного та
позикового капіталу і приймається рішення щодо надання пріоритету
використання капіталу із внутрішніх або зовнішніх джерел;
в) ефективності методів (форм) залучення та фінансових інструментів, що
використовуються для залучення капіталу. Визначається необхідність
оптимізації ефективності методів (форм) залучення та фінансових інструментів,
що використовуються для залучення капіталу.
4) ефективності використання фінансових ресурсів:
а) рівня рентабельності інвестиційних проектів. Виокремлення конкретних
високорентабельних проектів та надання їм пріоритету (посилене фінансування),
б) загального рівня рентабельності капіталу корпорації. Виокремлення
конкретних низькорентабельних проектів з низьким рівнем цінності для
корпорації (скорочення фінансування, додаткове вивільнення фінансових
ресурсів);
в) рівня рентабельності власного і залученого капіталу. Прийняття рішення
щодо надання пріоритету використання капіталу із внутрішніх або зовнішніх
джерел.
5) фінансового стану та інвестиційної привабливості:
Аналізується можливість скорочення фінансового циклу і, як наслідок,
додаткове вивільнення фінансових ресурсів у вигляді оборотного капіталу.
Вивчається можливість покращання фінансового стану корпорації і, як
наслідок, підвищення довіри з боку інвесторів, привабливості цінних паперів
корпорації, розширення можливостей доступу до ринків фінансових ресурсів та
зростання інвестиційної привабливості.
6) рівня курсової вартості та дохідності цінних паперів корпорації,
капіталізації корпорації;
7) рівня фінансового контролю та фінансової дисципліни.
На другому етапі формування інвестиційно-економічної стратегії
конкурентоспроможності, ґрунтуючись на даних першого етапу (даних
проведеного аналізування фінансової діяльності, виявлених недоліків та обмежень
у досягненні конкурентних переваг, а також висновках, що дають змогу чітко
конкретизувати вибір заходів), здійснюється вибір заходів, завдяки реалізації яких
існує можливість досягти конкурентних переваг, а також здійснюється вибір
відповідальних осіб, котрих призначають безпосередніми керівниками й
виконавцями завдань, сформульованих у інвестиційно-економічній стратегії.
Окремим
третім
етапом
інвестиційно-економічної
стратегії
конкурентоспроможності повинен стати етап додаткового залучення капіталу
(зміни структури капіталу), у разі виявлення фінансового дефіциту (за
невідповідності потреб у фінансових ресурсах їх наявним обсягам та
можливостям корпорації щодо додаткового залучення капіталу із зовнішніх чи
внутрішніх джерел), у разі потреби оптимізації фінансового стану, та у тому
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разі, якщо досягнення певної конкурентної переваги вимагає додаткового
залучення капіталу.
І останнім, четвертим етапом формування та реалізації інвестиційноекономічної стратегії конкурентоспроможності є етап контролю за реалізацією
визначених заходів та досягненням завдань і цілей, що стосуються цієї
функціональної стратегії.
Отже слід наголосити на тому, що інвестиційно-економічна стратегія є
однією з основних функціональних стратегій для підприємств корпоративної
форми, на відміну від інших форм організації бізнесу. Вона є максимально
близькою за цілями та заходами до корпоративного управління загалом, що і
підкреслює актуальність дослідження проблематики формування та реалізації
інвестиційно-економічної стратегії як складової системи стратегій
конкурентоспроможності корпорації.
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2.15. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Квасницька Р.С.,
к.е.н., доц., професор кафедри фінансів та банківської справи
Ардашкіна Н.С.
аспірант
Хмельницький національний університет
Успішне функціонування та рівень конкурентоспроможності вітчизняних
промислових підприємств в сучасних умовах господарювання значною мірою
залежить від розвитку їх конкурентного потенціалу. Однією з проблем
управління промисловими підприємствами на даному етапі є ефективне
формування конкурентного потенціалу, який враховуватиме не тільки
внутрішні особливості діяльності підприємства, а й оперативно та адекватно
128

реагуватиме на вплив зовнішнього середовища. В ринкових умовах категорія
«конкурентний потенціал» здобуває особливу актуальність як одна з основних
характеристик стабільності підприємства, і, головне, можливостей його
подальшого розвитку.
Останнім часом конкурентний потенціал став об'єктом численних
досліджень, результати яких знайшли своє відображення в наукових працях
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Л. Абалкіна, В. Адамика, Л.
Балабанової, Т. Вербицької, А. Воронкової, С. Гончарової, А. Гриньова, Т.
Загорної, І. Кирчатої, І. Краснокутської, Є. Лапіна, О. Олексюка, І. Отенко, Т.
Паладової, Л. Пруса, І. Рєпіної, Я. Саліхової, Р. Фатхутдінова, О. Федоніна, Н.
Хрущ, Н. Чухрай, З. Шершньової та інших. Однак, незважаючи на потужний
науковий доробок вітчизняних та зарубіжних авторів в даній галузі, питання
формування та розвитку конкурентного потенціалу підприємства потребують
подальшого дослідження та вдосконалення.
Потенціал підприємства, з одного боку, це абстрактна економічна
категорія, що є наслідком взаємодії всіх елементів економічних відносин не
лише наявних, а й прихованих, проте здатних відбутися, а з іншого – це
економічна основа, реальна сила розвитку підприємства, що характеризується
системою показників, які відображають не лише наявні ресурси, а й їхні
резерви, котрі можуть бути використані за певних умов [1, с. 9]. Ефективне
використання потенціалу підприємства означає можливість одночасно і
раціонально використовувати всі наявні ресурси для досягнення високих
кінцевих результатів і задоволення потреб споживачів.
В умовах посилення конкурентної боротьби між виробниками відбулась
трансформація потенціалу підприємства у конкурентний потенціал, оскільки
він є базою, на основі якої підприємства здатні зберігати та збільшувати свою
конкурентоспроможність
в
довгостроковій
перспективі.
Визначення
конкурентного потенціалу підприємства має не тільки важливе наукове, а й
практичне значення, оскільки уявлення про його зміст підвищує ефективність
розробки стратегії поведінки підприємства на ринку.
Дослідження змісту поняття «конкурентного потенціалу» дозволяє
виділити чотири основних підходи до його сутності [2, с. 164]:
- конкурентний потенціал – це сукупність різноманітних ресурсів та
можливостей підприємства, які забезпечують йому отримання конкурентних
переваг на ринку;
- конкурентний потенціал – це сукупність наявних конкурентних переваг
підприємства;
- конкурентний потенціал - це частина загального потенціалу
підприємства;
- конкурентний потенціал – це здатність підприємства використовувати
свої ресурси та можливості.
На основі виділених ознак, під конкурентним потенціалом, ми
пропонуємо розуміти сукупність ресурсів та можливостей підприємства, які
при раціональному використанні формуватимуть його конкурентні переваги,
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що забезпечуватимуть підприємству стійкі конкурентні позиції на ринках в
довгостроковому періоді.
Здатність підприємства виграти в конкурентній боротьбі буде залежати
від внутрішніх конкурентних можливостей і зовнішніх умов господарювання.
Реалізація та використання внутрішніх можливостей підприємства на базі
існуючих ресурсів, формують відповідні конкурентні переваги.
Конкурентні переваги - це ключові сильні сторони підприємства, що
позиціонують його на ринку. Більшість основних конкурентних переваг є
характеристиками підприємства, за допомогою яких воно заявляє про себе
споживачам і які роблять підприємство і його продукцію унікальними. З одного
боку, конкурентні переваги - це конкурентні стратегічні активи, що
демонструють цінність, яку підприємство приносить своїм споживачам. З
іншого боку - це активи, від яких залежить те, як підприємство зможе
протистояти новим загрозам з боку конкурентів - погрозам, про існування яких
воно, можливо, навіть не здогадується і які можуть з'явитися в результаті
радикальних змін у світі високих технологій. Виявлення і використання таких
унікальних якостей дозволить підприємству конкурувати з іншими
виробниками в середовищі, що динамічно розвивається [3, с. 123].
Процес формування конкурентного потенціалу підприємства є одним з
напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію
системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії
був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей
діяльності підприємства.
Виходячи з сутності конкурентного потенціалу необхідно виділити
основні його елементи, кожен з яких має специфічні цілі використання і
розвитку, знаходиться під впливом різних чинників і являє собою сильну або
слабку сторону підприємства.
Більшість науковців пропонують розглядати структуру конкурентного
потенціалу з двох позицій: ресурсної та функціональної.
В рамках ресурсного підходу в якості елементів потенціалу підприємства
виділяють [4, 5, 6] окремі види ресурсів, здібностей, можливостей, які має
підприємство у всіх сферах своєї діяльності і які можуть бути мобілізовані для
досягнення підприємством своїх цілей.
При структуризації потенціалу підприємства з позицій ресурсного
підходу виділяють наступні його елементи: виробничо-технологічний
потенціал; науково-технічний потенціал; фінансово-економічний потенціал;
кадровий потенціал; інноваційний потенціал як стан підприємства на певний
період часу відносно його інвестиційних здібностей. Причому інноваційний
потенціал займає в даній структурі центральне місце [7, с. 51].
При функціональному підході до структуризації потенціалу підприємства
зазвичай виділяють [8,9] виробничий, фінансовий, інноваційний (науковотехнічний), маркетинговий, кадровий потенціали. Крім того, виділяються
управлінський, інформаційний, комунікаційний, збутовий (хоча його вважають
частиною маркетингового) потенціали підприємства. При цьому структуризація
потенціалу підприємства в значній мірі визначається цілями дослідження.
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На нашу думку, в структурі конкурентного потенціалу доречно виділити
сім основних елементних складових, за допомогою яких підприємство матиме
змогу посилити свої конкурентні позиції та забезпечити собі високий
конкурентний статус в довгостроковій перспективі (рис. 1). Так, фінансовий,
трудовий, інформаційний та інтелектуальний потенціал ми пропонуємо
розглядати в рамках ресурсного потенціалу, та зважаючи на розвиток
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств доцільно
виділити експортний потенціал в структурі конкурентного потенціалу.
Виділення експортної складової пояснюється слабким попитом внутрішнього
ринку, який не дозволяє машинобудівним підприємствам в повній мірі
реалізувати вироблену продукцію, а також не конкурентоспроможністю
вітчизняної продукції на світових ринках.
Підвищення
технологічного рівня
виробництва продукції
Забезпечення високого
рівня організації та
координації
управлінської діяльності

Інноваційний

Управлінський

Підвищення
конкурентоспроможно
сті продукції

Маркетинговий
Конкурентний
потенціал підприємства

Виробничий

Забезпечення
ефективності
використання
основного та обігового
капіталу

Ресурсний

Експортний

Здатність підприємства
виробляти
конкурентоспроможні
товари та реалізовувати
їх на світових ринках

Забезпеченість ресурсами
(фінансовими,
інформаційними,
трудовими,
інтелектуальними)

Рис. 1. Основні складові елементи конкурентного потенціалу
(складено авторами на основі [3,5,9])
Отже, на рівень конкурентного потенціалу підприємства впливають маркетинговий,
інноваційний, ресурсний, виробничий, управлінський і експортний потенціали, які
формують внутрішні конкурентні можливості підприємства. Маркетинговий потенціал
підприємства включає ринкову і збутову складові, спирається на маркетингові
ресурси, до яких можна віднести активи, які забезпечують вигідну позицію на
ринку і плідну співпрацю з контрагентами підприємства: імідж підприємства,
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сформовану клієнтську базу. Інноваційний потенціал визначає здібність
підприємства до проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських
або проектних робіт і є сукупною можливістю підприємства по випуску нової
продукції, впровадженню нових досягнень науки і техніки, прогресивних
технологій.
Ресурсний потенціал будемо розглядати з точки зору наявності
фінансових, людських, інформаційних та інтелектуальних ресурсів.
Виробничий потенціал включає наявні та приховані можливості підприємства
щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску
максимально можливого обсягу продукції (послуг). Управлінський потенціал
підприємства забезпечує внутрішньофірмову гнучкість, ефективність всього
конкурентного потенціалу. Вона досягається за рахунок ефективності і
гнучкості керівництва на всіх рівнях управління, його творчої активності і
здатності приймати рішення в умовах ризику й невизначеності, а також за
рахунок ефективності та гнучкості системи управління і структури
підприємства, їх здатності адекватно реагувати як на внутрішні, так і зовнішні
зміни.
Отже, базові елементи конкурентного потенціалу являють собою
механізм, що забезпечує їх функціонування в найбільш раціональному
поєднанні для вирішення поставлених цілей та завдань при певних умовах
зовнішнього середовища та внутрішніх обмежень.
Таким чином, для розвитку конкурентного потенціалу підприємства
необхідно комплексно підходити до процесу управління всіма елементами його
структури з метою досягнення синергетичного ефекту. Все це необхідно
враховувати при розробці ефективної стратегії розвитку конкурентного
потенціалу промислових підприємств, що сприятиме підвищенню рівня їх
конкурентоспроможності.
Розробка стратегії розвитку конкурентного потенціалу промислових
підприємств логічно розпочинається з аналізу основних зовнішніх та
внутрішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства.
На формування конкурентного потенціалу значний вплив має велика
кількість факторів, які залежать від специфіки діяльності підприємств та
галузевого ринку на якому вони функціонують (рис.2).
Фактори зовнішнього середовища мають значний вплив на діяльність
промислових підприємств, оскільки позитивні чи негативні зміни вищевказаних
факторів обумовлюють додаткові можливості чи загрози для підприємств.
Раціональне використання можливостей дозволяє значно поліпшити
фінансовий стан і зміцнити конкурентні позиції вітчизняних промислових
підприємств на ринку, в той час як ігнорування загроз може призвести до
кризового стану підприємств. В зв'язку з цим, необхідно проводити постійне
спостереження за змінами у зовнішньому середовищі, визначення його впливу
на фінансовий стан промислових підприємств з метою своєчасного
коректування стратегій розвитку конкурентного потенціалу.
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Аналіз внутрішнього середовища розкриває конкурентний потенціал
підприємства та дозволяє виявити його сильні та слабкі сторони, що є дієвим у
процесі досягнення визначених стратегічних цілей.
Фактори впливу на формування конкурентного потенціалу

Зовнішні фактори:
- політичні;
- нормативно-правові;
- соціально-демографічні;
- фінансово-економічні;
- науково-технологічні;
-природно-ресурсні.

Внутрішні фактори:
- фінансово-інвестиційні;
- інноваційні;
- ресурсні;
- трудові;
- управлінського впливу;
-виробничо-технологічні;
- маркетингові;
- експортні.

Галузеві фактори:
- інтенсивність конкуренції в галузі; - інформативність у ЗМІ;
- наявність розвиненої інфраструктури; - маркетингові посередники;
- чинники регіонального попиту і пропозиції; - контактні аудиторії;
- наявність, кількість та доступність постачальників;
- приватизаційні процеси в галузі

Рис. 2. Основні фактори, що впливають на формування конкурентного
потенціалу підприємства (розробка авторів)
З метою зменшення негативного впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів на конкурентний потенціал промислових підприємств необхідно
розробити
ефективні
стратегії,
спрямовані
на
підвищення
конкурентоспроможності основних складових конкурентного потенціалу, а
саме маркетингової, інноваційної, ресурсної, управлінської, експортної та
виробничої. Отже, стратегія розвитку конкурентного потенціалу підприємства
полягає у підвищенні обґрунтованості та ефективності вибору напрямків
розвитку основних його складових на всіх етапах діяльності промислового
підприємства.
Отже, реалізація ефективної стратегії розвитку конкурентного потенціалу
промислових підприємств дозволить:
- збільшити випуск промислової продукції за обсягами та
номенклатурою;
- збільшити частку вітчизняної промислової продукції на внутрішньому
та зовнішньому ринках;
- розширити експортні поставки;
- підвищити конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції;
- підвищити ефективність роботи промисловості;
- прискорити відновлення основних фондів на основі збільшення обсягів
інвестицій у промисловість і підвищення рівня вкладень у технологічні
інновації;
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- підвищити продуктивність праці та рівень заробітної плати на
промислових підприємствах тощо.
Таблиця 1
Напрями розвитку конкурентного потенціалу промислових підприємств
Складові елементи
конкурентного
потенціалу
Маркетинговий
потенціал

Виробничий
потенціал

Інноваційний
потенціал
Управлінський
потенціал
Експортний
потенціал

Ресурсний потенціал

Напрями розвитку основних складових елементів
конкурентного потенціалу
- організація та проведення маркетингових досліджень на ринку;
- проведення рекламних заходів і контакт із споживачами продукції;
- постійне оновлення і розширення сортаменту продукції, що
випускається;
- мінімізація витрат на виробництво і сервісне обслуговування тощо.
- реінвестування чистого прибутку в оновлення основних виробничих
фондів;
- постійна модернізація виробничих фондів (основного та допоміжного
обладнання);
- спорудження нових виробничих об’єктів;
- оптимальне завантаження виробничих потужностей, повний цикл
виробництва продукції тощо.
- формування науково-технічної бази для проведення інноваційної
діяльності
- збільшення фінансування науково-дослідних розробок підприємств;
- залучення співробітників різного рівня в процес розробки інновацій;
- впровадження новітніх технологій в процес виробництва.
- використання на підприємстві сучасних прогресивних систем управління;
- підвищення кваліфікації управлінського складу підприємства,
- підвищення рівня корпоративної культури та відповідальності керівників
- збільшення продажів за рахунок укладення міжнародних контрактів та
розширення нових ринків;
- забезпечення відповідності динаміці світового попиту;
- розширення масштабів експортного виробництва;
- сприяння диверсифікації виробництва тощо.
- прискорення оборотності оборотних активів;
- реалізація ефективних інвестиційних проектів;
- оптимізація витрат;
- зниження плинності кадрів;
- підвищення кваліфікації співробітників;
- розвиток програм щодо соціальної підтримки персоналу;
- мотивація творчої активності персоналу;
- впровадження сучасних інформаційних технологій тощо.

* удосконалено авторами на основі [3]

З проведеного дослідження можна зробити висновок, що конкурентний
потенціал є потужною базою для забезпечення конкурентоспроможності
промислових підприємств
Таким чином, для розвитку конкурентного потенціалу підприємства
необхідно комплексно підходити до формування та управління всіма
елементами його структури з метою визначення його сильних та слабких місць
і забезпечення ефективної діяльності підприємства. Все це необхідно
враховувати при розробці стратегії розвитку конкурентного потенціалу,
звертаючи увагу на внутрішні і зовнішні конкурентні можливості підприємства,
які залежать від відповідних потенціалів та їх визначають.
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Складові конкурентного потенціалу необхідно враховувати при розробці
методик та показників оцінювання рівня даного потенціалу підприємства, що є
результатом подальших досліджень та публікацій.
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2.16. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Кузьмін О.Є., д.е.н., проф.,
Жежуха В.Й., к.е.н., доц.
Національний університет «Львівська політехніка»
У ринкових умовах господарювання зміни є одними із найхарактерніших
явищ сучасності. Як доведено практикою діяльності провідних підприємств
різних видів діяльності, зміни в управлінні належать до найскладніших сфер,
адже пов’язані із працівниками і нерідко руйнують їхні традиційні звички,
способи поведінки чи сформовані взаємовідносини. Зміни часто стосуються і
менеджерів різних рівнів управління та їхніх стосунків із підлеглими.
Сьогодні не має сумнівів щодо того, чи слід змінюватись. Це необхідна
умова, щоб функціонувати та розвиватись у динамічному середовищі. Відтак,
впроваджуються зміни методів мотивування, прийняття управлінських рішень,
135

вибору
стилів
керівництва,
виявлення
альтернатив
та
обрання
найоптимальніших, способів вирішення проблем, а також технологій. Перед
керівниками підприємства постає важливе завдання: як впровадити зміни так,
щоб їхні наслідки мали найменший негативний вплив (враховуючи соціальну,
економічну, організаційну та інші складові) і натомість принесли очікуваний
результат. Такий спосіб мислення призводить до постійного пошуку нових і
більш результативних способів впровадження змін у діяльності будь-якого
промислового підприємства.
Нерідко трапляється так, що світові тенденції та досвід успішних
підприємств змушують керівників різних рівнів управління переосмислити їхні
особисті теорії, бачення, переконання, тобто те, що робили протягом тривалого
періоду часу і що у свій час приносило результат. Однак сьогодні, внаслідок
стрімких змін в діяльності організацій та в їхньому оточенні не достатньо
звертати увагу на те, що серед світових трендів подобається, а слід навчитись
розпізнавати те, що допоможе підприємству бути конкурентоспроможним у
бурхливому періоді ХХІ століття.
Щоб досягти успіху у конкурентній боротьбі, у якій беруть участь усі
промислові підприємства, і здобути стійкі конкурентні переваги, керівники
повинні докладати усіх зусиль, щоб випереджувати інших у впровадженні
інновацій. Окрім того, чим вищими є можливості внутрішньої зміни різних
підсистем підприємства, тим вищою є ймовірність адаптуватись до нових умов
функціонування. Зокрема, за твердженням М. Портера, необхідною умовою для
здобуття конкурентної переваги є здатність бути інноваційним, підвищувати її
рівень та одержувати завдяки цьому відповідну ефективність [12, с. 121].
Теоретиками і практиками доведено, що найближчим часом найкращі
конкурентні позиції матимуть ті промислові підприємства, виробництво яких є
еластичним та характеризується високим рівнем інноваційності. Як відомо,
протягом останніх років з’явилося чимало нових технологій. У цих умовах
суб’єкт господарювання, який не впроваджує змін у своєму виробництві або
занадто повільно реагує на зміни середовища, може погіршити своє ринкове
становище. Зокрема, згідно позиції Дж. Уелча, «не можна обмежуватись
утриманням свого статус-кво, оскільки іноземні виробники щоразу
впроваджують нові продукти, змінюються вподобання клієнтів, а також
відбуваються зміни у технологіях. Якщо підприємство негнучке і не виявляє
зацікавлення щодо пристосування до нових умов функціонування, є у
програші» [14, с. 23]. Ця теза, за твердженням автора, характерна для будь-якої
сфери функціонування кожного підприємства і кожної держави у світі.
Як свідчить вивчення й узагальнення літературних джерел, а також
практики функціонування провідних підприємств промисловості, саме
інновації та інноваційність технологічних процесів є ключовим чинником
забезпечення конкурентоспроможності цих суб’єктів господарювання на ринку.
Завдяки інноваціям й інноваційності усучаснюється виробництво, підвищується
продуктивність
праці,
покращується
якість
продукції
та
її
конкурентоспроможність, діяльність підприємства загалом стає більш
ефективною, удосконалюються методи виконання робіт, покращується безпека
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й умови праці тощо. Теорією і практикою доведено, що дотримання
традиційних правил гри у ринковій боротьбі не призведе до успіху, відтак слід
здобувати позиції лідера у конкретному сегменті через високий рівень
інноваційності технологій та його наслідок – впровадження інновацій. На
ключове значення інноваційності технологічних процесів серед інших чинників
успіху промислового підприємства звернув увагу і М. Портер. За його
твердженням, організації здобувають конкурентні переваги завдяки
інноваційним рішенням, в першу чергу у виробництві [12, с. 211].
Як відомо, динамічний розвиток економіки призводить до необхідності
впровадження на підприємствах промисловості змін, які можуть бути або
незначними, або таким, що докорінно змінюють організацію. Впровадження
технологічних процесів із високим рівнем інноваційності належить якраз до
отаких докорінних змін, тому воно повинно здійснюватись осмислено, з
економічним обґрунтуванням, із виявленням альтернатив, із залученням
значної кількості різноманітних ресурсів тощо. Забезпечення високого рівня
інноваційності технологічних процесів дає змогу створити умови, що сприяють
інноваціям і систематичному їхньому пошуку.
Однією із основних проблем низького рівня інноваційної активності
вітчизняних промислових підприємств є неврахування керівниками цих
суб’єктів господарювання з-поміж переліку характеристик технологічних
процесів їхньої інноваційності чи її ігнорування. Як свідчить вивчення
матеріалів вітчизняних промислових підприємств та результати опитування
їхніх провідних фахівців, здебільшого у виробничому процесі керівництво
акцентує увагу на такі технологічні процеси та обладнання, які дають
найбільший ефект у короткостроковій перспективі. Саме тому велика кількість
досліджень, які проводились у промисловості, була пов’язана із визначенням
ефективності технологічних процесів та техніки, яка використовується у них.
Проблеми оцінювання ефективності технологічних процесів і техніки
детально висвітлені у працях багатьох вітчизняних та іноземних науковців.
Очевидно, що ця проблема є досить важливою для будь-якого промислового
підприємства, оскільки неточна така оцінка, насамперед, нової техніки, може
призвести до додаткових витрат без належної віддачі. Важливість цього
завдання пояснюється також і тим, що процес впровадження нових
технологічних процесів чи заміни існуючих на промислових підприємствах
обмежений наявними ресурсами, розмірами підприємств, складностями пошуку
нових технологічних ліній, труднощами їхнього імпорту в Україну,
можливостями науково-дослідних та проектних організацій тощо. З огляду на
це, не кожне підприємство має змогу запровадити новий технологічний процес
чи модернізувати існуючий.
У сучасних умовах врахування лише показників ефективності
технологічних процесів та техніки не є повністю адекватним дійсності, оскільки
все більшої актуальності набувають проблеми застосування інноваційних
технологій у всіх сферах економіки, в т. ч. і в промисловості. Саме тому поряд
із наведеними вище ознаками технології важливого значення набуває ще одна
важлива її характеристика – інноваційність.
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Сучасний економічний розвиток, загострення конкуренції, лібералізація
торгівлі, посилення впливу світової фінансової кризи стають причинами того,
що переважна більшість підприємств будь-яких форм власності та видів
господарювання у таких умовах не спроможні досягти позитивного
економічного ефекту у короткостроковій перспективі (швидка окупність
інвестицій). Саме тому вони змушені орієнтуватись на середньострокову та
довгострокову перспективу і за таких умов інноваційність технології стає чи не
найважливішою її характеристикою.
Варто зауважити, що поняття «інноваційність технологічних процесів»
достатньо вузько застосовується у наукових дослідженнях у вітчизняній
літературі. Зазначимо, що незважаючи на достатньо широке використання у
вітчизняній економічній літературі таких понять як «інновація», «інноваційний
процес», «інноваційна діяльність», «інноваційний проект», «інноваційна
активність» тощо, поняття «інноваційність» вживається доволі рідко.
Визначення цього поняття відсутнє у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови, а також в інших загальнонаукових та тематичних словниках
[2; 3; 8; 10; 11]. Аналогічні висновки можемо зробити після огляду
енциклопедичних видань [4-6]. Вивчення вітчизняної нормативно-правової бази
також засвідчує наявність проблеми відсутності нормативно-правового
регламентування сутності і змісту цього поняття. Відтак, вищенаведене
пояснює актуальність та новизну об’єкта дослідження для вітчизняної
економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності промислових
підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
За результатами попередніх досліджень авторів доведено, що
інноваційність технологічних процесів промислових підприємств є їхньою
здатністю завдяки певним властивостям забезпечувати виготовлення нової чи
удосконаленої продукції [7, с. 385]. Така продукція може бути різноманітною;
це, фактично, будь-які вироби, які виготовляються у результаті перебігу
технологічного процесу (наприклад, для ливарних технологічних процесів – це
виливки; для кувальних – поковки і гарячі штамповки; для складальних – готові
машини тощо). Відтак, високий рівень інноваційності кожного із технологічних
процесів загалом дає змогу одержати стійкі та довгострокові конкурентні
переваги по кожному продукту таких процесів.
Щоб з’ясувати, наскільки новою чи удосконаленою повинна бути
продукція, щоб технологічний процес можна було вважати таким, який має
високий рівень інноваційності і є конкурентоспроможним, скористаємося
правовою нормою ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»,
відповідно до якої інновації – «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери». Нова продукція – це така, можлива сфера застосування якої,
функціональні характеристики, конструктивне виконання, ознаки, а також
склад використаних матеріалів та компонентів значною мірою відрізняються
від аналогічної продукції, що виготовлялася раніше [1]. З огляду на наведені
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трактування, така нова і удосконалена продукція повинна бути
конкурентоспроможною та істотно поліпшувати структуру і якість виробництва
промислового підприємства; вона повинна мати «суттєво вищі технікоекономічні показники» (ст. 1). Причому, на думку А. Савчука, принципово
важливим є те, щоб ці нові чи удосконалені властивості були суспільно
корисними, тобто викликали зацікавлення у споживачів (в тому числі і в самого
промислового підприємства) [13, с. 40]. Тобто, це означає, що такі нові
характеристики чи інші відмінні від існуючих аналогів ознаки повинні мати
практичне застосування з точки зору зацікавлення споживачів.
Інноваційність технологічних процесів як один із чинників підвищення
конкурентоспроможності промислових підприємств характеризується низкою
особливостей, які слід брати до уваги, конкретизуючи сутність цього поняття.
По-перше, інноваційність є однією із багатьох властивостей будь-якого
технологічного процесу, тобто визначає лише деяку із його характерних
особливостей. При цьому, варто зауважити, що промислові підприємства
характеризуються різноманіттям технологічних процесів, які класифікуються за
різними ознаками. Так, існують кувальні, ливарні, механічні, термічні,
складальні технологічні процеси; аналітичні, синтетичні, прямі; ручні,
машинно-ручні, машинні; однопредметні, багатопредметні; апаратурні,
дискретні; з вільним та регламентованим ритмом; одиничні, серійні, масові;
заготівельної фази, фаз оброблення і складання тощо. Уявлення про
різноманіття таких процесів дає змогу суб’єктам спростити їхній вибір під час
оцінювання інноваційності.
По-друге, враховуючи те, що у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови поняття «здатність» означає можливість, вміння здійснювати,
робити що-небудь, придатність до чого-небудь тощо, очевидно, що це все може
бути досягнуто завдяки певним ознакам, якими об’єкт чи процес наділені. З
огляду на це, інноваційність технологічних процесів як підґрунтя забезпечення
їхньої конкурентоспроможності можемо представити як векторну величину й
описати таким чином:
I  (i1, i2 , i3 ,..., in ),

(1)
де І – інноваційність технологічного процесу;
i1, i2 , i3 ,..., in - оцінки ознак (кількісні чи якісні), що визначають
інноваційність.
Різноманіття технологічних процесів призводить до того, що й самі
ознаки інноваційності можуть бути різними.
По-третє, виходячи із наведеного трактування поняття «інноваційність»,
можемо зробити висновок, що вона (інноваційність) пов’язана із конкретним
технологічним процесом і є його відносною характеристикою.
По-четверте,
інноваційність
може
виступати
порівняльною
характеристикою технологічних процесів.
Вищенаведені роз’яснення можна вважати характерними ознаками
інноваційності технологічних процесів, відтак, вони дають змогу
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конкретизувати вхідну інформацію під час її оцінювання для забезпечення
конкурентоспроможності промислових підприємств.
Розглядаючи інноваційність технологічних процесів як підґрунтя
конкурентоспроможності підприємств промисловості варто наголосити на
необхідності розмежування сутності цього поняття і поняття інноваційного
потенціалу технологічних процесів. У загальному, під поняттям «потенціал»
розуміють сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил і т.
ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері; це запас
чого-небудь, резерв; це приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності,
що можуть виявитися за певних умов [3]. Узагальнюючи погляди науковців
щодо трактування поняття «інноваційний потенціал», слід зазначити, що воно
авторами розглядається здебільшого у площині сукупних можливостей
підприємства. Відтак, методичні рекомендації з оцінювання рівня
інноваційного потенціалу передбачають виокремлення різних його складових,
які й характеризують такі можливості (тобто структурування потенціалу).
Відтак, незалежно від підходу до трактування поняття «інноваційний
потенціал» (чи як сукупність ресурсів, чи як сукупність умов, складових, чи як
здатність ресурсів виконувати поставлені завдання), методичною основою
оцінювання рівня інноваційного потенціалу технологічного процесу є
виокремлення складових, що визначають його можливості в сфері інновацій
(ресурси, резерви, елементи майбутнього стану та ін.), а також їхнє кількісне
оцінювання. Чим більшою є величина кожного з потенціалоутворюючих
елементів (і, як правило, їхня загальна кількість), тим вищим вважається рівень
інноваційного потенціалу технологічного процесу.
Огляд та узагальнення літературних джерел дає змогу стверджувати, що
інноваційність технологічного процесу, на відміну від інноваційного
потенціалу, слід розглядати як явище, як здатність реалізувати можливості, що
визначають інноваційний потенціал. Наприклад, промислове підприємство
може мати можливості оновити свою техніко-технологічну базу виробництва,
забезпечити випуск нової конкурентоспроможної продукції, мати низьку
плинність працівників високої кваліфікації, велику частку витрат на НДДКР,
високий рівень забезпечення науково-дослідним обладнанням, у штаті
підприємства можуть працювати працівники з науковим ступенем кандидата чи
доктора наук тощо (тобто, може бути присутня велика кількість
потенціалоутворюючих складових), однак воно не завжди спроможне
реалізувати ці можливості (чи до кінця реалізувати). Або теж може бути й так,
що підприємство, з одного боку, здатне максимально реалізувати інноваційний
потенціал, а з іншого – це вимагатиме значних витрат, термін окупності яких
буде досить значним, як для промисловості, та економічно це буде невигідно.
Відтак, інноваційність можемо трактувати також як характеристику кожного з
потенціалоутворюючих елементів технологічного процесу, яка відображає їхню
здатність реалізувати ті інноваційні можливості, які існують. Якщо при
оцінюванні рівня інноваційного потенціалу технологічного процесу
використовуються показники, що, здебільшого, визначають кількість та якість
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інноваційних ресурсів, то для визначення рівня інноваційності вже будуть
потрібні інші критерії.
Вищенаведене дає змогу стверджувати, що поняття «інноваційний
потенціал технологічного процесу» не є ідентичним поняттю «інноваційність
технологічного процесу» ні за об’єктом, ні за метою дослідження, а відтак
підходи до їхнього оцінювання різнитимуться.
Промислові підприємства щораз більше охоплені змінами. Такі зміни все
більше помітно у їхньому функціонуванні. Постійно йде мова про
реструктуризацію, реорганізацію, зміну напрямів діяльності, реінжиніринг, нові
форми збуту, технології тощо. Те, що донедавна мало винятковий характер,
тепер стає буденністю. Жодне підприємство промисловості не може цього
оминути, адже знаходиться у щораз більш динамічному середовищі. Час
організацій, діяльність яких була спрямована на стабілізацію функціонування,
залишився у минулому. Здатність забезпечити нові потреби ринку промислової
продукції вимагає від суб’єктів господарювання високого рівня еластичності
діяльності, а цього можна досягти в першу чергу завдяки впровадженню
технологічних процесів із високим рівнем інноваційності. Підприємства
промисловості, які будуть швидшими у конкурентній боротьбі, матимуть
більші можливості здобути успіх та стійкі конкурентні позиції.
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2.17. СТРАТЕГІЧНІ ЖИТТЄВІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ СВТОГЛЯДНІ
ОРІЄНТИРИ ПРАЦІВНИКА – ВИРІШАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СУЧАСНИХ СУБ’ЄКТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кучин С.П.
канд. екон. наук, доцент
Харківський інститут фінансів Українського державного університету
фінансів та міжнародної торгівлі
Людина – міра всіх речей
Протагор
Протягом тривалого періоду часу вирішальну роль у забезпеченні
економічного зростання країн світу відігравали природні фактори. З кінця
XVIII ст. вирішальну роль перебрав на себе технічний прогрес і почав
посилюватися технократичний підхід до проблем економічного зростання. Вже
до кінця XX ст. стало очевидним, що економічне зростання країн, що вступили
в постіндустріальну стадію розвитку, все більшою мірою визначаються
якостями людини, її цінностями й мотиваційними орієнтаціями, рівнем
розвитку соціальної відповідальності.
На сьогодні ціннісна конкурентоспроможність стає головною рушійною
силою сучасного господарського розвитку [3, с. 151]. Серед вчених, які
досліджують різноманітні напрями впливу ціннісної конкурентоспроможності
на економічний розвиток держави: П. Бергер, М. Бузмакова, А. Гальчинський,
М. Горожанкіна, Г. Задорожний, А. Колот, Е. Лібанова, В. Мау, А. Москвіна,
Ю. Пахомов, Ю. Помпєєв, М. Портер, А. Субетто, В. Тарасевич, С. Хантінгтон,
Л. Харрісон та інші.
У роботах зазначених авторів цінності досліджуються як визначальний
чинник розвитку країни [11, с. 131], ключовий фактор успіху та підвищення
конкурентоспроможності держави на світовій арені. Людина, яка здатна
генерувати ідеї і здійснювати інноваційну діяльність, виступає головним
ресурсом розвитку держави. У сучасному світовому співтоваристві переваги
стали отримувати ті держави, які дбають про розвиток своєї економіки, що
базується на знаннях і кваліфікації з яскраво вираженим «людським виміром»
[5, с. 422]. Центральним елементом вирішення сучасних проблем підвищення
ефективності виробництва стає ЛЮДИНА. Питання формування та розвитку
людського потенціалу знаходять своє відображення в роботах наступних
авторів: О. Амоша, Н. Андрусишин, В. Антонюк, О. Балакірєва, С. Бандур,
О. Білик,
Н. Власенко,
Г. Герасименко,
В. Головенько,
Л. Головко,
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С. Гріневська, Д. Дмитрук, Т. Заяць, В. Зінич, О. Карнаухова, І. Качалова,
І. Крючкова, І. Курило, В. Куценко, П. Левін, Л. Лісогор, Е. Лібанова,
В. Логвіненко О. Макарова, Л. Мельцер, В. Місютіна, В. Новіков, О. Новікова,
А. Ноур, У. Садова, Ю. Середа, С. Смерічевська, В. Студінський, С. Черненко,
О. Шестаковський та інші. Всебічна реалізація потенціалу особистості сприяє
зміні трендів розвитку людського суспільства, коли визначальним стає
імператив його виживання. Людський потенціал країни – це сукупність
фізичних і духовних якостей її населення, які можуть бути використані для
досягнення індивідуальних і суспільних цілей. Він є якісною характеристикою
населення і визначається такими факторами, як рівень фізичного та психічного
здоров’я, тривалість життя, рівень освіченості, трудової мотивації,
матеріальних і духовних потреб, соціальної активності людей, структурою
особистих цінностей.
В 60-80-х роках ХХ ст. з’явилась низка теорій економічного зростання, в
яких реальною рушійною силою економічного прогресу є людина (П. Ромер,
Р. Лукас, Г. Беккер, Т. Шульц). У цих теоріях доводиться, що рівень розвитку
суспільства визначається наявною сталою ієрархією цінностей та інтересів,
характеристиками населення, тобто так званим людським капіталом. Під
людським капіталом маються на увазі здібності, знання та вміння працівників,
які дають їм можливість функціонувати в соціально-економічному середовищі.
Інвестиції в так званий людський капітал є необхідною умовою розвитку
соціально-економічної системи будь-якої держави. Під людським капіталом
розуміється «сформований в результаті інвестицій і накопичений людиною
певний запас здоров’я, знань, навичок, можливостей, мотивацій, який сприяє
підвищенню продуктивності праці та ефективності виробництва [10, с. 24].
Частка людського капіталу в розвинених країнах становить більше двох третин
національного багатства. У США ця частка досягає 76%, у Західній Європі –
близько 74%, в Росії – майже половина, в Україні поки – близько 20% [13, с.
121].
У сучасному світі детермінанти конкурентоспроможності країн світу
зміщуються в бік етичних, духовно-моральних орієнтирів, оскільки саме вони є
фактором розвитку, на відміну від матеріально-утилітарних цінностей, які
призводять до соціальної та культурної деградації [3, с. 154]. Традиції, цінності,
звичаї безпосередньо впливають на розвиток економіки держави, а
інтелектуальний та культурний розвиток, ціннісні орієнтації, обумовлюють
мотиви досягнення цілей національного господарського розвитку [11, с. 125].
Таким чином, самоідентифікація людини, передача з покоління в покоління
культурних, духовних, моральних цінностей стають головними цілями та
завданнями національного відродження [11, с. 131]. Стабільна сукупність
символів, вірувань, цінностей, норм, ролей і статусів впливає на соціальноекономічні відносини в суспільстві, а всі економічні фактори перебувають у
залежності від людських мотивів та відповідних рішень, що реалізуються в
соціоекономічній поведінці людей [18]. Вирішальним фактором підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки стає відображення в
свідомості працівника цінностей, визнаних ним як стратегічні життєві цілі та
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загальні світоглядні орієнтири. Таким чином, в сучасному світі лише близько
15% всіх факторів, що впливають на міжнародні позиції тієї чи іншої країни,
залежать від таких традиційних «жорстких» показників, як обсяг виробництва,
рівень інфляції, стан торговельного балансу, в той час як 85% – від так званих
«м’яких» чинників конкуренції, до числа яких відносяться мотивація праці,
ступінь освіченості та кваліфікації кадрів, система цінностей на виробництві [5,
с. 422].
Сучасну людину не можна розглядати як виключно біологічно-соціальну
істоту. В основі її природи лежить триіпостасна єдність. Людина – це біо-соціодуховна істота, причому, «духовна складова визначає перші дві іпостасі
людини, перебуваючи з ними в тісному взаємозв’язку» [11, с. 106]. Сучасна
людина – це особистість, суб’єкт духовного, економічного та соціального
життя, який формує в національній економіці суспільний попит і пропозицію,
діє не тільки під впливом економічних факторів і переслідує не виключно
економічні цілі, є носієм індивідуальних рис характеру та самооцінки, які
безперервно трансформуються в процесі соціальних відносин, спілкування,
індивідуальної та колективної трудової, освітньої, творчої та іншої діяльності.
Нажаль, у сучасному українському суспільстві людина перетворюється
виключно на засіб досягнення цілей, звужується усвідомлення її значущості як
мети розвитку суспільства.
Мета досягнення всебічного духовно-морального та інтелектуального
розвитку людини покладена на суб’єкти соціально-культурної інфраструктури.
Аналізуючи сучасні тенденції розвитку світового господарства, відзначимо
думку А. Гальчинського стосовно розвитку соціальної сфери: «Якщо за
традиційною схемою наукових канонів індустріального суспільства соціальне
детермінується економічним, то зараз очевидним стає неадекватність даної
взаємозалежності. У постіндустріальному суспільстві економічна і соціальна
сфери фактично помінялися місцями. Економіка сама по собі стала
безпосередньою складовою соціальної сфери, яка не тільки поглинає її
результуючу основу, але і визначає велику частину енергетичного потенціалу, її
ресурсну базу, межі зростання і розвитку» [7, с. 566]. Соціально-культурна
сфера являє собою узагальнений, сумарний результат стану багатьох
соціальних та культурних компонентів, які формують людський капітал [23, с.
129-130].
А. Колот формулює фундаментальне питання сучасного соціальноекономічного розвитку людства: «Як трактувати вкладення в соціальну сферу –
невиробничі витрати або соціально значимі інвестиції; або чи може залишатися
соціальна компонента другорядною в умовах, коли магістральним напрямом
прогресу цивілізації стає розвиток «економіки знань» та знання на 60% і більше
повинні наповнити вартість кінцевого продукту; чи можна і надалі керуватися
традиційними уявленнями про взаємозв’язки економічного і соціального
розвитку, що затвердилися в епоху індустріалізму, а реальністю є разючі зміни
в структурі активів господарюючих суб’єктів на користь нематеріальних, і
левова частка останніх припадає на людський капітал, що формується
переважно в соціальній сфері» [15, с. 152].
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Вирішальну роль у розвитку людського капіталу та формуванні
відповідної парадигми ціннісних орієнтацій працівника відіграє сфера освіти.
Головною ознакою державності є наявність освіченого населення, а розвиток
народного господарства будь-якої країни можливий лише за певної його
кількості, яке здійснює виробництво якісної продукції, необхідної для життя
суспільства на основі здобутих в процесі навчання знань, умінь та навичок.
Основним завданням сфери освіти стає пошук і розвиток потенційних
здібностей і талантів, насамперед, підростаючого покоління. Високотехнічною
країною може стати тільки та країна, яка створить максимальні можливості для
реалізації творчих здібностей людини. Процес освіти – це формування знань,
духовного обличчя людини під впливом інтелектуальних надбань, моральних і
духовних цінностей, процес виховання та самовиховання [21]. Могутнім
стимулом розвитку освіти та професійної підготовки в усьому світі стало
визнання й поширення саме теорії людського капіталу, в результаті чого освіта
стала трактуватися як інвестиції в людський капітал, що приносять прямі
економічні та зовнішні соціальні вигоди, стимулюють економічне зростання [8,
с. 359].
Висококваліфіковані кадри є найбільш динамічним елементом
виробничої системи: вони продукують нові ідеї, сприяють найшвидшому
впровадженню в практику наукових відкриттів. Одним із найважливіших
стимулів розвитку освіти стало розуміння її як виробника людського капіталу
та чинника соціально-економічного зростання. Підвищення рівня освіти
працівників призводить до зростання їх заробітків, і, таким чином, впливає на
збільшення національного доходу країни. Підвищення рівня освітньої
підготовки неминуче призводить до зростання продуктивності праці.
Нині розвиток освіти та професійної підготовки сприяє вирішенню таких
важливих завдань соціально-економічного розвитку, як прискорення темпів
економічного зростання, пом’якшення нерівності в розподілі особистих
доходів, підвищення якості національної робочої сили (а отже,
конкурентоспроможності економіки), безпосереднє зменшення безробіття [8,
с. 360]. Освіта дозволяє вигідно використовувати в рамках усього процесу
виробництва цілу низку позитивних факторів. Освічені люди використовують
капітал більш ефективно, в результаті чого він стає більш продуктивним. Вони
також схильні до нововведень, до винаходу нових, більш досконалих форм
виробництва. Крім того, вони обмінюються отриманими результатами з
колегами. Підвищення рівня освіти веде до підвищення ефективності всіх
факторів виробництва [5, с. 423].
Успішний розвиток економіки неможливий без ефективного розвитку
системи освіти. Ефективний розвиток освіти – це важливий крок у формуванні
висококваліфікованих фахівців, які в майбутньому приноситимуть користь
державі. Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та
економічний потенціал суспільства. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення
добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету
та конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
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Одними з актуальних сучасних проблем формування та розвитку
людського капіталу є загрозлива демографічна ситуація в Україні та проблема
працевлаштування молоді. Демографічна ситуація є визначальним чинником
для забезпечення стабільного, ефективного та інноваційного розвитку держави.
Вивченню впливу демографічної ситуації на економіку держави присвячено
низку наукових праць вітчизняних вчених, таких як: С. Біляцький, В. Близнюк,
О. Богуцький, С. Вовканич, Ю. Галустян, І. Голубєва, О. Грішнова, А. Колот,
Г. Куліков, Л. Лавриненко, Е. Лібанова, О. Макарова, О. Малиновська,
І. Петрова, Т. Петрова, О. Позняк, С. Полякова, І. Прибиткова, А. Хахлюк,
Н. Шелудько та інші. У вітчизняних дослідженнях наголошується на тому, що в
Україні демографічна ситуація відрізняється великою гостротою, напруженістю
[див. 4]. Нині Україна переживає демографічну кризу, тому дослідження
різноманітних чинників, що впливають на демографічну ситуацію та процеси є
надзвичайно актуальним. У переважній більшості областей України
реєструється скорочення кількості населення. При цьому, більш різкого
скорочення традиційно зазнає сільське населення (7,5 осіб на 1000 жителів), на
противагу показникам по міському населенню (4,0 осіб на 1000 жителів). Дещо
краща, порівняно з іншими, ситуація спостерігається у Закарпатській,
Рівненській, Волинській областях, а також у містах Київ та Севастополь
[докладно див. 9].
Проблема працевлаштування молоді є однією з актуальних проблем
вдосконалення духовно-соціальних якостей робочої сили. Молодь – це важлива
складова трудового потенціалу країни. Молодь впливає на суспільні процеси та
визначає майбутнє держави, використовуючи свою мобільність, гнучкість.
Залучення молоді в суспільні процеси країни є одним з перспективних напрямів
забезпечення повної зайнятості та досягнення потенційного рівня ВВП.
Особливо гостро постає проблема працевлаштування молоді у віці від 15 до 24
років. Саме цей період життя молодої людини характеризується значною
соціальною незахищеністю особистості.
За даними Міжнародної організації праці, «армію» безробітних щороку
поповнюють декілька мільйонів молодих людей. Це пов’язано з тим, що в
молоді завжди менше можливостей для працевлаштування. Особливо ця
тенденція помітна під час кризи, коли фірми проводять масові звільнення, у
тому числі досвідчених співробітників, і не хочуть наймати людей без досвіду
роботи [див. 22]. Вирішення проблеми працевлаштування молоді має актуальне
значення з точки зору реалізації трудового потенціалу, та є важливою умовою
економічного зростання держави. За підрахунками Державної Служби
Статистики України, в країні число молодих людей у віці 15-24 років постійно
скорочується, що дає підстави очікувати поступове скорочення молодіжних
трудових ресурсів в найближчі роки. На світовому молодіжному ринку праці
теж простежуються тенденції до скорочення кількості молодих людей, і до
2025 р. частка людей у віці до 25 років складе лише третину населення в
країнах Центральної, Східної Європи та країнах СНД. Світовий рівень
безробіття серед молоді в 2005 р. склав 13,5% і нині зростає. В Україні у віковій
групі 15-24 роки спостерігався високий рівень безробіття – 13,3% в 2008 р.
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(розраховано за методологією Міжнародної організації праці). Співвідношення
між рівнями молодіжного та дорослого безробіття в 2008 р. становило 2,4 до 1.
По регіонам України статистика молодіжного безробіття виглядає наступним
чином: найбільша кількість безробітних молодих людей у віці до 35 років, що
перебувала на обліку в державній службі зайнятості, зареєстрована в
Донецькій, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях. В цілому,
тенденції українського молодіжного ринку праці збігаються з показниками
більшості країн Центральної та Східної Європи, для яких характерні нижчі, ніж
у країнах Західної Європи та інших розвинених країнах, рівні економічної
активності та зайнятості молоді. Економічні негаразди суттєво вплинули на
соціальне становище молоді та рівень його життя. Безробіття серед молоді в 2-3
рази вище, ніж безробіття серед дорослого населення [12], що свідчить про
низьку конкурентоспроможність молоді на ринку праці.
Узагальнюючи пропозиції сучасних дослідників та власні погляди,
пропонуємо наступні заходи для зниження рівня безробіття в Україні серед
молоді у віці від 15 до 24 років: використання для молоді гнучких графіків
робочого часу та закріплення умов дії тимчасових і сезонних контрактів [14];
забезпечення гарантованої співбесіди молодого фахівця з роботодавцем;
створення окремої біржі праці (або спеціальних відділів) саме для
працевлаштування молоді; розробка проектів, орієнтованих на фінансування
активних заходів сприяння зайнятості молоді; встановлення доплат до окладів
молодим працівникам або встановлення пільгового оподаткування їх трудових
доходів; проведення окремих досліджень з метою визначення спеціальностей,
професійних навичок і рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники
(враховувати результати цих досліджень у навчальних програмах); включення до
навчальних програм обов’язкового стажування студентів старших курсів на
підприємствах, в установах та організаціях для придбання випускниками
практичного досвіду роботи (проходження реальної практики з чітко
визначеними завданнями і оцінкою досягнутих результатів); розробка й
впровадження дієвого механізму фінансової та іншої підтримки підприємств,
установ та організацій, що беруть участь в реалізації програм з
працевлаштування молоді; впровадження в програмах навчальних закладів
курсів з методики пошуку роботи та факультативних занять з організації власної
справи.
Звернемось безпосередньо до проблеми формування ціннісних орієнтацій
робітника. Матеріальні компоненти національного багатства і духовні блага
складають сукупні можливості суспільства в розвитку суспільного виробництва
та задоволенні особистих потреб [19, с. 18]. Саме особисті потреби (їх
наявність, ступінь задоволення, якісні характеристики) є одним з вирішальних
компонентів щодо формування суспільного попиту та побудови сталої системи
ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації формуються не лише у родинному
колі, але і в процесі комунікацій під час роботи, відпочинку тощо. Ціннісні
орієнтації є важливою складовою організаційної культури.
Безпосередній вплив на формування стійкої парадигми ціннісних
орієнтацій працівника має організаційна культура підприємства або організації.
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Проблематику організаційної культури та ціннісних орієнтацій в сучасному
суспільстві досліджують С. Андрєєв, В. Бабаєв, Д. Баюра, І. Бакума,
О. Балакірєва, С. Буко, М. Варій, В. Єрьоменко, Г. Задорожний, Н. Зубрєва,
А. Кавалеров, С. Кирій, О. Коврига, О. Крутій, Е. Лібанова, В. Лісовський,
В. Мартиненко,
С. Мочерний,
І. Родіонова,
В. Смоловик,
А. Стойка,
О. Тинкован, В. Усачова, О. Устинко, М. Хохлов, С. Чоботар, Н. Шаронова та
інші. За своїм змістом організаційна культура – це сукупність цінностей і
досягнень в усіх напрямках діяльності організацій, дотримання нею та її
складовими частинами моральних, юридичних, організаційних, економічних,
технологічних, технічних та естетичних норм.
Організаційна культура стимулює або змушує працівників створювати
позитивний імідж суб’єкта господарювання, спрямовує щоденну діяльність на
досягнення не тільки матеріальних, але й духовних цілей, які підтримані
зовнішнім оточенням, національною та міжнародною спільнотою. В Україні
персонал підприємств та організацій, здебільшого, все ще сприймає поняття
«організаційна культура» лише як модну тенденцію, а, отже, знижує та
знецінює її творчий потенціал щодо вивчення багатьох локальних феноменів
організаційного життя соціальної сфери, які, в свою чергу, можуть дати
поштовх до розуміння глибинних основ організаційної поведінки. Зміна
організаційної культури займає багато часу, в її процесі змінюються соціальні
пріоритети, норми поведінки, а головне – ціннісні орієнтації.
Ціннісні орієнтації виражають ставлення людини до соціальної дійсності,
чинять суттєвий вплив на всі сторони її діяльності. Система ціннісних
орієнтацій складає основу поглядів особистості на навколишній світ. В
цінностях зібрано досвід минулих поколінь, що дозволяє розглядати їх як
найважливіші елементи культури. Зміна ціннісних орієнтацій безпосередньо
впливає на всю сукупність відносин у соціально-економічній системі
суспільства. Цінності не є незмінними, раз і назавжди упорядкованими. У
кожного може існувати своя система цінностей, і в цій системі цінності
шикуються у певному взаємозв’язку.
Як зауважує О. Балакірєва: «Ціннісні орієнтації змінюються, бо
змінюється світ, змінюється культура, вже людина зовсім по-іншому бачить те,
що для неї колись було найважливішим» [див. 2]. Цінності змінюються з часом.
Йде розвиток як людини, так і суспільства в цілому. Але все ж таки те, що було
цінним для людини раніше, не зникає повністю, інше виникає лише поряд з ним
або на його основі. Таким чином, ціннісні орієнтації – це відображення у
свідомості людини цінностей, які вважають стратегічними життєвими цілями та
спільними світоглядними орієнтаціями; це складний соціально-психологічний
феномен, який характеризує направленість і зміст активності особистості,
зумовлюючи загальний підхід людини до світу, до себе.
Разом зі змінами кардинального характеру, в Україні відбувається
«переоцінка цінностей». Якщо раніше існувала певна спадковість у передачі
цінностей від старшого покоління до молодшого, то нині цей феномен майже
відсутній [16]. Неминуче відбувається поступова переоцінка цінностей.
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Кардинальні зміни в політичній, економічній, духовній сферах суспільства
призводять до змін в цінностях і вчинках людей [див. 1; 6; 16; 17].
Звернемось до такого феномену соціально-трудових відносин, як
соціальна відповідальність. Соціальна відповідальність – рівень добровільного
відгуку на соціальні проблеми з боку суб’єктів національної економіки. Цей
відгук розташований поза обумовлених законом чи регуляторним органом
вимог щодо діяльності підприємств та організацій в сфері соціальної політики
по відношенню до своїх працівників. Організація має прагнути вирішувати
проблеми працівників навіть в тому випадку, коли це не передбачено
законодавством. Це є добровільним прийняттям на себе соціальних зобов’язань.
Зовнішні соціальні зобов’язання – це вирішення екологічних, культурних,
мистецьких, соціальних, освітніх проблем працівників [Див. 20]. Розвиток
принципів соціальної відповідальності стимулює розвиток суб’єктів сфери
культури, які вирішують комплексі культурні, мистецькі, освітні проблеми
працівників, сприяють задоволенню їх відповідних потреб.
Крім системи загальнообов’язкового державного страхування, організації
безпечних та гідних умов праці, регульованих законодавством норм оплати
праці, підприємства можуть брати на себе додаткові зобов’язання щодо
підвищення рівня соціальних стандартів на підприємстві, розвитку його
соціально-культурного середовища. Подібна ініціатива орієнтованого на
отримання прибутку бізнесу дасть поштовх вдосконаленню системи
соціального партнерства. Подібні зміни за виваженої соціально-економічної
політики держави дадуть поштовх до розвитку суб’єктів сфери культури, які
можуть надавати відповідні послуги та задовольняти вимоги роботодавців
щодо підвищення рівня соціальних стандартів на підприємстві. Розширення
попиту на продукцію суб’єктів сфери культури дозволить розширити
можливості їх самофінансування, зміцнить матеріальну і фінансову базу,
збільшить їх частку у ВВП. Розвиток принципів ефективної організаційної
культури та соціального партнерства є нагальними проблемами сучасного
соціально-економічного розвитку суспільства.
Як зазначає А. Колот: «Імплементація соціальної відповідальності в
загальну систему суспільного розвитку вимагає як дотримання законів,
традицій, так і головного – високої загальної культури та моральності суб’єктів
соціально відповідальної поведінки» [15, с. 153]. Таким чином, можна
простежити чіткий взаємозв’язок досліджуваних факторів. Розвиток
соціального партнерства та соціальної відповідальності бізнесу сприятиме
формуванню відповідних потреб працівників. В основному, ці потреби
задовольняються продукцією сфери культури. Розвиваючи і формуючи стійку
парадигму соціальних орієнтирів та ціннісних орієнтацій суспільства, можна
отримати стійкий важіль для розвитку сфери культури, підвищення ціннісної
конкурентоспроможності підприємств та організацій.
На основі вищевикладеного матеріалу пропонуємо концепцію
«Організаційна культура – Соціальна відповідальність – Соціально-культурна
сфера», яка розкриває безпосередній взаємозв’язок розвитку сфери культури,
стійкої парадигма ціннісних орієнтацій працівників і таких явищ, як соціальна
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відповідальність бізнесу та організаційна культура суб’єктів економічної
діяльності. Система взаємозв’язку організаційної культури, соціального
партнерства та соціальної відповідальності бізнесу постійно знаходиться під
впливом, з одного боку, регулюючого впливу соціальної системи, а, з іншого –
стихійних факторів соціального життя. Саме тому на основі ціннісних
орієнтацій, громадських моральних цінностей, необхідно будувати принципи
організаційної культури всередині підприємства, а також мотивувати адекватну
політику соціальної відповідальності бізнесу, який буде давати поштовх до
розвитку сфери культури, що зможе задовольняти соціально-культурні потреби
індивіда та підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних суб’єктів
національної економіки.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок,
що швидкий і порівняно «безболісний» вихід з сучасної фінансово-економічної
кризи для країн світу та України вже не можливий за допомогою тільки
економічних методів. Двигуном подолання кризових явищ в економіці повинні
стати духовно-культурні чинники розвитку суспільства. Криза показує недоліки
використання лише економічних методик подолання негативних явищ в
економіці. Головною сучасною проблемою соціально-трудової сфери є
несформованість сучасного світогляду, деградація моральних цінностей,
неусвідомлення сучасних джерел розвитку економіки, їх структури, ієрархії,
діалектики, ролі і місця людини в умовах становлення постіндустріальної
економіки [15, с. 153-154]. На нашу думку, найбільш небезпечними сучасними
тенденціями розвитку українського суспільства є розквіт принципів гедонізму
та споживацтва – надання пріоритетного значення фізичним задоволенням та
ототожнення особистого щастя з купівлею і споживанням матеріальних
цінностей, нівелювання значення для розвитку ЛЮДИНИ духовно-моральних
чинників.
Освіта і культура є фундаментом людського розвитку та прогресу
суспільства. Особливо зростає їх значення нині, коли на зміну індустріальному
типу економічного зростання приходить гуманітарний, рушійними силами
якого стають наукові знання, творчі та інтелектуальні здібності людини. На
організації та підприємства сфери освіти та культури покладена одна з
вирішальних ролей у формуванні відповідної системи ціннісних орієнтацій
суспільства. Зміна ступеня розвитку організаційної культури під впливом
трансформації світоглядних, ціннісних орієнтацій розвитку суспільства,
безпосередньо впливає на світогляд людини, організаційну культуру, рівень
соціального партнерства та соціальної відповідальності бізнесу.
Економічна доцільність сучасного ринку «пригнічує» значущість
суб’єктів сфери освіти та культури. Соціально-культурна доцільність відходить
на другорядні позиції та, іноді, повністю втрачає свою вагу, знищуючись
приматом речовинно-економічної вигоди. В суб’єктах сфери освіти та культури
економічна функція обов’язково має бути суворо підпорядкована суспільноморальній функції. Досягнення економічної вигоди, накопичення матеріальних
благ, не можуть бути кінцевою метою діяльності людини. Економічні
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відносини, отримання економічної вигоди, повинні сприяти духовному,
соціальному, культурному розвитку та вдосконаленню ЛЮДИНИ.
Першорядними соціально-економічними проблемами розвитку, що
притаманні всім підприємствам, організаціям та установам сфери культури та
освіти в Україні є: низький рівень інформатизації; нестача фінансових ресурсів
та профільних фахівців; низький рівень оплати праці та соціального статусу
працівників, що негативно позначається на мотивації праці та заважає
залученню молодих талановитих спеціалістів; ігнорування маркетингових
методів дослідження ринку та розширення збуту; відсутність дієвого
законодавчого механізму для адаптації до ринкових умов; несприятливе
податкове законодавство; відсутність систематичного впровадження новітніх
методів управління.
Розвиток сфери освіти, культури, формування відповідних ціннісних
орієнтацій сучасних робітників є необхідною умовою підвищення
конкурентоздатності
вітчизняних
суб’єктів
національної
економіки,
формування ефективної системи національного господарства, перетворення
України у високорозвинену, стабільну та квітучу державу.
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2.18. РОТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Нижегородцев Р.М., д.е.н., професор
Інститут проблем управління Російської Академії наук
Лизньова А.Ю., к.е.н., доцент
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
У сучасних реаліях ринкової економіки та розвитку постіндустріального
виробництва інтелектуальний капітал персоналу розглядається як рушійна сила
інноваційних перетворень на підприємстві, оскільки
забезпечує вищу
економічну віддачу у порівнянні з існуючими класичними факторами
виробництва. Асиміляція знань персоналу у інтелектуальну діяльність є
прерогативою постіндустріального розвитку економіки, що забезпечує
заміщення матеріальних засобів виробництва – інтелектуальними, віддача яких
досягає 80% ВВП. Ресурсна трансформація забезпечує нову агломерацію факторів
виробництва, яка якісно змінює організаційно-економічні умови створення
доданої вартості шляхом дифузії інформаційного потоку та інтелектуального
потенціалу персоналу. Основним продуктивним надбанням підприємства є її
людський капітал. Цей факт зумовлений тим, що сучасне економічне зростання
все більшою мірою досягається за рахунок інформаційного виробництва, а
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основним носієм інформації (як технологічної, так і економічної) виступає
персонал, який акумулює та трансформує її у продукт інтелектуальної
діяльності.
У процесі виробництва суспільний додатковий продукт створюється в
результаті використання накопичених знань, продуктивною проекцією яких є
інновації, які є важливими конкурентними перевагами підприємства.
Акцентування на важливості менеджменту знань у процесі ресурсного
забезпечення створює резервний плацдарм у ринковому середовищі.
В ринкових умовах зміна парадигми управління підприємством та
забезпечення його конкурентного профілю через посилення значення
інтелектуального капіталу персоналу шляхом формування принципово нової
інноваційно-спрямованої управлінській моделі сприяє раціоналізації та
детермінації структури складових економічного зростання.
Залежність продуктивності праці персоналу від рівня інтелектуального
капіталу та його вартості розкриває механізм взаємодії інтелектуальної праці та
виробничої системи підприємства.
З метою підвищення якісного рівня управління інтелектуальним
капіталом персоналу у розрізі практичної площини дослідження пропонуємо
оцінити інтелектуальний капітал персоналу з позиції його економічної віддачі.
Виходячи з того, що один працівник, може обіймати різні посади з огляду на
його компетенцію та рівень кваліфікації, а отже, демонструвати й різний рівень
продуктивності праці.
В основу запропонованої моделі покладено сценарний підхід аналізу: на
кожного працівника припадає певна кількість посадових місць, і в процесі
аналізу отримуємо якісну характеристику його продуктивної діяльності на
кожній посаді. Управління інтелектуальним капіталом персоналу з позиції
оцінювання економічної вигоди дозволяє планувати бюджет інвестиційних
витрат, оптимізувати призначення працівників на посади при виконанні
різноманітних управлінських функцій, які істотно впливають на формування
інтелектуального капіталу персоналу, раціоналізувати просування працівників
на вищі ланки управління та забезпечувати соціально-прогнозний рівень
кваліфікаційного розвитку персоналу.
Практична реалізація запропонованої ідеї базується на застосуванні
економічної моделі, що дозволяє оптимізувати вартість призначення і-го
працівника на j-ій посаді, виходячи з позиції економічного внеску кожного
працівника у виробничу діяльність підприємства. У цьому випадку під
«економічним внеском» розуміємо отримані фактичні техніко-економічні
показники діяльності підприємства, що відображають якісний аспект та міру
виконання поставлених завдань кожним працівником. Результати досліджень
залежності між інтелектуальним капіталом та результатами діяльності
підприємства дозволили підтвердити зв'язок між функціональними обов’язками
працівника та техніко-економічними показниками діяльності підприємства на
основі встановлених причино-наслідкових зв’язків між ними.
Сутність моделі полягає в прив’язці посадових функціональних
обов’язків кожного робітника до техніко-економічних показників діяльності
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підприємства. Кожний працівник на підприємстві закріплений за певним
спектром обов`язків, зміст яких регламентує посадова інструкція. Як еталон
оцінювання економічного внеску кожним працівником вводимо показник
економічної активності — відношення фактичних результатів виробничої
діяльності підприємства до планових.
Економічна активність персоналу це результат опосередкованого прояву
професійно-кваліфікаційного та творчого потенціалу персоналу в розрізі
інтерпретації його посадових функціональних обов’язків через встановлену
відповідність з техніко-економічними показниками підприємства.
Як засiб аналітичного інструментарію оцінювання використовуємо
модель на призначення. Оптимізаційну вартість призначення і-го працівника на
j-ій посаді визначаємо за допомогою коефіцієнта економічної активності та
розміру заробітної плати працівника j-ої посади, що уособлює економічний
внесок кожного працівника.
m

F ( x)  
i 1

n

xij

j 1

cij



 min,

(1)

де xij – вартість посадового призначення і-го працівника на j-у посаду; сij –
економічну активність і-го працівника на j-й посаді; m – посади
функціонального підрозділу підприємства; n – кількість працівників
функціонального підрозділу.
Запропонована економіко-математична модель може існувати за умови
врахування таких обмежень:

Обмеження: (2) – кожний працівник може бути призначений не більше,
ніж на одну посаду; (3) – кожна робота може виконуватись не більше, ніж
одним робітником.
Еталоном оцінки економічного вкладу працівників заводоуправління є
коефіцієнт економічної активності. Взаємоузгодженість між функціональними
обов’язками
працівників
заводоуправління
і
техніко-економічними
результатами діяльності підприємства наведено в табл 1.
Розрахунок вартісного призначення і-их працівників здійснюється лише в
межах одного функціонального відділу підприємства, оскільки область їх
компетенції та рівень кваліфікації — суміжні.
Застосування даної моделі на практиці припускає, що ми володіємо
засобами достовірного вимірювання не тільки поточної ефективності
функціонування працівника на посаді, яку він займає в даний момент, але й
гіпотетичної ефективності його функціонування на будь-який іншій посаді, на
яку він потенційно може бути переміщений.
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Таблиця 1
Умовна залежність між посадовим призначенням і техніко-економічними
показниками діяльності підприємства
Посада
Економічні показники діяльності підприємства
1
Валовий дохід підприємства
2
Собівартість продукції
3
Коефіцієнт використання обладнання
4
Прибуток підприємства
На підставі планових та фактичних техніко-економічних показників
виробничої діяльності ПАТ «Славгородський арматурний завод» за 2010 р.,
розраховано показник економічної активності працівника. Інформацію про
розмір заробітної плати працівників, яку наведено у табл. 2, отримуємо зі
штатного розкладу підприємства.
Таблиця 2
Річна вартість призначення працівників заводоуправління на посади, грн.
Посади
Працівники
заводоуправління
1
2
3
4

1

2

3

4

39302,8 29394,5 26422,0 22018,3
42415,8 31722,8 24646,2 23762,4
32953,8 24646,2 22153,8 18461,5
225473,7 168631,6 151578,9 126315,8

Коефіцієнт
економічної
активності
(сij)

Розмір
заробітної
плати
(xij)

1,09
1,01
1,30
0,19

42840
32040
28800
24000

Економічна активність працівника на j- й посаді визначається за
формулою:
cij 

k факт
k план

,

(5)

де kфакт – фактичне значення техніко-економічного показника;
kплан – планове значення техніко-економічного показника.
Використовуючи апарат аналізу «пошук рішення», отримали
рекомендовані посадові призначення кожного працівника на j-ту посаду (табл.
3). Згідно з отриманими числовими значеннями, рекомендовано таку схему
ротації працівників у межах відділу заводоуправління: працівник 1
призначається на посаду 2, працівник 2 переміщується на посаду 3, працівник 3
— на посаду 1, працівник 4 залишається на своїй посаді 4.
У результаті застосування запропонованої моделі на призначення на ПАТ
"Славгородський арматурний завод" та проведеної ротації 4-х працівників
заводоуправління було отримано економічний ефект у розмірі 6 299 грн.,
оцінено ефективність інвестиційних вкладень на рівні 5%, при цьому
ефективність управління в середньому зросла на 1%.
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Таблиця 3
Рекомендована ротація працівників заводоуправління
Посади

Працівник
заводоуправління
1-й
2-й
3-й
4-й

1
0
0
1
0

2
1
0
0
0

3
0
1
0
0

4
0
0
0
1

Отриманий результат моделювання сприяє підвищенню загального рівня
управління діяльністю підприємства, зменшенню витрат на утримання
персоналу, оздоровленню кадрової структури персоналу та структурним змінам
у розвитку якісної складової інтелектуального капіталу персоналу та забезпечує
постійний кваліфікаційний та професійний розвиток персоналу відповідно до
існуючих виробничих потреб підприємства.
При дослідженні ефективності реалізації інтелектуального капіталу
персоналу, варто дотримуватись таких етапів його трудової діяльності,
пов’язаної з конкретним підприємством: етап 1 – адаптація на робочому місці,
коли працівник ознайомлюється з принципами роботи, цінностями у даній
організації; етап 2 – підвищення рівня реалізації трудового потенціалу
працівника після того, як він адаптувався; етап 3 – досягнення максимального
рівня реалізації трудового потенціалу працівника; етап 4 – спад рівня реалізації
трудового потенціалу працівника, який пов‘язаний з підготовкою до звільнення
з різних причин [1]. Розкриваючи сутність та зміст процесу адаптації, більшість
авторів визначають його як пристосування працівника до різних умов праці,
ігноруючи, певною мірою, пристосування самого підприємства, зокрема, колег
та керівництва, до нового працівника.
В.М. Петюх правомірно визначає два напрями адаптації. Перший введення особи в нове для неї предметно-речове та соціальне середовище,
процес опанування норм, традицій, прийнятих на підприємстві, процес
фахового навчання та перепідготовки – адаптація особи до нової роботи. Інший
напрямок характеризує пристосування керівництвом підприємства умов праці
та її мотивів до цілей, потреб та норм поведінки працівників – адаптація
керівництва та колег до нового працівника [2].
ymax
ymax(t)

t
0

Рис. 1. Процес адаптації персоналу
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В цьому аспекті є дискусійний момент: це невизначений час адаптації
працівника на новій посаді та вартість такої заміни для підприємства.
Ця обставина пов'язана з тим, що існують декілька етапів адаптації
працівника до організаційної культури підприємства та її структури, у складі
якої він працює. Корисність працівника для підприємства в одиницю часу ymax є
функція тривалості t його роботи на підприємстві. Графік цієї функції
схематично представлений на рис. 1 [4].
Функція ymax(t) є синтезом узагальнених логістичних кривих, а сам процес
адаптації виражено через процес навчання співробітника черговим
інституційним нормам (як формальним, так і неформальним), які існують на
конкретному
підприємстві.
Адаптація
співробітника
відбувається
стрибкоподібно, згiдно з опануванням відповідних процедур та шаблонів
поведінки. Повз деякий час працівник досягає максимально можливої в даних
умовах ефективності виробництва, а після цього відбувається подальша
адаптація, що дозволяє співробітникові проявляти опортуністичну поведінку по
відношенню до підприємства. Наявність низхідної ділянки у кривій адаптації
має дуалістичну природу: працівник досяг межі своєї компетенції або є
наслідком зниження функціональних здібностей працівника, пов'язаних з його
працездатністю, станом здоров'я.
Якщо працівник досяг своєї межі компетентності і показує стагнацію
замість зростання ефективності свого функціонування, то при прийняті
управлінського рішення щодо його ротації необхідно враховувати існуючі
альтернативи, тобто які можливості інших потенційних претендентів на цю
посаду, та чи не виявиться продуктивність даного співробітника на новій для
нього посаді ще нижчою. Валідним і цінним рішенням є комбінування різних
методик з метою побудови універсальної програми тестування тих якостей, які
діалектично поєднують класифікаційні ознаки продуктивної спроможності
персоналу з посадовими обов’язками персоналу. Аналіз потенціалу кожного
співробітника дозволяє спрогнозувати якісний рівень його розвитку на
перспективу, а також рівень інвестиційних вливань для підвищення його
компетенції. Отриманий економічний ефект від кожного працівника визначає
зміни у кадровій політиці підприємства.
Крива на рис. 1 є стандартною кривою адаптації, яка описує безліч
процесів. Зокрема, цією закономірністю можна визначити динаміку активного
словникового запасу індивіда. З опануванням нових навчальних дисциплін у
середньому або вищому навчальному закладі словниковий запас
стрибкоподібно розширюється, а потім, коли людина завершує освіту та
концентрує увагу на виконуваних нею професійних обов'язках, суцільні
семантичні блоки випадають з її словникового запасу (спадна гілка кривої). У
більшості математичних моделей, які описують процеси формування команд і
проблему зайнятості, ефект навчання ніяк не враховується, що істотно знижує
евристичну цінність результатів, якi отримано за допомогою цих моделей.
Наявність ефектів адаптації означає, що підприємству невигідна висока
плинність кадрів: вигідніше створити систему стимулювання праці, спрямовану
на утримання співробітників, ніж постійно витрачати кошти на навчання та
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адаптацію нових. Зазначимо, що єдиною країною світу, в якій цей принцип
реалізується на практиці, є Японія, де існує система довічного найму. У рамках
цієї системи критерієм, що визначає рівень заробітної плати працівника, є не
посада, яку він обіймає, а стаж роботи в даній компанії: чим більше стаж, тим
(за звичайне) вище заробітна плата. Природно, що в таких умовах працівник
переважає залишатися вірним «своїй» компанії, хоча формально за ним
залишається право змінити місце роботи [3].
У нашій країні на переважній більшості підприємств закріпився
«західний» підхід до стимулювання праці. При оновлені кадрової структури
підприємства новими працівниками найчастіше призначається їм більш
високий стартовий рівень заробітної плати, оскільки постійна інфляція
знецінює купівельну спроможність грошової одиниці. Це стимулює
співробітників постійно звертатися до керівництва з вимогою до підвищення
заробітної плати і частіше змінювати місце роботи. Здебільшого саме з цих
причин, керівництво підприємств не інвестує кошти в розвиток людського
капіталу. Управління розвитком персоналу передбачає цілеспрямовану зміну
якісних та кількісних детермінант, які підвищують ринкову вартість людського
капіталу, підприємства та ефективність трудової діяльності працівників шляхом
розроблення та реалізації заходів по підвищенню показників їхньої професійної
компетенції.
Найчастіше, якщо на підприємстві створена система підвищення
кваліфікації працівників, то вона не передбачає розширення свiтогляду
працівників, освоєння ними суміжних спеціальностей (що притаманно системi
довічного найму), а зводиться лише до проходження тренінгів, спрямованих на
нарощування тієї частини людського потенціалу, який є специфічним активом,
який не має цінності за межами даного підприємства для працівника.
Таким чином, західна філософія розвитку інтелектуального капіталу
персоналу підприємства поглиблює антагонізм економічних інтересів
роботодавця і працівника. Крім стандартного антагонізму, що випливає з того
простого факту, що один з них виступає продавцем, а інший - покупцем на
одному і тому ж ринку праці, між ними розвивається ще суперечність, пов'язана
з відтворенням людського капіталу: працівник прагне до розвитку свого
інтелектуального та творчого потенціалу, а керівництво фірми, як це не
парадоксально, докладає зусиль до стримування цього розвитку.
В епоху розвитку інформаційних технологій потреба у розвитку
продуктивних здібностей персоналу є прерогативою конкурентоспроможності
та економічної стійкості економіки, запорукою розвитку його інтелектуального
капіталу і необхідною умовою успішної участі в сучасних виробничих
процесах. Концептуально узгоджена залежність між матеріальною та
нематеріальною основою виробничої діяльності дозволила сформувати
механізм управління інтелектуальним капіталом персоналу із декларованого
змісту до практичного інструментарію для координації процесом розвитку
якісної складової інтелектуального капіталу персоналу відповідно до змін та
попиту ринкової кон’юктури.
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З огляду на якісні властивості інтелектуального капіталу персоналу та
умови його реалізації нами запропоновано як доповнення до теоретичних основ
економіко-математичну модель визначення за критерієм максимізації
економічної віддачі від інвестицій в інтелектуальний капітал персоналу, що
забезпечує реалізацію методологічних положень оцінювання продуктивності
праці управлінської ланки та вирішення науково-прикладної проблеми —
визначення обсягу інвестицій в інтелектуальний капітал персоналу.
Оцінка економічної віддачі інтелектуального капіталу персоналу при
різних сценаріїв інвестування в його розвиток визначається:

Цільова функція (6) – це дисконтовані чисті вигоди підприємства від
інвестицій в людський капітал. Чим більші ЧПВ, тим вище вартість
інтелектуального капіталу підприємства. Ця модель може існувати при
врахуванні системи таких обмежень:
Обмеження:

(7) — стосується фонду робочого часу усіх працівників, що
розглядаються в моделі, при цьому встановлюється нижня (мінімальна) і верхня
(максимальна) межа фонду робочого часу; мінімальна межа встановлюються на
рівні календарного фонду робочого часу; максимальна межа фіксується
підприємством залежно від специфіки виробничої діяльності (наприклад, у
головного інженера - ненормований робочий день);
(8) – на одну посаду може бути призначений лише один працівник;
(9) – працівник може бути призначений тільки на одну посаду. Якщо він
не призначається, це означає, що підприємству треба звільнити цього
працівника як непотрібного;
(10) – підприємство формує обмежений бюджет інвестиційних вкладень
в людський капітал на підвищення кваліфікації, що залежить від рівня
технологічного розвитку виробничого процесу підприємства та перспективи.
Умовні позначення (формалізація):
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i – індекс працівника підприємства,
i = 1,m;
m – загальна кількість працівників, які роблять істотний внесок у
формування інтелектуального капіталу підприємства та можуть займати
ключові посади;
mt – кількість звільнених працівників у році t, t = 1, T – плановий період.
При цьому:
mt = mt 1 + прt - звt

(12)

де mt – кількість працівників у році t, t = 1, ; T – плановий період;
∆tпр – кількість прийнятих працівників на роботу у році t;
∆tзв– кількість звільнених працівників на роботу у році t.
j – індекс посади у штатному розкладі підприємства;
n – загальна кількість ключових посад на підприємстві, від яких залежить
формування рівня інтелектуального капіталу;
nt – кількість посад у році t;
(13)
nt  nt 1  нов
 скор
,
t
t
де ni – множина посад, які може займати і-й працівник;
– трудовий стаж і-го працівника на j-й посаді;
– норма виробітку (обсяг роботи) і -го працівника на j -й посаді в
році t;
– відповідно нижня і верхня межа фонду робочого часу
працівників підприємства з урахуванням усіх посад;
– обсяг інвестицій у підвищення кваліфікації і-го працівника на j-ій
посаді в році t.
Ці дані можуть бути визначені на основі анкетування та особистого плану
розвитку (підвищення кваліфікації) кожного працівника за узгодженням з
керівництвом підприємства:
– продуктивність праці у грошовому вимірі і-го працівника на j-ій
посаді в році t. Це по суті функція - тренд, яка залежить від стажу роботи
працівника на посаді і відображає можливу віддачу працівника за вкладені
кошти в підвищення його кваліфікації;
–додаткова вигода підприємства (дохід, економія) від внесених
раціональних пропозицій і-го працівника на j-ій в році t. Це також функція, яка
показує залежність віддачі від інвестицій у підвищення кваліфікації;
– заробітна плата і-го працівника на j-ій посаді в році t;
Bijt – преміальна винагорода і-го працівника на j-ій посаді в році t
(мотивація);
e – ставка дисконтування.
Запропонована модель умовно складається з двох частин: дохідної, що
являє собою економічні блага, які забезпечує кожний працівник на j-ій посаді
та витратної – заробітної плати та інвестиційні вкладення на підвищення
кваліфікації працівника.
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Під дохідною частиною розуміємо економічні вигоди привнесені кожним
працівником, які складаються з таких конструктивних елементів:
продуктивності праці і-го працівника на j-ій посаді, що функціонально
залежить від рівня кваліфікації, творчої активності, управлінських навиків та
додаткової вигоди, яку отримує підприємство в результаті впровадження
пропозицій раціоналізаторського характеру. Витратна частина складається із
заробітної плати, мотивації та інвестиційних витрат, які пов’язані з
підвищенням кваліфікації робітників.
Існуючий аналітичний зв'язок між результатами операційної діяльності
підприємства та продуктивною здатністю його персоналу є перспективною
площиною наукового дослідження в галузі менеджменту. Особливість природи
людського капіталу розширює межі теоретичних основ управління
інтелектуальним капіталом персоналу, створюючи варіативні умови підсилення
процесів розвитку персоналу.
Література до розділу 2.18
1. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пос. для вузов – М.: ИНФРА
– М, 2008. – 352 с.
2. Менеджмент персоналу: Навчал. посіб. Вид. 2-ге, без змін /В. М. Данюк, В.М. Петюх,
С.О., Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. –
398 с.
3. Нижегородцев Р.М. Проблема человеческого капитала в современной экономической
науке и технологическая политика государства// Человеческий фактор в управлении/
Под ред. Н.А.Абрамовой, К.С.Гинсберга, Д.А.Новикова. М.: КомКнига, 2006. - С. 370390.
4. Новиков Д.А. Стимулирование в организационных системах. М.: Синтег, 2003.

2.19. ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЇЇ СИСТЕМНОЇ ОЦІНКИ
Мезенцева О.О.
аспірант
НТУУ «КПІ», м. Київ
Участь кожного підприємства у ринкових відносинах висуває на перший
план питання оцінки його конкурентоспроможності та її подальшого
підвищення. При цьому, конкуренція розглядається як вища спонукальна сила,
яка формує нові стандарти господарювання учасників ринку. Це обумовлює
необхідність
забезпечення
високого
рівня
конкурентоспроможності
підприємств, в результаті ефективного виконання своїх господарських завдань
в умовах постійного посилення конкурентної боротьби [1].
Незважаючи на значимість питання оцінки конкурентоспроможності
підприємства на ринку і посиленої уваги до неї багатьох провідних дослідників,
все ще залишаються невирішеними питання єдності визначення
конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії та її оцінки.
Мають місце невідповідності результатів існуючих методів оцінки
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конкурентоспроможності реального ринкового становища підприємств, а також
невизначеності та неефективності застосування цих оцінок з метою подальшого
підвищення конкурентоспроможності підприємства [3].
Конкуренція на ринку визначається як суперництво між господарюючими
одиницями, зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети при обмеженості
необхідних ресурсів [5]. Якщо цю мету конкретизувати, то ринкова
конкуренція є боротьбою господарюючих суб'єктів за отримання прибутку [4].
Відповідно, розглядаючи цілі конкурентної боротьби, слід розрізняти вже
досягнуті в ході діяльності на ринку – у вигляді досягнутої конкурентної
позиції і бажані – збільшення конкурентної позиції, яка досягається за
допомогою втілення підприємства наявної конкурентоспроможності.
Таким чином, конкурентна позиція відображає обсяг місця на ринку, яке
займає підприємство згідно з результатами своєї діяльності і наявними
перевагами і недоліками в в порівнянні з іншими підприємствами. Тобто,
конкурентна позиція визначається ефективністю участі підприємства в
конкурентній боротьбі. Конкурентна позиція як показник носить моментальний
характер, оскільки її значення залежить від динамічних показників ринку.
Конкурентоспроможність, у свою чергу, визначається як здатність
підприємства утримувати та збільшувати конкурентну позицію. Так,
простежується наступна залежність: конкурентна позиція є сумою накопиченої,
втілених підприємством, конкурентних можливостей за попередній час, а
конкурентоспроможність є відносним показником, що показує – на скільки
підприємство може збільшити конкурентну позицію в майбутньому. Значення
цього показника оцінюється на базі конкурентної позиції, тобто залежить від її
розміру.
Конкурентна позиція підприємства оцінюється суб'єктами, з якими
співпрацює підприємство в ході своєї діяльності, і які, у свою чергу, оцінюють
його і в сукупності визначають місце підприємства серед інших.
Позиція підприємства на ринку формується за участю тих суб'єктів
ринку, з якими співпрацює підприємство, і саме вони формують сукупну оцінку
позиції підприємства на ринку. Ринкові відносини між виробниками,
споживачами, посередниками, постачальниками, інвесторами, державними
організаціями та т.п. обумовлені тим, що серед кожної категорії об'єктів існує
своя внутрішня конкуренція, яка стимулює співпрацю між учасниками ринку.
Так як всі учасники ринку взаємопов'язані між собою, то взаємовідносини між
ними утворюють систему [6]. Тобто оцінка, яку дають підприємству учасники
ринку, які з ним співпрацюють, є оцінкою системною [7].
У кожного з них є свої інтереси: споживач зацікавлений в тому, щоб за
допомогою придбання набору товарів і послуг максимізувати отриману
корисність; виробник зацікавлений в тому, щоб витративши мінімум зусиль,
отримати максимально можливий результат (прибуток); інвестор зацікавлений
в тому, щоб проект, в який він вкладає свої гроші, приніс йому прибутковість в
такому обсязі, щоб можна було вважати цей проект перспективним і доцільним;
безпосередньо підприємство, конкурентоспроможність якого оцінюється,
зацікавлене в тому, щоб мати певний рівень конкурентоспроможності та
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можливість її використання в якості джерела отримання стійкого прибутку і
можливості його збільшення (можливо, одержання надприбутку) [3].
Таким чином, виділяється п'ять суб'єктів оцінки конкурентної позиції
підприємства.
 споживачі;
 інвестори;
 партнери;
 підприємства – конкуренти;
 підприємство.
Схематично вищенаведені суб'єкти оцінки конкурентної позиції, їх цілі та
взаємозв'язок зображені на рис. 1.
Партнери
Мета – оцінка привабливості
довгострокового партнерства з
підприємством

Підприємство
Мета – самооцінка
ефективності
управління

Конкуренти
Мета – оцінка конкурентних
можливостей на основі
показників ефективності

Конкурентна
позиція
підприємства

Споживачі
Мета – оцінка продукції
підприємства за ступенем
задоволення своїх потреб при її
споживанні

Інвестори
Мета – оцінка привабливості
інвестицій у підприємство

Рис. 1. Суб’єкти оцінювання конкурентної позиції підприємства
(розроблено автором)
Кожен суб'єкт оцінює підприємство згідно власним цілям та інтересам.
Відповідно цьому, у кожного суб'єкта створюється свій набір факторів оцінки показників, за якими вони оцінюють дане підприємство на ринку.
Оцінка конкурентної позиції кожним суб'єктом проводиться методом
інтегральної адитивної згортки. Тобто, оцінка конкурентної позиції кожним
суб'єктом визначається за формулою [3]:
n

КПСУБ   i Ki ,
i 1

(1)

де  - коефіцієнт вагомості i-го показника оцінки; K - факторний
показник оцінки конкурентної позиції відповідним суб'єктом; i - номер
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показника оцінки конкурентної позиції; n - кількість показників оцінки
конкурентної позиції.
Для того, щоб оцінити фактори за єдиною шкалою, вводиться коефіцієнт
вагомості кожного показника в загальній оцінці. Значним недоліком
застосування цього методу є те, що значення цих коефіцієнтів розраховуються
шляхом експертних оцінок, що нівелює об'єктивність оцінки. Розрахувати
коефіцієнти вагомості для показників в інтегральній комплексній оцінці, не
вдаючись до експертних оцінок, а використовуючи аналітичні методи
розрахунку, дозволяє використання переговорних множин [7], відомих з теорії
ігор. Питання конкурентної взаємодії компаній на ринку розглядається в теорії
ігор як кооперативна гра з ненульовою сумою. На переговорній множині може
бути погоджено конкурентну взаємодію компаній та визначені відповідні
коефіцієнти впливу на характеристики цих компаній (вагомості).
Результат, отриманий в ході використання переговорного множини є
оптимально наближеним до реальних ринкових умов в силу того, що ринкові
умови формують самі учасники шляхом конкурентної боротьби і взаємодії
один з одним:
- метод використовує тільки статистичні дані підприємств, що дозволяє
уникнути суб'єктивності в оцінці конкурентної позиції;
- можливість графічно відобразити співвідношення коефіцієнтів
вагомості різних факторів оцінки конкурентної позиції в статистичному і
динамічному вигляді, що до цього не представлялося можливим. Ці дані є
важливими
критеріями
для
пошуку
шляхів
підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
Таким чином, переговорна множина показує узгодження конкурентної
взаємодії компаній і визначає відповідні коефіцієнти впливу на їх
характеристики (вагомості). Одна компанія визначається як базова, а інші дві
підпорядковуються переговорним стратегіям. Для опису такої гри
використовується спрощена модель компанії, що діє на ринку. Припускається,
що є три фірми-конкуренти і, оскільки вони випускають однотипову продукцію
(знаходяться в одній стратегічній групі), то, відповідно, вони відрізняються
тільки параметрами математичного сподівання прибутку a та швидкості росту
капіталу δ: a1, δ1; a2, δ2.; a3, δ3 .
Будемо вважати, що існує певний потік ризиків інтенсивності λ0, що
залежить тільки від величин прибутку: a1, a2, a3, тобто λ0 = f (a1, a2, a3). Цей потік
розділяється на три частини, так що у першу компанію надходить потік ризиків
з інтенсивністю λ1, у другу – потік з інтенсивністю λ2, а у третю – потік з
інтенсивністю λ3 [6]:
λ3 = λ0 – λ 1 – λ2 .
(2)
Вважаємо, що інтенсивність цих потоків пов’язана з величинами
прибутків оберненою пропорційністю:
1 a2
;
(3)

2 a1
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1 a3

.
(4)
3 a1
Вигляд залежності f(a1,a2,a3) досить складний і залежить від деякого
параметра p [7], який визначає деякі «середні» ціни впливу характерних ознакіндексів на конкурентну позицію компанії на ринку. Показано [4], що параметр
p дорівнює:
a1a2 a3
p
(4)
1 , де v>0 .
(a1v  a2v  a3v1 ) v
І тоді зростання капіталу K1, K2, K3 для першої, другої і третьої компаній
відповідно до середнього квадратичного «а» буде [6]:
a2 a3 (a1  1 ) p
;
a1a2  a2 a3  a3a1
a a (a   2) p
;
K2  1 3 2
a1a2  a2 a3  a3a1
a a (a   ) p
.
K3  1 3 3 3
a1a2  a2 a3  a3a1
K1 

(5)

Кожній парі значень (a1, δ1), (a2, δ2), (a3, δ3) у просторі K1,K2,K3 відповідає
деяка точка, сукупність яких у просторах утворює деяку область K. Формули
(5) задають поверхні у просторі. Границі цих поверхонь задають переговорні
множини як деякі криві, по яких можуть формуватися конкурентні стосунки
(рис. 2.)

p1 K11K12K13

Рис. 2. Переговорна множина для трьох підприємств-конкурентів
Співвідношення вигляду max(K1, K2, K3) при заданих (ai, δi), відповідно до
i, дозволяють побудувати переговорну множину за деякою базовою компанією,
коефіцієнти впливу показників якої розповсюджуються на інші компанії, як
домовленість у конкурентних стосунках.
Розглядаючи п'ять суб'єктів оцінки конкурентної позиції, ми маємо п'ять
відповідних різних оцінок одного об'єкта. Визначивши об'єкт оцінки як обсяг
місця, яке займає підприємство на ринку, графічно зобразимо конкурентну
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позицію у формі п'ятикутника. Його розмір буде визначатися величиною
кожного фактора як відстані відрізка, відкладеного на радіусі описаного кола.
У відповідності з даним підходом, для того, щоб чисельно розрахувати
обсяг конкурентної позиції, необхідно знайти площу отриманого п'ятикутника.
Доцільно розрахувати площу п'ятикутника через площі трикутників, на які його
можна умовно розділити. Таким чином, площа п'ятикутника конкурентної
позиції ймовірного підприємства, зображеного на рис. 3, розраховується
наступним чином [7]:
S ⌂ ABCDE = SΔABO + SΔOBC + SΔOCD + SΔEOD + SΔEAO
(6)
s
R=1

k

а
f

О

α
d
i

D

c
p

С

Рис. 3. Схематичне побудова п'ятикутника конкурентної позиції підприємства
[розроблено автором]
s - промінь, на якому відміряється значення оцінки споживачів; k - промінь, на
якому відміряється значення оцінки конкурентів; p - промінь, на якому
відміряється значення оцінки партнерів; i - промінь, на якому відміряється
значення оцінки інвесторів; f - промінь, на якому відміряється значення оцінки
підприємства.
Оскільки точка О є центром правильного п'ятикутника, формули площ
трикутників мають наступний вигляд [7]:
SΔ == ½·a·b·sinα = ½∙a·b∙sin72○ = 0,48·a·b,
(7)
де a, b - значення оцінок конкурентної позиції двох суб'єктів оцінювання.
Отримуємо узагальнену формулу оцінки конкурентної позиції п'ятьма
суб'єктами оцінки [отримано автором]:
КП = 0,48 · (a · b + b · c + c · d + d · e + a · e) ,
(8)
де a - значення оцінки споживачів; b - значення оцінки конкурентів; c значення оцінки партнерів; d - значення оцінки інвесторів; e-значення оцінки
підприємства.
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Для того, щоб оцінити конкурентоспроможність підприємства за
кількісними показниками, необхідно визначити значення показника збільшення
функції конкурентної позиції. З цією метою будується оптимізаційна задача, де
функція конкурентної позиції прагне до максимуму [запропоновано автором]:
КП = 0,48 ∙ (a · b + b · c + c · d + d · e + a · e) → max
(9)
У задачі задаються наступні обмеження:
- кожна складова функцій може бути менше або дорівнює одиниці
(100%), що відповідає значенню абсолютного конкурента, до якого прагне
будь-яке підприємство;
- числове значення функції конкурентної позиції не може перевищувати
площі правильного п'ятикутника з радіусом описаного кола – 1, що відповідає
конкурентної позиції «абсолютного конкурента». Це значення розраховується
наступним чином:
Розрахунок безпосередньо по кожному показнику здійснюється згідно
результуючих значень a, b, c, d, e в даній задачі оптимізації.
Використовуючи даний підхід, стало можливим оцінити конкурентну
позицію як статичний показник, а конкурентоспроможність як динамічний
показник одного і того ж явища - участі підприємства в конкурентній боротьбі.
Під шляхами підвищення конкурентоспроможності підприємства
розуміють потенційні управлінські заходи, впровадження яких забезпечить
збільшення конкурентної позиції підприємства. Відповідно до обраного
підходу,
шляхи
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства
знаходяться за допомогою визначення найбільш чутливих до зміни показника
конкурентоспроможності підприємства показників – таких, які найбільшою
мірою змінюють значення залежно від зміни показника конкурентної позиції.
Для того, щоб знайти найбільш чутливі показники впливу на
конкурентоспроможність слід простежити зворотній зв'язок цих факторів і
кінцевого показника – прийняти, що конкурентоспроможність є втіленою. Це
означає, що слід розрахувати конкурентну позицію, за показниками прийнятої
конкурентоспроможності підприємства. Після цього слід порівняти залежності
показників при розрахунку попередньої конкурентної позиції і нинішньої. Це
порівняння можна провести завдяки тому, що в механізмі оцінки конкурентної
позиції має місце визначення залежності кожного показника оцінки в
графічному вигляді. Тобто, аналізуються графіки динаміки значущості впливу
кожного з показників на значення конкурентної позиції протягом обраного
періоду (не менше п'яти років). Таким чином, для порівняння надаються два
види графіків - попередньої і вже збільшеної конкурентної позиції. Ступінь
зміни поведінки одного і того ж показника на другому графіку в порівнянні з
першим і відображає чутливість показника до зміни показника конкурентної
позиції.
Таким чином, пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності
підприємства на підставі системного підходу до її оцінки є актуальним
питанням для кожного підприємства, яке функціонує на ринку. А також має
велике значення для державного народного господарства, так як підвищення
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конкурентоспроможності підприємств стратегічних і бюджетоутворюючих
галузей економіки є запорукою її успішного зростання.
Підхід до оцінки конкурентної позиції п'ятьма суб'єктами оцінки:
конкурентами, споживачами, інвесторами, партнерами і самим підприємством
дозволяє врахувати систему факторів, що на неї впливають відповідно до
ринкових умов. Вперше при оцінці конкурентної позиції використовується
метод побудови переговорних множин, що істотно підвищує об’єктивність
оцінки конкурентоспроможності підприємства порівняно з існуючими
підходами.
Запропонований підхід дозволяє, використовуючи статистичні дані
підприємства, визначати ключові шляхи конкурентного зростання підприємства
на ринку аналітичним методом.
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2.20. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗУВАННЯ СКЛАДСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Мельник О.Г., д.е.н., професор;
Ганас Л.М., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
Конкурентність
економіки,
високодинамічність,
загострення
конкурентної боротьби, невизначеність і непередбачуваність умов діяльності та
низка інших чинників, як позитивного, так і негативного впливу, вимагають від
вітчизняних
підприємств
покращення
діяльності,
підвищення
конкурентоспроможності та грамотного управління. Враховуючи те, що до
факторів внутрішнього середовища підприємств належать матеріальні ресурси,
частина з яких накопичується на підприємстві під виглядом виробничих
запасів, що забезпечують безперебійність діяльності тощо, грамотне управління
ними сприяє покращенню конкурентоспроможності, як продукції, так і
підприємства загалом. Особливістю управління виробничими запасами є
впорядкованість усіх процесів діяльності, які можна розподілити за
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конкретними функціями менеджменту: плануванням, організуванням
виробничих запасів, мотивуванням працівників, пов’язаних із виробничими
запасами, контролюванням та регулюванням виробничих запасів. Досить часто
управління ототожнюють із плануванням, що не відображає усієї сукупності
впорядкованих видів управлінської діяльності. Не менш важливим є
організування виробничих запасів, що проходить двома паралельними та
взаємопов’язаними напрямками: 1) організування складського господарства; 2)
організування формування та використання виробничих запасів. Аналізування
складського господарства вітчизняних підприємств вказує на існування безлічі
проблем, що зумовлюють значні перевитрати коштів, неякісне зберігання
виробничих запасів, неефективність функціонування складського господарства
та підприємства тощо. До таких проблем слід віднести нераціональне
використання складських площ, формування неправильних типів складів,
неякісне зберігання виробничих запасів (псування, пошкодження), застарілість
складського обладнання, відсутність системи обліку запасів, некомпетентність
працівників складського господарства та низку інших. Враховуючи
вищезазначене, слід наголосити на тому, що керуюча система вітчизняних
підприємств змушена приділити максимальну увагу організуванню складського
господарства та процесу складування виробничих запасів на підприємствах з
урахуванням можливостей та потреб, грамотно підбираючи типи складських
приміщень для зберігання виробничих запасів, оптимально їх використовуючи,
що забезпечить ефективність функціонування.
Проблемам організування складського господарства присвячено праці
низки науковців, що досліджували типологію складів, визначення розмірів
складських площ, їх оптимізування, складування запасів та функціональність
складських приміщень. До таких науковців належать: В. Алькема, Р. Альохін,
Б.А. Анікін, О.А. Біловодська, Л. Голоцван, Б.П. Громовик, І.П. Дзьобко, Л.О.
Жилінська, О.М. Клименко, В.М. Кислий, Т.О. Кузнецова, В.І. Лісовський, А.
Максимовський, Л.Б. Миротин, С.О. Огієнко, М.А. Окландер, О.М.
Олефіренко, Р. Патора, О.В. Посилкіна, Р.В Сагайдак-Нікітюк, Ж.В. Семчук,
Л.В. Сидорчук, О.М. Соляник, І.Е. Ташбаєв, Л.І. Третякова, Н. Чухрай, С.Й.
Чучмарьова та інші.
Аналізування наукових напрацювань [1, с. 70-72; 2, с. 20-23; 3, с. 139; 4, с.
94; 5, с. 76; 6, с.137-138; 7, с. 236; 8, с. 258; 9, с. 49; 10, с. 51-53; 11, с. 58-60; 14,
с. 93-94; 15, с. 186-188; 16, с.96] дозволяє стверджувати, що проблемі
типологізування складів виробничих запасів не відводилось значної уваги,
акцент ставився на склади готової продукції, дистриб’юторські, комерційні
тощо; процес їх вибору є необґрунтованим та неструктурованим; не
розглядається оптимізування типів складів виробничих запасів тощо.
Отже, склад виробничих запасів – це технічно складна, спеціалізована
конструкція (будівля, приміщення), або відповідно оснащене місце, куди
надходять виробничі запаси для розміщення, накопичення, зберігання,
додаткового оброблення, передачі тощо [4, с. 94; 8, с. 258; 15, с. 74; 16, с. 18].
Враховуючи вищезазначене, основними типологічними ознаками поділу
складів виробничих запасів є: за розміром, формою власності, ступенем
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автоматизації, ступенем відкритості, охопленням видів виробничих запасів, що
зберігаються, наявністю на підприємстві, відповідно до характеристик об’єктів
зберігання, призначення стосовно зберігання виробничих запасів на складах,
періоду функціонування складів виробничих запасів, розміщення та
експлуатування, формування складів та делегування відповідальності за
зберігання виробничих запасів (рис. 1) [1, с. 70-72; 2, с. 20-23; 3, с. 139; 4, с. 94;
5, с. 76; 6, с.137-138; 7, с. 236; 11, с. 58-60; 15, с.75-76; 16, с. 18-19].
ТИПОЛОГІЯ СКЛАДІВ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
За розміром

Малі
Середні
Великі

За формою
власності

Власні
Орендовані
Відкриті

За
ступенем
відкритості
споруд

Частково відкриті
Закриті
Автоматичні

За ступенем
автоматизації

Автоматизовані
Механізовані
Частково
механізовані

За охопленням
видів
виробничих
запасів, що
зберігаються

Відповідно до
характеристик
об’єктів
зберігання*

Спеціалізовані
Змішані

Склади для зберігання
допоміжних матеріалів

Відповідно до
періоду
функціонування
Відповідно до
призначення
стосовно
зберігання
виробничих
запасів на
складах *

Постійні
Сезонні
Буферні
Загального
зберігання
Постачальницькі
Підприємства

Відповідно до
експлуатування *

Транзитні
Посередницькі

За наявністю на
підприємстві*

Наявні
Віртуальні

Немеханізовані
Комплексні

Склади для зберігання
основних матеріалів,
деталей, сировини

Відповідно до
формування складів та
делегування
відповідальності за
зберігання виробничих
запасів *

Аутсорсингові
Інсорсингові

* ознаки і типи запропоновані авторами

Рис. 1. Типологія складів виробничих запасів
Підприємства, враховуючи низку критеріїв, формують такі типи складів
виробничих запасів у яких виникає потреба в конкретних часово-просторових
умовах. Рекомендована полікритеріальна модель вибору типів складів
виробничих запасів для підприємств (рис. 2) [19, с. 31-32].
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Перший етап моделі полягає в інформаційному забезпеченні
полікритеріального вибору типів складів виробничих запасів, що має на меті
акумулювання інформації про структуру виробничих запасів, які підлягають
складуванню, обсяги та особливості їх зберігання, типи складів виробничих
запасів, політику зберігання виробничих запасів, ресурси підприємства,
фактори впливу на організування виробничих запасів, постачальників,
партнерів тощо. На цьому етапі передбачається добір достовірної інформації, її
систематизування та підготовлення до використання при полікритеріальному
виборі типів складів виробничих запасів.
Враховуючи накопичення інформації, на другому етапі відбувається
встановлення ключових критеріїв та рекомендування відповідних типів складів.
Цей етап передбачає визначення загальної сукупності необхідних типів складів
для зберігання виробничих запасів. Основними критеріями при виборі типів
складів виробничих запасів є:
 обсяг виробничих запасів;
 наявність відповідних власних площ під складські приміщення;
 вимоги щодо зберігання виробничих запасів;
 сумісність зберігання усіх видів виробничих запасів;
 тривалість функціонування складу;
 рівень програмно-технічного забезпечення складського господарства;
 відстань транспортування від складу до виробничих підрозділів.
Визначені критерії є ключовими та узагальненими для підприємств, проте
можливе врахування індивідуальних особливостей складської діяльності і
потреб підприємства шляхом встановлення додаткових критеріїв та із
запропонованої типології складів виробничих запасів підбору тих типів, що
максимально відповідатимуть зберіганню виробничих запасів. Вибираючи
значення критерію, що відповідає підприємству, отримуємо перелік тих типів
складів виробничих запасів, які найбільш доцільно формувати підприємству за
таких умов.
Приклад побудови відповідного зведеного та згрупованого табличного
переліку типів складів виробничих запасів відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Приклад переліку типів складів виробничих запасів на основі
полікритеріального відбору
№
Перелік типів складів
з/п
1
Великі
2
Автоматизовані
3
Буферні
4
Інсорсингові
…
…
n
Змішані
* Сформовано авторами

Кількість критеріїв, що зумовлюють вибір типів
складів виробничих запасів
2
2
1
1
1
1
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І етап. Інформаційне забезпечення вибору типів складів виробничих запасів
ІІ етап. Попередній вибір типів складів виробничих запасів
Критерії вибору типів складів
виробничих запасів
1. Обсяг виробничих запасів:
- великий
- середній
- малий
2. Наявність відповідних власних площ під
складські приміщення:
- наявні власні відповідні площі

Рекомендовані типи складів виробничих запасів
великі, автоматичні, автоматизовані, комплексні, змішані, склади для
зберігання основних матеріалів, деталей, комплектування сировини
середні, автоматизовані, механізовані, частково механізовані
малі, частково немеханізовані, немеханізовані, склади для зберігання
допоміжних матеріалів
власні, підприємства
орендовані, транзитні, посередників, постачальників

- відсутні відповідні площі
3. Вимоги щодо зберігання виробничих
запасів:
- не потрібно особливого зберігання
- потреба у підтримуванні спеціальних
умов
- потреба у додатковій обробці перед
складуванням
4. Сумісність зберігання усіх видів
виробничих запасів:

відкриті, комплексні, змішані, загального зберігання
спеціалізовані, частково відкриті, закриті
буферні
комплексні, великі
спеціалізовані, буферні, малі

- сумісні
- несумісні
- частково сумісні
5. Тривалість функціонування складу:
- протягом діяльності підприємства

змішані, склади для зберігання основних матеріалів, деталей,
комплектування, сировини, склади для зберігання допоміжних
матеріалів, середні
постійні
сезонні, транзитні, посередників

- на короткотривалий період
6. Рівень програмно-технічного забезпечення
складського господарства:

автоматичні, автоматизовані

- високий

механізовані, частково механізовані

- середній

немеханізовані

- низький
8. Відстань транспортування від складу до
виробничих підрозділів

власні, підприємства, інсорсингові

- від декількох метрів до 1 км.

підприємства, орендовані, посередницькі

- від 1 км до 50 км.

аутсорсингові, постачальницькі, транзитні

- понад по 50 км

ІІІ етап. Формування переліку типів складів виробничих запасів на основі полікритеріального відбору
ІVетап. Сумісність типів складів виробничих запасів, пошук можливостей їх оптимізування
V етап. Формування оптимального переліку складів виробничих запасів підприємств
* Розроблено авторами

Рис. 2 Модель полікритеріального вибору типів складів виробничих запасів
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Третій етап передбачає акумулювання обраних типів складів виробничих
запасів за кожним із критеріїв та встановлення єдиного зведеного переліку. На
цьому етапі відбувається формування табличного списку вибраних типів
складів виробничих запасів, де формується їх перелік, сумування кількості
критеріїв, що зумовлюють вибір відповідного типу в порядку від
максимального значення до мінімального.
На четвертому етапі передбачається дослідження на сумісність відібраних
типів складів виробничих запасів, та пошук можливостей їх оптимізування.
Отже, відображений перелік може містити несумісні типи з урахуванням
попереднього вибору (наприклад, вибір за різними критеріями таких типів
складів виробничих запасів, як комплексний і буферний), це можливо за умови,
якщо критеріальна ознака відображає лише частковий поділ типів. Проте, якщо
критеріальна ознака відображає частковий поділ, підтвердження відбувається
на основі іншої критеріальної ознаки. До прикладу, за першим критерієм
(обсягом виробничих запасів) визначення типів складів за ступенем
автоматизації відбувається лише частково (перелічено декілька типів із
виокремлених за однією із типологічних ознак), що зумовлює перевірку за
іншим встановленим критерієм (рівнем програмно-технічного забезпечення
складського господарства), який підтвердить вибір того чи іншого типу. Отже,
ті типи складів виробничих запасів, які за кількістю вибору стосовно критерію
в сформованій на попередньому етапі таблиці мають максимальне значення,
підлягають обов’язковому формуванню. Інші типи складів на основі
інформаційного забезпечення та шляхом експертного методу проходять відбір.
Таблиця 2
Приклад оптимізованого переліку сумісних типів складів виробничих запасів
Характеристика типів складів виробничих запасів
№
з/п

Типи складів
виробничих запасів

Можливість поєднання із
іншими типами складів

Великі

Комплексні,
автоматизовані, постійні,
наявні

2

Буферні

Спеціалізовані, наявні,
склади для зберігання
основних матеріалів,
деталей, сировини

…

…

1

n

Інсорсингові

Спеціалізовані, великі,
власні, підприємства
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Функціональні характеристики
відповідно до потреб
підприємства
Призначені для зберігання усієї
сукупності виробничих запасів
підприємства,
функціонують
протягом періоду його діяльності
та є фізично наявними
Призначені
для
зберігання
сировини,
що
потребує
додаткового
оброблення
при
надходженні у виробничий процес
Призначені
для
зберігання
власних виробничих запасів, а
також використовуються для
зберігання виробничих запасів
переданих
на
відповідальне
зберігання

Згрупований перелік типів складів виробничих запасів також підлягає
оптимізуванню, тобто формуванню найкращого його варіанту для
підприємства. Оптимізування базується на зведенні певних вимог, встановленні
параметрів, обмежень (наприклад максимальне поєднання визначених типів,
корисність формування на підприємстві) та коригуванні попередньо
сформованого списку з найкращим варіантом комбінування для підприємства
при цьому.
На основі інформації із попереднього етапу формується кінцевий перелік
типів складів виробничих запасів, які необхідні підприємству з урахуванням
параметрів оптимізування. Групування інформації також можна представити у
табличному та графічному варіантах.
Табличний варіант передбачає відображення кількості типів складів та їх
характеристики для конкретного підприємства (табл. 2), а графічний – наочне
відображення формування. Якщо на певному із етапів допущено помилку та
вибраний перелік типів складів виробничих запасів не відповідає потребам
підприємства і його складському господарству, то можна повернутись на
попередні етапи та внести певні корективи.
Запропонована модель полікритеріального вибору типів складів
виробничих запасів дозволяє визначити для підприємства оптимізований їх
перелік із зазначенням кількості та можливостей їх структурування. На основі
якого можна будувати складське господарство для зберігання виробничих
запасів, попередньо визначивши площі складських приміщень та формувати
відповідний метод полікритеріальної побудови складського господарства
зберігання виробничих запасів.
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2.21. ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Мельник О.Г., д.е.н., проф.,
Жежуха В.Й., к.е.н., доц.,
Панасенко Д.А., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
У ринкових умовах господарювання внаслідок глобалізаційних процесів,
ускладнення бізнес-середовища, стрімкого технологічного розвитку, посилення
конкуренції та інших чинників для покращення своїх конкурентних позицій на
ринку підприємства повинні якнайефективніше використовувати наявні
матеріальні ресурси, фінансові засоби, інформацію, а також компетентності
персоналу. Конкурентоспроможним суб’єкт господарювання є тоді, коли
внаслідок зміни середовища може адаптуватися до нових умов господарювання
та одержати від цього конкретну економічну перевагу. Сучасна концепція
формування конкурентних переваг акцентує увагу на необхідність вмілого
використання наявних знань та ресурсів. Підприємства, щоб здобути такі
переваги, повинні в першу чергу мати інформацію про існуючі параметри
внутрішнього і зовнішнього середовища, а вже потім прогнозувати майбутній
стан подій, формувати та реалізовувати оперативні, поточні і стратегічні плани
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подальшого розвитку тощо. Відтак, вищенаведене дає змогу зробити висновок
про актуальність дослідження проблем формування і використання на
промислових підприємствах систем полікритеріальної діагностики різних
напрямів
діяльності,
що
є
підґрунтям
для
забезпечення
конкурентоспроможності цих суб’єктів господарювання на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Дієва така система дає змогу ідентифікувати
ретроспективний, поточний та перспективний стан окремих сфер і напрямів
діяльності будь-якої організації, а також розробити превентивні, санаційні та
реактивні управлінські рішення, спрямовані на ліквідацію виявлених проблем і
використання шансів середовища функціонування.
Оперуючи системою обґрунтованих критеріїв в межах полікритеріальної
діагностики, промислові підприємства мають змогу багатовекторно оцінити
різноманітні сфери та напрями своєї діяльності і тим самим враховувати різні
аспекти ефективності під час прийняття управлінських рішень щодо
підвищення рівня своєї конкурентоспроможності. При цьому, буде забезпечено
співвимірні та відповідні результати оцінювання, обґрунтоване критеріальне
забезпечення, цілісність у взаємодії складових елементів діагностики тощо. Як
свідчить вивчення літературних джерел, основними завданнями діагностики
діяльності суб’єктів промисловості є: добір інформації про параметри об’єкта
діагностики; ідентифікація стану досліджуваного об’єкта; виявлення проблем,
«вузьких місць», недоліків, або ж можливостей, перспектив, шансів; прийняття
управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію проблем і використання
можливостей розвитку [1; 3; 5-6].
Як відомо, промислові підприємства традиційно відносяться до найбільш
складних підприємств, оскільки асортимент їхньої продукції є різноманітним,
кількість працівників сягає нерідко кількох тисяч осіб, характерні різні основні,
допоміжні та додаткові процеси. Відрізняються такі підприємства за своїм
складом, виробничою структурою, масштабами та типом виробництва. Для цих
суб’єктів господарювання характерне значне різноманіття технологічного
обладнання, безперервне освоєння нових видів виробів, різноманіття форм та
методів організування праці. Відтак, для прийняття рішень у сфері
забезпечення
конкурентоспроможності
цих
учасників
ринку
слід
використовувати специфічні полікритеріальні системи діагностики, що
враховували б вищенаведене різноманіття технологічних, виробничих,
економічних, управлінських та інших характеристик підприємств цієї сфери.
Ефективно сформована і функціонуюча така система діагностики дасть змогу
ідентифікувати стан та перспективи функціонування кожного стратегічного
господарського підрозділу промислового підприємства, а також створити
передумови для забезпечення перспектив його функціонування.
Розглядаючи полікритеріальну діагностику як підґрунтя для забезпечення
конкурентоспроможності промислових підприємств з точки зору системного
підходу, слід зауважити, що такий підхід дозволяє врахувати усі задіяні у цей
процес елементи, взаємозв’язки та взаємодію між ними, а також підвищити
результативність внаслідок системних властивостей. Відтак, є можливість
досліджувати структуру системи «з точки зору складу окремих підсистем і
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взаємовідносин між елементами, а також із позиції аналізування окремих
властивостей як складових, так і системи» [8, с. 62-64]. Як доведено у роботі [7,
с. 28], під системою діагностики діяльності підприємства слід розуміти
сукупність технології, методів, методик, бізнес-індикаторів, суб’єктів, об’єктів
та ресурсів, які у взаємодії забезпечують виконання цільових діагностичних
функцій (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика складових полікритеріальної системи діагностики діяльності
промислового підприємства
Складові
Принципи
діагностики
Суб’єкти
діагностики

Цілі діагностики

Технологія
діагностики

Методи
діагностики
Методики
діагностики
Бізнесіндикатори
Критерії
діагностики
Функції
діагностики

Характеристики складових
Це базові концептуальні положення щодо обов’язкових характеристик, правил
здійснення, перебігу, властивостей та призначення діагностики, дотримання та
виконання яких дозволить забезпечити її якість й ефективність.
Суб’єктами діагностики є зацікавлені сторони, а саме: власники, керівники,
тематичні фахівці підприємства (економісти, бухгалтери, фінансисти, збутовики,
постачальники, маркетологи, конструктори, технологи, плановики тощо);
інвестори, кредитори підприємства; споживачі, постачальники, контрагенти
тощо.
Цілі різняться залежно від суб’єктів діагностики. Вони надалі визначають
характер методів, методик, склад та структуру бізнес-індикаторів та критеріїв
діагностики, які поєднуються у логічній послідовності за допомогою технології
здійснення діагностики.
Це логічно обґрунтована послідовність стадій діагностики. Етапи технології такі:
інформаційне забезпечення діагностики, встановлення цілей, вибір методів її
здійснення, побудова системи діагностичних бізнес-індикаторів, обґрунтування
та стандартизація критеріїв для обраних діагностичних бізнес-індикаторів,
формування бази даних про фактичні значення діагностичних індикаторів, їхню
динаміку та взаємозв’язки, оброблення інформаційного масиву даних з метою
виявлення стану, встановлення діагнозу – висновку про стан, проблеми та
перспективи розвитку, розроблення альтернативних заходів з ліквідації
виявлених проблем та використання потенційних можливостей у цій сфері.
Це способи та прийоми цільового оцінювання стану (ретроспективного,
поточного, перспективного) об’єкта з метою інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень.
Обрані методи діагностики надалі визначають характер методик, що
використовуватимуться у процесі здійснення діагностики.
Під бізнес-індикаторами слід розуміти кількісні вимірники властивостей, стану,
розвитку діяльності підприємства, її складових та середовища функціонування,
за допомогою яких суб’єкти діагностики відслідковують, аналізують та
прогнозують тенденції змін у цій сфері.
Це мірило, яке є підставою для оцінювання та ідентифікації оптимальності
діагностичного індикатора.
Функціями діагностики є: інформаційна, аналітична, ідентифікаційна,
попереджувальна, антикризова, регулювальна, спрямувальна, симптоматична,
консультаційно-дорадча, дослідницька.

Примітки: сформовано на основі праці [5].

Як відомо, загалом діагностика для вітчизняних підприємств
промисловості не є новим явищем, адже на кожному із них використовуються
ті чи інші її елементи, але, як правило, не забезпечується системна орієнтація у
цій сфері, що значно обмежує її можливості та потенціал, а відтак,
приймаються неадекватні умовам функціонування управлінські рішення у сфері
підвищення конкурентоспроможності. Тому, для повного, достовірного і
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своєчасного забезпечення менеджерів необхідною інформацією промисловим
підприємствам слід побудувати та використовувати таку полікритеріальну
систему діагностики, яка дасть змогу комплексно оцінити ретроспективний,
поточний і перспективний стан функціонування, а також виявити проблеми та
можливості. Її повнота, об’єктивність, достовірність, комплексність,
системність, об’єктність, гнучкість, економічна доцільність, логічність, якість,
завершеність та дієвість надалі визначатимуть характер заходів, які
розроблятимуться і реалізовуватимуться на підприємстві з метою покращення
конкурентоспроможності.
Полікритеріальна система діагностики як підґрунтя для забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств повинна
враховувати інформацію як бухгалтерського, так й управлінського обліку,
використовуючи при цьому різноманітний арсенал методів та методик. Вона
дасть змогу, з одного боку, розпізнати існуючі чи можливі кризові явища у
сфері конкурентоспроможності для прийняття реактивних управлінських
рішень, а з іншого, – виявити перспективи, можливості середовища, сильні
боки, альтернативи, спрогнозувати параметри ринку тощо.
Формуючи систему полікритеріальної діагностики діяльності, промислові
підприємства повинні враховувати її просторові, часові, об’єктивні та
параметричні властивості, адже конкретна сфера чи об’єкт оцінюються за
конкретний період у відповідних просторових умовах і за певними критеріями
оптимальності. Вона оперує визначеними рівнями масштабності та
інформаційного забезпечення, а також спрямована на цілісне вивчення стану
об’єкта для подальшого прийняття рішень щодо покращення його
конкурентоспроможності.
Ефективно функціонуюча система полікритеріальної діагностики
діяльності промислових підприємств, яка покликана формувати інформаційний
масив для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері підвищення
конкурентоспроможності цих суб’єктів господарювання, повинна бути
побудованою із урахуванням базових концептуальних положень, до яких на
підставі огляду й узагальнення літературних джерел [2; 4-5; 7], а також
вивчення практики функціонування вітчизняних підприємств промисловості
слід віднести наступні:
- усі діагностичні процедури повинні здійснюватись поетапно та у певній
логічній послідовності, а не хаотично;
- усі сформовані висновки за результатами за результатами
полікритеріальної діагностики повинні бути адресними і конкретними, а також
спрямованими для досягнення чітко визначених цілей, що ставляться на
початку. Це дасть змогу надалі визначити характер діагностики, властивості та
особливості задіяних у цей процес суб’єктів, методів, методик, бізнесіндикаторів, критеріїв тощо;
- під час здійснення полікритеріальної діагностики слід охоплювати усі
істотні характеристики явища, що досліджується, для досягнення поставлених
цілей. Урахування цього дозволить сформувати неоднобічні висновки;
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- відповідальні за здійснення полікритеріальної діагностики повинні
володіти відповідним рівнем знань, вмінь і навиків щодо її принципів, методів,
методик, бізнес-індикаторів, критеріїв, технології тощо. Окрім того,
дотримання цього принципу вимагає також від суб’єктів діагностики
забезпечувати підвищення рівня своїх знань та навичок у цій сфері;
- повинно бути забезпечене раціональне співвідношення між витратами
на здійснення полікритеріальної діагностики та вигодами від використання її
результатів. Щоб цього досягти, слід вилучати неістотну та дублюючу
інформацію, економити ресурси, ефективно організовувати та чітко
контролювати здійснення кожного етапу діагностики;
- під час полікритеріальної діагностики слід використовувати найновіші
та найбільш доцільні методичні підходи, методи збирання та опрацювання
інформації, форми представлення результатів діагностики тощо;
- необхідно здійснювати постійний моніторинг та аналізування
результатів полікритеріальної діагностики з метою їхнього коректування
залежно від зміни чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що її
визначають. Урахування цього передбачатиме, таким чином, необхідність
своєчасного внесення коректив у вхідну інформацію у зв’язку зі зміною
чинників середовища. Лише тоді одержані результати можна буде вважати
об’єктивними та такими, які виступають надійним інструментом у процесі
прийняття управлінських рішень менеджерами різних рівнів управління щодо
забезпечення конкурентоспроможності;
- для одержання достовірної інформації слід гласно обговорювати
суб’єктами полікритеріальної діагностики усі аспекти її здійснення з метою
уточнення окремої інформації, обговорення переваг та недоліків обраної
методики, деталізації особливостей розрахунку окремих показників, їхнього
інтегрування тощо. Це дасть змогу усунути «вузькі» місця під час діагностики;
- під час полікритеріальної діагностики необхідно використовувати лише
ту інформацію, яку, по перше, можна зібрати (тобто та, яка є доступною у
статистичній звітності, даних бухгалтерського та управлінського обліку тощо),
а по-друге, – таку, яка відповідає реальним умовам (є достовірною). Розрахунок
показників на основі інтуїтивної інформації, а також такої, що характеризується
низьким рівнем достовірності, може призвести до одержання необґрунтованих
висновків;
- необхідно чітко розмежовувати обов’язки між різними суб’єктами
полікритеріальної діагностики із самого її початку таким чином, щоб
забезпечити виконання усіх її завдань. Слід чітко визначити повноваження,
відповідальність, форми звітування по кожному етапу процесу діагностики,
відповідальних за їх здійснення тощо;
- слід забезпечити повне узгодження, правильне співвідношення та
недублювання показників, що розраховуються під час полікритеріальної
діагностики, а також їхнє структурування (поділ на групи у випадку
необхідності). Натомість слід уникати будь-яких протиріч у показниках,
суперечності, їхнього подвійного тлумачення. Також необхідно однозначно
трактувати показники та їх розуміти як стимулятори і дестимулятори;
179

- варто обирати обмежену кількість ключових параметрів під час
полікритеріальної діагностики. Вивчення літературних джерел дозволяє
стверджувати, що оптимальною кількістю показників, яку слід брати до уваги
при оцінюванні різноманітних економічних характеристик, явищ і процесів, є
не більше 20, оскільки саме таку кількість показників можна ефективно
контролювати. Використання ж більшої кількості показників стає причиною
складності, а досить часто й неможливості концентрування уваги на
найважливіших із них;
- кожен із показників, що використовуються під час полікритеріальної
діагностики, повинен інформувати про стан та рівень розвитку окремої сфери,
тобто виконує чітко визначену роль, слугує критерієм інформування. Втім слід
зазначити, що залежно від мети та завдань діагностики, особливостей впливу
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та інших обставин
пріоритетність таких показників може змінюватись, з огляду на що це важливо
враховувати через введення коефіцієнтів вагомості;
- полікритеріальна діагностика повинна здійснюватись лише тоді, коли
можна досягти поставлених цілей, тобто коли є можливість своєчасно надати
зацікавленим особам її результати. Окрім того, діагностика в цілому та
значення показників мають надавати інформацію завжди на конкретну дату чи
певний період, а у процесі порівняння повинні братись однакові часові
проміжки. Недотримання цього може призвести до втрати актуальності
проведених розрахунків та одержаних висновків, що особливо актуально в
умовах динамічності ринкового середовища;
- складові системи полікритеріальної діагностики залежать від її об’єкта,
яким може бути підприємство, його структурні підрозділи, види діяльності,
продукція, показники, окремі працівники тощо, відтак, такий об’єкт повинен
бути чітко ідентифікований;
- діагностична база повинна бути уніфікованою, універсальною для усіх
суб’єктів діагностики, що запобігатиме маніпулюванню, довільному
трактуванню та викривленню результатів діагностики;
- чітко повинні бути сформульовані та дотримані вимоги щодо усіх
складових діагностики, а також точного й кількісного шкалювання
діагностичних параметрів та критеріїв;
- здійснюючи полікритеріальну діагностику, необхідно з-поміж іншого
виконувати її основне призначення – ідентифікування, оцінювання,
дослідження існуючого, ретроспективного та перспективного стану
діагностованого об’єкта з метою формування цілісної інформаційної картини,
яка надалі є базою для прийняття управлінських рішень у сфері підвищення
конкурентоспроможності;
- полікритеріальна діагностика повинна завершитись конкретними
висновками зі встановленням діагнозу ситуації, тобто лише оцінювання певних
параметрів та їхнє відстежування без кінцевих узагальнень у діагностиці є
неприпустимим;
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- результати полікритеріальної діагностики за звичай є конфіденційними і
не підлягають відкритому розповсюдженню, відтак, під час здійснення
діагностики така конфіденційність повинна бути забезпечена;
здійснюючи
полікритеріальну
діагностику,
слід
обирати
репрезентативний її період;
- увесь комплекс діагностичних процедур, заходів, рішень, елементів
повинен бути найкращим для досягнення встановлених цілей та виконання
функцій діагностики;
- за можливості та необхідності слід забезпечити порівневе роздрібнення
об’єкта діагностики з метою деталізованого оцінювання його параметрів і
характеристик.
Дотримання вищенаведених базових концептуальних положень
полікритеріальної діагностики дає змогу сформувати завершену її базу як
підґрунтя
для
забезпечення
конкурентоспроможності
промислових
підприємств. Окрім того, як і будь-який процес в організації, така діагностика
потребує різноманітного ресурсного забезпечення. Причому, мова йде не тільки
про кадрове забезпечення (відповідний рівень знань, кваліфікації, досвіду
працівників, що реалізовують на підприємстві діагностичні процедури), а й про
технічне забезпечення (комп’ютерна техніка, спеціалізовані вимірювальні
прилади тощо); програмне забезпечення (спеціалізовані аналітичні програми);
інформаційне забезпечення (цілеспрямований збір інформації залежно від
встановлених діагностичних цілей); матеріальне забезпечення (оперування
необхідними для діагностики матеріалами) тощо.
Впровадження та використання системи полікритеріальної діагностики
дає змогу суттєво підвищити рівень ефективності управління як промисловим
підприємством загалом, так і його окремими бізнес-процесами, а також виявити
і задіяти усі існуючі внутрішні та зовнішні резерви. Це все – підґрунтя для
забезпечення конкурентоспроможності підприємств промисловості.
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2.22. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Новак У.П.
кандидат економічних наук
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Гостра еколого-економічна криза, в якій опинилася українська економіка,
відсутність у держави та підприємств коштів і бажання запроваджувати
природоохоронні заходи призвели до погіршення стану навколишнього
природного
середовища.
Складна
екологічна
ситуація
викликана
безпрецедентною
експлуатацією
природних
систем,
неефективним
використанням
природних
ресурсів,
високим
рівнем
забруднення
навколишнього природного середовища, застосуванням недосконалих
ресурсозберігаючих технологій тощо.
Останнім часом, з огляду на подальше забруднення навколишнього
природного середовища, надмірне використання природних ресурсів і водночас
посилення і ускладнення конкурентної боротьби, підприємства дедалі більшою
мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з навколишнім природним
середовищем.
Укінці 20-го ст. найбільш розвинені країни вирішили відмовитись від
екстенсивного виробництва та використання природних ресурсів. На сьогодні
вони переходять до нового етапу розвитку, метою якого є відновлення
зруйнованого раніше навколишнього природного середовища, гармонізація
відносин суспільства з природою шляхом створення ресурсозберігаючих та
безвідходних технологій. Така перспективна модель будується на основі
розробленої у рамках ООН концепції «сталого розвитку», яка передбачає
врахування екологічного чинника в економічному розвитку держав.
Як слушно зауважують російські вчені [6], не приділяючи належної уваги
екологічним проблемам, підприємства ризикують втратити свої позиції у
конкурентній боротьбі на внутрішніх і міжнародних ринках. Найочевиднішою
причиною цього є значні витрати, які пов’язані із зайвими витратами сировини
і матеріалів. Підприємства, які нездатні враховувати екологічний чинник,
можуть виробляти низькоякісну продукцію, яка не буде користуватись попитом
у споживачів. Сьогодні у США, країнах Європейського Союзу, інших країнах
світу з високим рівнем добробуту особливу увагу підприємствам доводиться
приділяти навколишньому природному середовищу і здебільшого брати на себе
відповідальність за екологічні наслідки своєї виробничо-господарської
діяльності як невід’ємної частини повсякденної ділової практики.
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Ключову роль у виробленні та проведенні політики взаємодії підприємств
з навколишнім природним середовищем відіграє екологічний аудит, який дає
змогу не тільки зробити оцінку еколого-економічного рівня виробництва
підприємства, але і сформулювати певну думку про наявні екологічні проблеми
і конкретизувати шляхи їх вирішення.
Розгляду питань екологічного аудиту тією чи іншою мірою присвячені
праці вітчизняних (Т.П. Галушкіна, С.І. Лебедевич, Л.І. Максимів,
О.Л. Михайлюк,
В.М. Навроцький,
А.А. Садеков,
Ю.М. Саталкін,
В.Ф. Семенов, В.Я. Шевчук і ін.) та зарубіжних (А. Ендрес, Н.В. Пахомова,
І.М. Потравний, К. Ріхтер, Т.В. Сергєєва, Г.П. Сєров, В.Л. Сидорчук,
С.С. Тимофеєва і ін.) вчених. Дослідженнями проблеми підвищення
конкурентоспроможності займалось багато вчених, зокрема: Г.Л. Азоєв, А.Е.
Воронкова, Р.А. Дименко, Л.В. Іванець, Л.С. Лісовська, М. Портер, Х.А.
Фасхієв, Р.А. Фатхутдінов тощо. Незважаючи на значні досягнення науковців,
питанню
екологічного
аудиту
як
інструменту
підвищення
конкурентоспроможності підприємств не приділено достатньо уваги.
Проблема конкурентоспроможності вітчизняної економіки займає
важливе місце з часу набуття незалежності України. У недалекому минулому
конкурентоспроможність країни переважно визначалась порівняльними
національними перевагами (дешева робоча сила, багаті природні ресурси,
сприятливі географічні і кліматичні умови, налагоджена інфраструктура), але з
розвитком суспільства суттєве значення мають конкурентні переваги, які
базуються на науково-технічних досягненнях, інноваціях та дотриманні
міжнародних стандартів у сфері охорони навколишнього природного
середовища тощо.
У міжнародних рейтингах конкурентоспроможності Україну відносять до
країн, що розвиваються, і які характеризуються підвищеною політичною й
економічною нестабільністю, несприятливим інвестиційним кліматом і
високими ризиками виробничо-господарської діяльності. Так, у рейтингу
конкурентоспроможності Світового економічного форуму (World Economic
Forum) за підсумками 2012 року Україні було відведено 73-е місце із 144 країн,
охоплених дослідженням. Водночас, слід зауважити, що рейтинг
конкурентоспроможності України зріс на 9 позицій порівняно з 2011 роком (82
місце з 140 досліджуваних країн) [1].
Причинами неконкуренто- та неекспортоспроможності вітчизняної
продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, є її висока ціна,
низька якість, висока енергоємність та матеріалоємність, а це, своєю чергою,
пов’язано, зокрема, з низьким рівнем впровадження систем управління якістю
(ISO 9000) та екологічного менеджменту (ISO 14000) в Україні.
Виняткову роль у вирішенні цих проблем, особливо в умовах виходу
України з економічної кризи, здатний відіграти екологічний аудит.
Підприємства, які проводитимуть ефективну природоохоронну діяльність за
допомогою екоаудиту, отримають очевидні конкурентні переваги і додаткові
перспективи для свого розвитку. Підвищення екологічної свідомості
суспільства та дебати, які ведуться відносно сталого розвитку, набирають більш
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глобального характеру і впливають на всі сфери суспільного життя. Крім цього,
від активної екологічної діяльності можна одержати фінансову винагороду.
Запобігання
забрудненню
навколишнього
природного
середовища,
перероблення відходів та екологічний бізнес сьогодні є досить прибутковими
[3].
Екологічний аудит на сьогодні є дієвим інструментом підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних товарів, підприємств і держави загалом.
Він дає змогу підприємствам знижувати екологічні ризики і скорочувати
витрати в умовах жорсткого державного регулювання забруднення
навколишнього природного середовища, раціонально використовувати
природні ресурси, зокрема, невідновлювані, покращити інвестиційну
привабливість. Екологічно відповідальний підхід, який застосовується багатьма
західними компаніями, сприяє появі новітніх досягнень науки і техніки,
насамперед, у галузі нових джерел енергії та підвищення ефективності
енергоспоживання. Крім цього, екологічний аудит сприяє формуванню
позитивного образу підприємств в очах громадськості.
Напрямами екологічного аудиту є [7]:
- забезпечення відповідності виробничо-господарської діяльності
підприємства вимогам природоохоронного законодавства;
- обґрунтування екологічної стратегії і політики підприємства;
- визначення пріоритетів і планування природоохоронної діяльності
підприємства, виявлення додаткових можливостей її здійснення;
- консультування з питань підвищення ефективності і раціонального
використання природних ресурсів, регулювання та мінімізація негативного
впливу на навколишнє природне середовище;
- розроблення рекомендацій щодо зниження ризику виникнення
надзвичайних екологічних ситуацій;
- розроблення рекомендацій і пропозицій щодо екологічної освіти
працівників підприємства;
- консультування з метою раціоналізації і удосконалення системи
виробничого екологічного моніторингу і управління в рамках діяльності
суб’єкта господарювання; виявлення сильних і слабких сторін контролю за
екологічними аспектами функціонування підприємства;
- аналіз ступеня екологічної безпеки технологічних процесів;
розроблення рекомендацій щодо мінімізації шкідливих чинників впливу;
- виявлення резервів для фінансової оптимізації екологічних платежів;
- виявлення причин виникнення нештатних ситуацій, пов’язаних з
екологічними проблемами;
- консультування з питань природоохоронного законодавства,
інформаційного обслуговування тощо.
Доказом того, що екологічний аудит позитивно впливає на
конкурентоспроможність підприємств, є те, що країни з найбільш жорсткими
екологічними вимогами мають найвищі економічні показники. Наприклад, такі
промислово розвинені країни, як США, Японія та Німеччина мають найвищі
показники росту виробництва в екологічно небезпечних галузях.
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Встановлюючи високі екологічні стандарти, ці країни також дбають про своє
майбутнє, оскільки більш жорсткі природоохоронні вимоги спонукають
підприємства до удосконалення технологічних процесів, спрямованих на
розвиток екологічного виробництва.
У багатьох розвинених країнах приймаються законодавчо-нормативні
акти, які стимулюють проведення екологічного аудиту впливу виробничогосподарської діяльності підприємств на стан навколишнього природного
середовища. В інших, наприклад країнах Європейського Союзу,
встановлюються загальні вимоги до екологічного менеджменту та аудиту.
Світова організація торгівлі приділяє значну увагу екологічним аспектам у
розвитку міжнародної торгівлі у міру того, як екологічні стандарти і врахування
екологічних аспектів набувають характеру загальноприйнятої практики ділових
міжнародних відносин. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
розробляє, у числі інших, стандарти систем управління навколишнім
середовищем (екологічного менеджменту) (ISO 14000).
Стандарти ІSО 14000 надають практичний інструментарій для
підприємств, які прагнуть визначити і контролювати свій вплив на навколишнє
природне середовище і постійно покращувати свої екологічні показники. Їх
застосування має на меті впровадити на підприємстві ефективну систему
екологічного менеджменту, яка б могла бути єдиним цілим із загальною
системою управління. Ефективна система екологічного менеджменту на
підприємстві вже на перших етапах свого розвитку здатна призвести до
суттєвого економічного ефекту за рахунок економії і заощадження сировини,
матеріалів, енергетичних ресурсів; зниження екологічних платежів та
штрафних санкцій; зменшення аварій та витрат на ліквідацію їх наслідків тощо.
За офіційною інформацією Міжнародної організації зі стандартизації, на
кінець 2011 року сертифіковано 267 457 систем екологічного менеджменту
відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001 у 158 країнах світу [2].
Причому кількість підприємств на світовому ринку, які відповідають вимогам
міжнародного стандарту ISO 14001 з кожним роком зростає (рис. 1). Три
перших позиції за сумарною кількістю сертифікатів у 2011 році займають
Китай, Японія та Італія, а за річним приростом – Китай, Італія та Франція.
Слід також зауважити, що в Україні на кінець 2011 року сертифіковано
тільки 160 систем екологічного менеджменту відповідно до міжнародного
стандарту ISO 14001 [2]. У 2010 році лише 256 видів продукції і 27 українських
товаровиробників отримали екологічний сертифікат на відповідність
міжнародним екологічним критеріям згідно з вимогами міжнародних
стандартів серії ISO 14000 [4].
Таким чином, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств чи окремих виробництв можна за рахунок міжнародної
сертифікації за системою ISO 14000, проте отримати такий сертифікат можна
тільки після проведення процедури екологічного аудиту, яка дасть змогу
розробити механізм стратегічного планування, вектор відповідальності якого
буде спрямований на економічно прибутковий розвиток підприємств,
враховуючи екологічний чинник.
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Конкурентоспроможність підприємств з урахуванням екологічного
чинника є потенційною здатністю підприємства до комплексного оновлення
виробництва на основі запровадження маловідходних, ресурсозберігаючих і
безвідходних технологічних процесів з метою зменшення негативного впливу
на навколишнє природне середовище і забезпечення основи для майбутнього
забезпечення еколого-економічної ефективності діяльності підприємства на
засадах сталого розвитку.
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Рис. 1. Кількість підприємств у світі, сертифікованих відповідно міжнародного
стандарту ISO 14001 [2]
Найважливішим показником технічного оновлення виробництва та
економії природних ресурсів є впровадження ресурсозберігаючих і
безвідходних технологічних процесів, який протягом 90-х років 20-го століття в
Україні неухильно скорочувався. Як свідчать офіційні джерела [4], за період
1991-2010 роки він зменшився у 3,8 рази. Лише після 2000 року намітилася
позитивна тенденція до збільшення показника, проте у 2010 році він знизився
майже на третину порівняно з 2009 роком і тому фактично залишився на рівні
2000 року (відповідно 479 та 430 впроваджених процесів) (табл. 1).
Оскільки впровадження нових ресурсозберігаючих і безвідходних
технологій виробництва за результатами проведеного екологічного аудиту
пов’язано з високим рівнем витрат, проходженням відповідних сертифікації та
експертиз, то собівартість продукції буде вищою, ніж інших аналогів. З огляду
на це, актуальним питанням є готовність споживачів платити вищу ціну за таку
продукцію. Результати досліджень, проведених у 15 країнах світу компанією
«TGI Global», показали, що формується сегмент споживачів, готових купувати
екологічно чисту продукцію (рис. 2).
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Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах [4]
Роки
Показник
1995 2000 2005 2009 2010
Впроваджено нових технологічних
2936 1403 1808 1893 2043
процесів, кількість процесів
У т.ч. маловідходних, безвідходних,
1044
430
690
753
479
ресурсозберігаючих
Освоєно виробництво інноваційних
видів
продукції,
кількість 11472 15323 3152 2685 2408
найменувань
У т.ч. нових видів техніки
1000
631
657
641
663
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Рис. 2. Готовність споживачів платити більше за екологічно чисті товари, % [5]
В Україні, незважаючи на скарги на високі ціни, 60% респондентів
заявили, що купуватимуть екологічно чисті товари, навіть якщо коштуватимуть
вони дорожче. Такі результати опитування, проведеного компанією Appleton
Mayer у 2010 році. Найбільше опитаних вважають, що «зелені» товари можуть
коштувати на 10-25% дорожче, аніж звичайні. Ще частина зазначила, що за ці
товари готові платити навіть на 25-40% більше, аби тільки товар був безпечний
для них та навколишнього природного середовища. При цьому лише 38%
респондентів заявили, що їх влаштовує якість товарів, які є сьогодні на
українському ринку. Тобто 62% людей незадоволені [8]. Отже, зацікавленість
українських споживачів екологічними аспектами діяльності підприємств є
доволі високою.
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Підприємства, яким знаходять ефективні засоби зменшення забруднення
навколишнього природного середовища, зниження кількості відходів, а також
економії енергії, можуть суттєво зекономити фінансові витрати і, таким чином,
підвищити свою конкурентоспроможність. У таких сферах виробництва, як
ефективне енергоспоживання, скорочення викидів і скидів, вторинне
використання відходів, мінімізація споживання сировини матеріалів тощо, є
низка можливостей до організації екологічно чистішого виробництва.
З огляду на сучасні вітчизняні реалії, українські виробники повинні
орієнтувати свою діяльність на задоволення екологічних потреб покупців та
підвищувати конкурентноздатність продукції за допомогою екологічного
аудиту. Екологічно безпечна продукція може отримати важливу перевагу
порівняно з продукцією конкурентів, які не надають належної уваги
екологічним питанням, особливо при невеликій різниці цін.
Екологічний аудит може суттєво вплинути на розвиток сектору
екологічних товарів в Україні, що, своєю чергою, дасть змогу підвищити якість
життя українців та сприяти вирішенню завдань сталого розвитку країни.
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2.23. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Нямещук Г. В.
кандидат економічних наук, доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Враховуючи той факт, що Україні харчова промисловість вже понад
десяти років входить в першу п’ятірку галузей, що формують найбільші частки
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ВВП, посідає друге місце (після металургії та оброблення металу) за обсягами
виробництва продукції і має значну частку в загальному обсязі реалізації
продукції промисловості (протягом 2004-2008 рр. - коливання в межах 15-16 %,
у 2009 р. - 19,8 %, за січень-березень 2011 р. – 12,9 % [1; 2]), цю галузь можна
назвати однією з провідних у національній економіці.
Процеси глобалізації, що стрімко розгортаються в світовій економіці,
ставлять перед бізнесом і наукою нове завдання - забезпечення
конкурентоспроможності національного продукту на глобальних ринках
товарів та послуг. Вирішення цього завдання забезпечується, з одного боку,
виготовленням товарів та послуг високої якості при мінімальних витратах, а з
іншого – максимальним розвитком експортного потенціалу галузей переробної
промисловості. Саме тому на особливу увагу, на думку автора, заслуговує
дослідження проблем, що наявно чи приховано спричиняють зниження
ефективності діяльності підприємств харчової промисловості України, та
визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності таких підприємств.
На рис. 1 можна побачити, що чинниками негативного впливу на
діяльність підприємств харчової промисловості України є не тільки
неефективні процеси планування та управління всередині підприємств, а й
чинники зовнішнього середовища: економічний стан регіону, умови ведення
бізнесу, правове регулювання (рис. 1) [3; 4].
Проблеми, що знижують ефективність діяльності
підприємств

Економічні
- труднощі, пов’язані
з економічною ефективністю інвестицій:
зниження
фінансово-економічних показників, наявність
збитків;
- низька інвестиційна
привабливість регіону
розташування
для
іноземних
інвесторів;
- високий рівень відсоткової ставки за
кредитом

Правові
- нестабільність національного законодавства щодо регулювання інвестиційної діяльності;
- обмеження з боку
податкового законодавства;
- відсутність гарантій недоторканості
іноземних
ін.вестицій та безперешкодної їх репатріації

Організаційні
- неефективне планування
інвестиційної діяльності на
підприємстві;
- невірне
цільове
спрямування інвестиційних ресурсів;
- нераціональний вибір форми фінансування;
- нераціональний вибір інвестора та
обсягу інвестицій

Управлінські
- нераціональне використання залучених ресурсів в рамках окремих проектів;
- орієнтація на короткострокову окупність інвестиційних
проектів;
- труднощі, пов’язані з нестачею оперативної інформації та
несвоєчасним її обміном

Рис. 1. Проблеми, що знижують ефективність діяльності підприємств
харчової промисловості України
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Підприємства харчової промисловості характеризуються значними
темпами зношення обладнання, що обумовлює необхідність постійної
модернізації та оновлення технічної бази (табл. 1) [4; 5].
Аналіз табл. 1 показує, що не зважаючи на зростання коефіцієнту
надходження (17,9 % у 2011 р., що на 5,2 % більше, ніж у 2007 р.) та
коефіцієнту введення в експлуатацію основних фондів (12,2 % у 2011 р., що
майже в 2 рази більше, ніж у 2007 р.), дуже низьким залишається коефіцієнт
вибуття основних засобів (лише 5,1 % у 2011 р. проти 14,2 % у 2008 р.).
Таблиця 1
Динаміка відтворення основних виробничих фондів у харчовій та переробній
промисловості України у 2007-2011 рр., %
Роки
Показники
2007
2008
2009
2010
2011
Коефіцієнт надходження
12,7
10,9
10,3
17,7
17,9
основних фондів
Коефіцієнт введення
в експлуатацію основних
7,7
10,8
10,3
12,2
фондів
Коефіцієнт вибуття основних
10,2
14,2
0,5
4,1
5,1
фондів
Коефіцієнт зносу основних
56,3
49,7
48,4
46,3
44,9
фондів
Такі факти свідчать, що частина основних виробничих фондів
підприємств харчової галузі України морально застаріла, а частина - зношена і
не придатна для подальшого використання.
Значним чинником, що знижує ефективність діяльності підприємств
харчової промисловості України, є високий рівень відсоткової ставки за
кредитами у національних комерційних банках, які значно збільшилися у
період світової фінансової кризи. Лише за 2009 р. за окремими угодами
кредитна ставка зросла з 17,99 % до 28 %. І хоча на початок 2011 р. ситуація на
світовому, а зокрема і українському кредитному ринку, стабілізувалася,
відсоткові ставки за кредитами для великих компаній становлять 17-22 %
річних у гривні, для малих і середніх компаній – до 30 %, що з урахуванням
щорічної інфляції у розмірі 10-12 % робить їх збитковими.
У структурі надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну харчова
промисловість має значну частку (табл. 2) [6; 7].
Згідно із табл. 2, на початок 2011 р. у харчову промисловість було
інвестовано 1 858,7 млн дол. США, що на 15 % більше, ніж у 2008 р. Однак у
розрізі структурної динаміки за досліджуваний період, потоки іноземних
інвестицій у харчову промисловість країни системно скорочується: частка у
загальних інвестиціях в економіку країни скоротилася від 5,4 % у 2007 р. до
4,2 % у 2011 р., а частка у загальних інвестиціях у промисловість України
скоротилася від 19,5 % у 2007 р. до 13,2 % у 2011 р. Таке скорочення свідчить
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або про зниження активності іноземних інвесторів, або про зменшення
інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості.
Таким чином, підприємства харчової промисловості України на сьогодні
потребують широкомасштабної компанії з переоснащення виробництва,
активного пошуку і мобілізації інвестиційних ресурсів при відповідній
державній підтримці. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності
підприємств галузі мають базуватись на виборі найбільш вигідного джерела і
форми інвестицій.
Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в економіку України у 2007-2011 рр.,
млрд. дол. США
Роки
Показник
2007
2008
2009
2010
2011
ПІІ в економіку України
29,5
35,6
40,0
40,1
44,7
всього:
у промисловість
8,0
8,1
9,0
13,3
14,0
у виробництво харчових
продуктів, напоїв та
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
тютюнових виробів
Частка галузі в ПІІ в
5,4
4,7
4,6
4,6
4,2
економіку України, %
Частка галузі в ПІІ в
19,5
20,9
20,3
13,8
13,2
промисловість, %
Аналізуючи джерела інвестиційних ресурсів, до основних реальних
джерел залучення іноземних інвестицій українськими підприємствами харчової
промисловості можна віднести:
- позики міжнародних фінансових організацій;
- кредити іноземних держав та їх угруповань;
- кредити окремих промислових підприємств з країн-сусідів (зокрема
Росії і Туркменістану), глобальних транснаціональних корпорацій, що вже
мають досвід реалізації спільних проектів в галузі.
З вищезазначених джерел найбільшу популярність серед підприємств
харчової промисловості України сьогодні мають позики міжнародних
фінансових організацій та окремих промислових підприємств. Цей факт
пояснюється можливістю отримати позичковий капітал під конкретні
інвестиційні проекти в рамках міжнародних програм фінансування, які
передбачають надання коштів на довгостроковий період та на пільгових
умовах.
Основними міжнародними організаціями, яких можна розглядати як
потенційних інвесторів підприємств харчової промисловості України, на
сьогодні є: Світовий банк (СБ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ), Чорноморський банк розвитку та торгівлі (ЧБРТ). Ці
міжнародні фінансові інститути-кредитори мають за мету забезпечення
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всебічної підтримки міжнародних торгових зв’язків, адекватної інфраструктури
як на державному рівні, так і на рівні приватного бізнесу. Тому ці структури
активно розвивають в Україні кредитування економічно обґрунтованих
інвестиційних проектів, до числа яких можна віднести й інвестиційні проекти у
харчовій промисловості. Основні умови кредитування у міжнародних
фінансових інститутах наведено у табл. 3 [8; 9; 10; 11].
Таблиця 3
Основні умови кредитування міжнародних фінансових інститутів для
підприємств України
СБ
ЄБРР
ЄІБ
ЧБРТ
до 300 млн. 5-250 млн.
більше 25
більше 3
Можлива сума кредиту
дол.
євро
млн. євро
млн. дол.
євро, долар,
Валюта кредитування
євро, долар євро, долар
англ. фунт,
долар
йена та ін.
Річна відсоткова
6,5
9,1
1,95
7,1
ставка, %
фіксована,
фіксована,
фіксована,
фіксована,
Тип відсоткової ставки
плаваюча
плаваюча
плаваюча
плаваюча
Строк кредитування,
1-20
1-15
7-20
3-7
років
Форма погашення
ануїтет
ануїтет
ануїтет
ануїтет
Стратегічними інвесторами для підприємств харчової промисловості
України можуть стати сьогоднішні партнери з реалізації міжнародних
галузевих проектів: британо-нідерландська корпорація Unilever (тендер на
виробництво кетчупу «Calve»), американська корпорація McDonald’s (проекти з
постачання у ресторани швидкого харчування продуктів вітчизняного
виробництва), аргентинська корпорація Molinos de la Plata (проекти зі спільного
виробництва соняшникової олії під торговою маркою «Molinos»). Основні
умови кредитування цих компаній представлені у табл. 4 [12; 13; 14; 15].
Для підтвердження практичної доцільності залучення іноземних
інвестицій із розглянутих джерел в підприємства харчової промисловості
України, розрахуємо відповідні показники на прикладі Приватного
акціонерного товариства «Чумак» (ПрАТ «Чумак»). ПрАТ «Чумак» – один з
найбільших виробників продуктів харчування в Україні, що діє на ринку країни
вже протягом тринадцяти років. Основна діяльність компанії - виробництво
продуктів харчування під двома торговими марками: ТМ «Чумак» і
ТМ «Дарина» (з 2001 р.) [16]. Підприємство активно працює в таких сегментах
ринку: кетчупів (24 % ринку України), консервованих овочів (20 %), майонезу
(12 %), томатного соку (більше 90 %), томатної пасти (49 %), соусів (16%),
соняшникової олії (15 %) [17]. ПрАТ «Чумак» має більш 35 компанійдистриб’юторів («Фортуна», «Синапс Плюс», «Трафік компані» та ін.),
численних торгових агентів, завдяки чому мережа дистрибуції підприємства
розгалужена по всій країні.
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Таблиця 4
Основні умови фінансування підприємств харчової промисловості України
глобальними ТНК для реалізації спільних проектів
Molinos de la
Показник
Unilever
McDonald’s
Plata
Можлива сума кредиту
Валюта кредитування
долар, євро
Долар
долар, євро
Річна відсоткова ставка,
8,22
7,4
9,25
%
фіксована,
фіксована,
фіксована,
Тип відсоткової ставки
плаваюча
плаваюча
плаваюча
Строк кредитування,
до 10
до 10
років
Форма погашення
ануїтет
Ануїтет
ануїтет
Географія поставок експортної продукції підприємства доволі широка і
охоплює Канаду, США, Лівію, ОАЕ, Ізраїль, Німеччину, всі країни СНД та
Балтії.
На основі даних таблиць 3-4 та методик [18; 19] розрахуємо показники
доцільності залучення іноземних інвестицій для ПрАТ «Чумак (табл. 5).
Таблиця 5
Прогнозовані показники кредитування ПрАТ «Чумак» іноземними інвесторами
Кредитування у міжнародних фінансових організаціях
СБ
ЄБРР
ЄІБ
ЧБТР
Сума отриманого кредиту,
15000000 15000000 15000000 15000000
млн дол.
Річна відсоткова ставка, %
6,5
9,1
1,95
7,1
Щорічний платіж, дол.
2086575
2512163
1665533
2145545
Строк кредитування, років
10
10
10
10
Кількість платежів
10
10
10
10
Загальна сума виплат, дол.
20865750 25121630 16655330 21455450
Плата за кредит, дол.
5865750
10121630 1655330
6455450
Фінансування глобальними ТНК
Molinos de la
Unilever
McDonald’s
Plata
Сума отриманого кредиту,
15000000
15000000
15000000
дол.
Річна відсоткова ставка, %
7,4
9,25
8,22
Щоквартальний платіж, дол.
534014
578829
553639
Строк кредитування, років
10
10
10
Кількість платежів
40
40
40
Загальна сума виплат, дол.
21360560
23153160
22145560
Плата за кредит, дол.
6360560
8153160
7145560
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Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що
залучення капіталу для запланованого проекту від Світового банку для
ПрАТ «Чумак» є більш вигідним у порівнянні з позиками Європейського банку
реконструкції та розвитку і Чорноморського банку розвитку та торгівлі. За
інвестиційним проектом підприємства на суму 15 млн дол. США співпраця з
цим фінансовим інститутом замість ЄБРР дозволить зекономити 4 255 880 дол.
США, що сприятиме зменшенню його залежності від позичкового капіталу.
Проте, якщо менеджмент ПрАТ «Чумак» має на меті у подальшому реалізувати
проекти обсягом більше 25 млн. євро (чи на еквівалентну суму в іншій валюті),
найбільш вигідним партнером у цьому випадку є Європейський інвестиційний
банк. Згідно умов кредитування цієї фінансової установи відсоткова ставка за
кредитом складає лише 1,95 %, що на 4,55 % менше ніж за умовами Світового
банку, 5,15% Чорноморського банку розвитку і торгівлі та 7,15%
Європейського банку реконструкції та розвитку.
Щоквартальний платіж у разі залучення коштів компанії Unilever складає
534 014 дол. США, що на 44 815 дол. США (7,7 %) менше, ніж у разі отримання
позики від McDonald’s Corporation, та на 19 625 дол. США (3,5 %), ніж від
Molinos de la Plata. Загальна сума виплат за цією позикою та переплата за
кредитом також є меншою: на 1 792 600 дол. США та 785 000 дол. США
відповідно. Крім того, позика компанії Unilever є вигіднішою за угоду
ПрАТ «Чумак» з Європейським банком реконструкції та розвитку, оскільки
може мати більш гнучкі умови кредитування та повернення боргу, річна
відсоткова ставка є на 1,7 % нижчою, а переплата за позикою менша на 37,2 %.
Таким чином, це дозволить компанії ПрАТ «Чумак» зекономити 3 761 070 дол.
США за весь період кредитування.
Таким чином, дослідження проблем, що знижують ефективність
діяльності підприємств харчової промисловості України, та визначення шляхів
підвищення конкурентоспроможності таких підприємств, дозволяють зробити
такі висновки:
- проблеми, що знижують ефективність діяльності підприємств можна
згрупувати за напрямами необхідних управлінських рішень (економічні,
правові, організаційні, управлінські). Визнано, що найсерйознішою з них є
проблема економічно обґрунтованого вибору джерел, обсягів та форм
інвестицій;
- альтернативними шляхами залучення іноземних інвестицій та
підвищення конкурентоспроможності для підприємств галузі є залучення
іноземних інвестицій в рамках проектів розвитку підприємств міжнародних
фінансових інститутів (Світового банку, Європейського банку реконструкції та
розвитку, Європейського інвестиційного банку та Чорноморського банку
розвитку та торгівлі), що дозволить зменшити щорічне боргове навантаження, а
також залучення позик стратегічних партнерів (корпорацій Unilever,
McDonald’s Corporation та Molinos de la Plata).
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5. Шелудько Е.І. Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості
України [Електронний ресурс] / Е.І. Шелудько // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=404
6. Щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування [Електронний ресурс]/
Офіційний сайт LCF-GROUP. - Режим доступу: http://www.lcfgroup.com.ua/news/338/
7. Умови інвестування та ведення бізнесу для іноземців в Україні [Електронний ресурс]
/ Офіційний веб-сайт Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Режим доступу: http://www.dnipr.gov.ua/?id=52
8. Україна і міжнародні фінансові інституції (МФІ) [Електронний ресурс] / Сайт
наукових
публікацій
«Третя
хвиля».
–
Режим
доступу:
http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000127.htm
9. Проекти та програми Світового Банку в Україну [Електронний ресурс] / Офіційний
сайт
Світового
Банку
в
Україні.
–
Режим
доступу:
http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=455718&pagePK=141155&piPK
=141124&theSitePK=455681
10. Ukraine factsheet [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Європейського банку
реконструкції
та
розвитку.
–
Режим
доступу:
http://www.ebrd.com/russian/pages/research/publications/factsheets/ukraine.shtml
11. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) [Електронний ресурс] / Офіційний
сайт
Міністерства закордонних справ України. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2930.htm
12. Історія компанії Unilever [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Unilever. – Режим
доступу: http://www.unilever.com/brands/
13. Corporate Info [Електронний ресурс] / Офіційний сайт McDonald’s. – Режим доступу:
http://www.mcdonalds.com/us/en/our_story/Corporate_Info.html
14. Investor Information [Електронний ресурс] / Офіційний сайт McDonald’s. – Режим
доступу: http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/investors.html
15. Our Brands [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Molinos de la Plata. – Режим
доступу: http://www.molinos.com.ar/en/NuestrasMarcas/index.asp
16. Історія підприємства ЗАТ «Чумак» [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.chumak.com/view.history/
17. Еремин Ю. Рафинированный капиталист [Электронный ресурс] / Ю.Еремин //
Общенациональный еженедельник «Деловая столица» - Режим доступу:
www.dsnews.ua
18. Финансовый анализ: Аннуитет, аннуитетные платежи [Електронний ресурс] /
Информационный
портал
«Финансовый
анализ».
–
Режим
доступу:
http://www.finances-analysis.ru/financial-maths/annuity.htm
19. Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддерьогін. – [3-тє вид.,
перероб. та доп.] - К. : КНЕУ, 2000. - 460 с.
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2.24. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Орєхова К.В.
кандидат економічних наук, доцент
Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Однією із основних складових забезпечення фінансової безпеки
підприємства є наявність фінансових переваг, які дозволили би виокремити
підприємство чи його окремі сегменти від дії конкурентів на ринку та
дозволили би йому успішно функціонувати та розвиватися в умовах постійної
зміни навколишнього середовища. Фінансові переваги формуються виключно
при становленні та розвитку конкуренції. Чим більш всеохоплюючого
характеру набуває конкуренція, тим більш значущими для підприємства є його
фінансові переваги.
Дослідженню теоретико-методичних основ забезпечення фінансової
безпеки підприємства присвячені роботи: Барановського О.І. [2], Бланка І.А.
[3], Гейця В.М. [4], Ареф’євої О.В. [1] та ін. Аналіз наукових досліджень цих
авторів виявив, що на сьогодні у фінансово-економічній літературі не
приділено достатньо уваги визначенню фінансових переваг підприємства.
Відсутнє визначення поняття «фінансові переваги підприємства», нез’ясованим
залишається питання про їх місце та роль в системі забезпечення фінансової
безпеки підприємства.
В своїй роботі Бланк І.А. [3] пропонує найбільш комплексний підхід
щодо визначення поняття «фінансова безпека підприємства» та виділяє такі
його характерні риси:
1. Фінансова безпека підприємства є основним елементом системи
економічної безпеки. В загальному складі елементів економічної безпеки
фінансова компонента виступає в ролі базового значення рівня і структури
фінансового потенціалу підприємства в забезпеченні цілей економічного
розвитку. Дана роль фінансової компоненти визначається наступними
основними положеннями:
 фінансова діяльність здійснює основну форму ресурсного забезпечення
реалізації економічної стратегії підприємства;
 операції, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства, носять
стабільний характер, тобто здійснюються постійно;
 фінансова діяльність грає велику роль в забезпеченні стабілізації
економічного розвитку підприємства в цілому;
 ризики, які пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства (фінансові
ризики) за своїми негативними наслідками відносяться до категорії
найбільш небезпечних.
2. Фінансова безпека є системою кількісних і якісних параметрів
фінансового стану підприємства, що в комплексі відображує рівень його
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фінансової захищеності. В даній характеристиці поняття фінансової безпеки
підприємства можна виділити наступні складові:
 фінансова безпека підприємства виражає визначений аспект його
фінансового стану, що відображає той чи інший рівень його фінансової
захищеності;
 фінансовий стан підприємства, що характеризує його фінансову безпеку,
відображається визначеною сукупністю параметрів;
 параметри системи фінансової безпеки підприємства потребують чіткої
якісної і кількісної детермінації.
3. Об’єктом забезпечення фінансової безпеки є сформована система
пріоритетних збалансованих фінансових інтересів підприємства, що
потребують захисту в процесі його фінансової діяльності. В процесі розгляду
цієї характеристики поняття фінансової безпеки підприємства слід приділити
особливу увагу на такі основні моменти:
 в системі фінансової безпеки підприємства розглядаються тільки
пріоритетні фінансові інтереси, що грають найважливішу роль в
забезпеченні його фінансового розвитку;
 система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоплювати не
тільки поточні, але й довгострокові їх види;
 пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його фінансової
безпеки повинні бути збалансовані з інтересами інших суб’єктів його
фінансових відносин.
4. Основою
формування
фінансової
безпеки
підприємства
є
ідентифікована система реальних і потенційних загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру його фінансовим інтересам:
 в системі фінансової безпеки підприємства ідентифікуються не тільки
реальні, а й потенційні загрози;
 поняття фінансової безпеки включає захист його пріоритетних інтересів
від загроз не тільки зовнішнього, а й внутрішнього характеру;
 загрози фінансовим інтересам підприємства генеруються дією не всією
сукупності факторів, що впливають на здійснення його фінансової
діяльності, а лише окремих факторів, які деструктивно впливають і
потребують ідентифікації;
 серед усіх ідентифікованих загроз особливу увагу в системі забезпечення
фінансової безпеки підприємства слід акцентувати на найбільш
небезпечних випадках.
5. Система фінансової безпеки конкретного підприємства припускає
диференційований рівень кількісних і якісних параметрів захищеності
фінансових інтересів, адекватний його фінансовій філософії.
6. Фінансова безпека підприємства є системою, що забезпечує
стабільність важливих фінансових пропозицій розвитку підприємства, які
формують захищеність його фінансових інтересів. Розглядаючи фінансову
безпеку підприємства як стабільну систему, слід приділити увагу на такі
основні моменти:
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 стабільність системи фінансової безпеки підприємства розглядається як її
динамічна характеристика;
 стабільність системи фінансової безпеки підприємства не носить
абсолютний характер;
 на окремих етапах свого розвитку система фінансової безпеки
підприємства може здійснюватися, виходячи на новий рівень параметрів
своєї стабільності.
7. Важливою цільовою направленістю системи фінансової безпеки
підприємства є створення необхідних фінансових передумов стійкого зростання
підприємства в потомному і перспективному періодах.
На наш погляд, фінансова безпека підприємства – це безперервний та
адаптований до просторово-часових змін процес трансформації капіталу
(джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні
ресурси, готову продукцію, грошові кошти), який характеризується фінансовою
стабільністю (фінансовою стійкістю, фінансовою надійністю) та фінансовими
перевагами.
Фінансова стабільність включає фінансову стійкість та фінансову
надійність підприємства.
Фінансова стійкість підприємства – це безперервний та адаптований до
просторово-часових змін процес трансформації капіталу (джерел фінансування
господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні ресурси, готову
продукцію, грошові кошти) [10].
Фінансова надійність підприємства – це безперервний процес
трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в
капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти), який
характеризується
майновим
положенням,
ліквідністю,
фінансовою
незалежністю, діловою активністю та рентабельністю [6].
Оскільки фінансові преваги є основним елементом конкурентних переваг
підприємства, то в роботі було розглянути їх сутність та зміст (табл. 1) [7].
На наш погляд, найбільш комплексний підхід до визначення поняття
«конкурентна перевага» пропонують в своїй роботі «Конкурентні переваги
підприємства: оцінка, формування та розвиток» [5] Іванов Ю.Б., Орлов П.А. та
Іванова О.Ю., які стверджують, що «конкурентна перевага виступає основою
забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, оскільки вона
є складовою частиною міцної конкурентної позиції підприємства і визначає
характер його конкурентної стратегії.
Конкурентна перевага представляє собою позитивну відмінність
підприємства від конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, яка
забезпечує
підвищення
соціально-економічної
ефективності
в
короткостроковому періоді за рахунок постійного пошуку нових можливостей і
швидкої адаптації до навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби,
що змінюються. В даному контексті слід додати, що конкурентні переваги
підприємства являються реальними фактами, які виокремлюють його на фоні
конкурентів на ринку в цілому чи в його пріоритетних сегментах, вимірюється
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кількісними та якісними показниками та характеризують сукупний рівень
конкурентоспроможності їх носія.
Таблиця 1
Підходи вчених до визначення поняття «конкурентна перевага»
№
1

Автор
Войчак І. В.,
Камишніков Р. В.

2

Фатхутдінов Р. А.

3

Фатхутдінов Р. А.

4

Зозулев А.

5

Задорожна Н.

6

Гаврилюк С. П.

7

Павлова В. А.

8

Попов Е. В.

9

Азоєв Г. Л.

10

Портер М.

11

Градов А. П.

12

Шинкаренко В. Г.

13

Ламбен Жан-Жак

14

Оберемчук В. Ф.

15

Отенко І. П.,
Полтавська Є. О.

16

Куденко Н. В.

Визначення поняття «конкурентна перевага»
характеристика або властивість, які забезпечують перевагу над
прямими конкурентами
будь-яка ексклюзивна цінність, якою володіє система і яка дає їй
перевагу над конкурентами
перевага, висока компетентність фірми в будь-якій сфері
діяльності або щодо випуску товару порівняно з конкуруючими
фірмами
сукупність заходів, спрямованих на вдосконалення власної
діяльності, безпосереднє ослаблення конкурентів і вплив на
зміну ринкового середовища
сукупність відносин, що є предметом регулювання за
допомогою комплексу правових норм
активи і сфери діяльності, які стратегічно важливі для
підприємства і дозволяють йому перемагати у конкурентній
боротьбі
діяльність підприємства, яка пов’язана зі зміцненням ринкової
позиції підприємства, пристосуванням його діяльності до
обраної стратегії, вибором політики відносин до конкурентів,
швидкою реакцією на зміни у конкурентному середовищі
діяльності
будь-яка інновація чи система заходів, яка дає реальний приріст
бізнесу
концентровані прояви превалювання над конкурентами в
економічній, технічній, організаційній сферах діяльності
підприємства,
які
можна
вимірювати
економічними
показниками (додатковий прибуток, висока рентабельність,
ринкова частка, обсяг продажів)
перевага фірми в якійсь області чи діяльності у випуску товарів,
у порівнянні з конкуруючими фірмами
глобальна ціль економічної стратегії фірми і галузі національної
економіки
перевага, висока компетентність підприємства у порівнянні зі
своїми конкурентами, заснована на досягнутому рівні
конкурентного
статусу,
достатності
й
ефективності
використання конкурентного потенціалу
характеристики, властивості товару чи марки, що створюють
для фірми певну перевагу над своїми прямими конкурентами
перевага,
що
забезпечує
доходи,
які
перевищують
середньогалузевий рівень і сприяють завоюванню твердих
позицій на ринку; основа успішного існування і розвитку фірми
результати більш ефективного за конкурентів управління
процесами формування і розвитку таких якісних і кількісних
властивостей товару, які представляють цінність для покупця
показник, що забезпечує підприємству перевагу над
конкурентами на цільовому ринку
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№

Автор

17

Шевченко А.

18

Книш М. І.

19

Забєлін П. В.,
Моісєєва Н. К.

20

Карлоф Б.

21

Щегда А. В.

22

Нємцов В. Д.,
Довгань Л. Є.

23

Іванов Ю. Б.,
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Визначення поняття «конкурентна перевага»
характеристика товарів, специфічні умови виробництва й
продажу, додаткові послуги, які відрізняють діяльність фірми й
створюють її переваги над прямими конкурентами
властивість фірми краще за суперників переборювати сили
конкуренції й виконувати роботу з залучення покупців
інтегральна стосовно конкурентоспроможності й конкурентного
потенціалу величина, що характеризує здатність успішно
конкурувати у коротко- й довгострокових періодах
те, на що спрямовані всі стратегії у сфері бізнесу
висока компетентність підприємства в будь-якій сфері, що надає
підприємству найкращі можливості залучати й зберігати
клієнтів
характеристики, особливості товару або торговельної марки, які
створюють для підприємства певні переваги над конкурентами
позитивні відмінності підприємства від конкурентів в деяких
або в усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення
соціально-економічної ефективності в короткостроковому
періоді за рахунок постійного пошуку нових можливостей і
швидкої адаптації до навколишнього оточення та умов
конкурентної боротьби, що змінюються

Фінансова перевага – це позитивна відмінність фінансово-господарської
діяльності підприємства від конкурентів на ринку, яка вимірюється кількісними
і якісними фінансовими показниками.
На рис. 1 представлено місце та роль фінансових переваг у фінансовій
безпеці підприємства.
Фінансова безпека
підприємства
Внутрішнє
середовище
підприємства

Зовнішнє
середовище
підприємства

Фінансові переваги
підприємства

Фінансова стабільність
підприємства
передумова

передумова

Фінансова
надійність
підприємства

Фінансова
стійкість
підприємства

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Місце та роль фінансових переваг у фінансовій безпеці підприємства
Поняття «система» є загальновживаним та використовується в усіх
сферах життя. В загальному розумінні воно представляє собою сукупність
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об’єктів, які функціонують та розглядаються як єдине ціле. На сьогодні в
науковій літературі існує низка підходів щодо визначення цього поняття.
Основними з них є такі [9]:
- скінченна множина функціональних елементів і відношень між ними,
відокремлена із середовища відповідно до певної мети в межах визначеного
часового інтервалу;
- сукупність елементів, певним чином пов’язаних і взаємодіючих між
собою для виконання заданих цільових функцій (під «цільовою функцією»
визначається якась (можлива й умовна) зовнішня по відношенню до системи
ситуація, до реалізації якої прагне система);
- сукупність, утворена з кінцевої множини елементів, між якими існують
визначені відносини;
- об’єкт, який характеризується складом елементів, структурою їх
зв’язків, параметрами і має хоча б один вхід і один вихід, які забезпечують
зв’язок із зовнішнім середовищем, що характеризується законами поведінки і
змінює поведінку при надходженні керуючих впливів;
- сукупність взаємодіючих елементів, які пов’язані єдністю мети і
цілісністю і, при цьому, властивість самої системи не зводиться лише до
сукупності елементів; поєднання елементів в систему здійснюється шляхом
формування їх узгодженої взаємодії (об’єднання зусиль) в дещо нове, що має
інтегральні якості, яких ці елементи не мали поодинці; основною умовою
наявності системи є цілісність сукупності її елементів по відношенню до
оточуючого середовища.

Метасистема

Система фінансового менеджменту
підприємства

Система

Система забезпечення фінансової
безпеки підприємства

Підсистема
(1 рівень)

Підсистема забезпечення
фінансових переваг підприємства

Підсистема
(2 рівень)

Підсистема забезпечення фінансової
стабільності підприємства

Підсистема
(3 рівень)

Підсистема
забезпечення фінансової
надійності підприємства

Підсистема забезпечення
фінансової стійкості
підприємства

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Ієрархія системи забезпечення фінансової безпеки підприємства
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Ожегов С.І. [8] зазначає, що забезпечення – це задоволення когось, чогось
у якихось потребах, створення надійних умов для здійснення чого-небудь;
гарантування чогось: матеріальне забезпечення, пенсійне забезпечення,
соціальне забезпечення, фінансове забезпечення, інформаційне забезпечення,
правове забезпечення та ін.
На погляд автора цієї роботи, система забезпечення фінансової безпеки
підприємства – це сукупність елементів, які мають функціональне призначення,
ієрархічно взаємопов’язані між собою та спрямовані на досягнення певного
рівня фінансової безпеки в певний інтервал часу шляхом досягнення певних
рівнів фінансової стабільності (фінансової надійності, фінансової стійкості) та
фінансових переваг.
На рис. 2 представлено роль та місце підсистеми забезпечення
фінансових переваг в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства.
З рис. 2 видно, що підсистема забезпечення фінансових переваг має
найвищий рівень по відношенню до інших підсистем в ієрархії системи
забезпечення фінансової безпеки підприємства. Це пояснюється такими
положеннями.
По-перше, більш фінансово безпечними є ті підприємства, які мають
великі по відношенню до прямих та потенційних конкурентів обсяги доходів
від звичайної (операційної, інвестиційної та фінансової) та надзвичайної
діяльностей; власного та позикового капіталу, оборотних та необоротних
засобів. По-друге, більш фінансово безпечними є ті підприємства, які мають
менші, ніж у прямих та потенційних конкурентів, обсяги витрат від звичайної
(операційної, інвестиційної та фінансової) та надзвичайної діяльностей. Потретє, більш фінансово безпечними є ті підприємства, які мають вищий по
відношенню до прямих та потенційних конкурентів рівень ліквідності,
платоспроможності,
фінансової
незалежності,
ділової
активності,
рентабельності тощо. Тобто розуміння підприємством сутності та змісту
фінансових переваг є запорукою забезпечення фінансової безпеки.
Сучасні умови ведення підприємницької діяльності характеризуються
негативним впливом кризових явищ, дефіцитом власних фінансових ресурсів;
високим рівнем інфляції; високими відсотковими ставками по банківським
кредитам, які значно перевищують рентабельність виробничо-господарської
діяльності; низьким рівнем ліквідності, платоспроможності тощо.
Невизначеність умов зовнішнього середовища спричиняє додаткові ризики
підприємницької діяльності, які можуть виступати як стимулятори так і
дестимулятори зміни фінансових переваг підприємства. Причому керівництво
підприємства ніколи не може напевно знати як зміняться його фінансові
переваги під дією загроз зовнішнього середовища. Така ситуація обумовлює
необхідність постійного відстеження тенденцій змін зовнішнього середовища і,
як наслідок, змін фінансових переваг як самого підприємства, так і його прямих
та потенційних конкурентів. Для вирішення цього завдання може бути
використана система моніторингу фінансових переваг підприємства.
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2.25. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ
СУБ’ЄТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
У СФЕРІ ПРОК’ЮРЕМЕНТУ УКРАЇНИ
Підмогильний О.О.
аспірант
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
Державні закупівлі, що є одним з приоритетних напрямів розвитку
економіки будь-якої країни світу, концентрують на себе підвищену увагу в
умовах обмеженості фінансових ресурсів національних економік. Саме сфера
прок’юременту, регулюючі контрактні взаємовідносини між державним та
приватним сектором, визначає закупівельну здатність держави, що практично
реалізується, та має на меті сприяти прозорості та реальній конкуренції у
боротьбі за виконання внутрішніх закупівельних контрактів.
При цьому, державне регулювання системи державних закупівель,
створення належних умов для її сталого розвитку, забезпечення прозорості та
конкурентності, ефективність торгів тісно та нерозривно пов’язане з
актуальним діалогом „держава – суб’єкт господарювання”. Забезпечення цього
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діалогу повинно носити чітку ієрархію, починаючи від створення життєдієвих
законодавчої та інституційної баз, визначення реальних потреб та планування,
та закінчуючи станом ефективності процедур, виконання контрактів, станом
якості продукції чи надання послуг та державним контролем.
Проте, незважаючи на всебічне та грунтовне останнім часом дослідження
проблеми кризових явищ сфери держзакупівель, в практичному руслі ситуація
в цілому не поліпшується. Зазначене пояснюється відсутністю чіткої
національної стратегії регулювання та розвитку державних закупівель в
Україні.
Слід також зазначити, що існуюча ситуація із здійсненням
підприємствами державних закупівель завжди залишалась складною та
проблемною, незважаючи на їх „спільний нерозривний зв’язок”, починаючи
лише із березня 2006 року. Попри це, законодавство, що регулювало суспільні
відносини регулювання діяльності підприємств у сфері прок’юременту
змінювалося десятки разів та й так і не стало ідеальним.
Тезово наведемо еволюційність регулювання статусу підприємств у сфері
державних закупівель - якщо у редакціях Закону „Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти” [1] фігурували всі без винятку підприємства з
державною та комунальною часткою, то з прийняттям Тимчасового положення
про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти [2] та його
послідовника – Положення про закупівлю товарів робіт і послуг за державні
кошти [3], із зазначеного переліку зникли комунальні підприємства.
Водночас, редакція нового Закону України „Про здійснення державних
закупівель” від 01.06.2010 № 2289, що набрав чинності наприкінці липня 2010
року, повернула під дії тендерного законодавства як комунальні, так і
підприємства оборонно – промислового комплексу та природні монополії.
Знаковим для підприємств став і жовтень 2011 року, коли законодавцем
для розповсюдження дії Закону „Про здійснення державних закупівель” на
суб’єктів господарювання державного сектору економіки встановлено низку
вичерпних ознак [4]:
1) підприємство користується податковою пільгою, передбаченою
податковим, митним законодавством України, - протягом користування такою
пільгою.
2) підприємство відповідно до закону звільнено від обов’язку сплачувати
заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, за зобов’язаннями перед фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування - протягом
календарного року від дати такого звільнення [5].
3) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, в тому числі
у вигляді компенсації частини витрат або відшкодування відсотків за
кредитами, - протягом календарного року від дати одержання бюджетної
підтримки [6].
Разом з тим, з 05.08.2012 року набрав чинності Закон України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних
закупівель” від 04.07.2012 № 5044-VI, яким внесено зміни до Закону „Про
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здійснення державних закупівель”, якими передбачено, що у разі якщо
замовник є підприємством у розумінні Закону, та здійснює закупівлі товарів,
робіт і послуг не за рахунок державних коштів, то на такі закупівлі дія базового
Закону про державні закупівлі взагалі не поширюється.
Отже, відповідно до пункту 10 частини першої статті 1 Закону „Про
здійснення державних закупівель” замовники - розпорядники державних
коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом.
Разом з тим, під розпорядниками державних коштів розуміються - органи
державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та
іншими актами законодавства України, а також установи чи організації,
утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і
здійснення платежів, а також підприємства та їх об’єднання.
Згідно з пунктом 21 частини першої статті 1 Закону „Про здійснення
державних закупівель” підприємства - підприємства, утворені в установленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання
державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому
числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські
товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також
підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше
відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним
підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких
державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків,
об’єднання таких підприємств (господарських товариств).
Водночас, згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону „Про
здійснення державних закупівель” під державними коштами розуміються
кошти:
- Державного бюджету України;
- бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
- кошти Національного банку України;
- державних цільових фондів;
- Пенсійного фонду України;
- загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття;
- загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням;
- передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
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- кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
місцевими
державними
адміністраціями
чи
органами
місцевого
самоврядування;
- державних та місцевих фондів;
- державного оборонного замовлення;
- державного замовлення для задоволення пріоритетних державних
потреб;
- державного матеріального резерву;
- Аграрного фонду;
- Фонду соціального захисту інвалідів;
- кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами,
банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах
співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними
фінансовими організаціями.
Даний перелік джерел фінансування в розумінні національного
законодавства є вичерпним.
Отже, підприємства, що визначені в пункті 21 частини першої статті 1
Закону „Про здійснення державних закупівель”, які є розпорядниками
державних коштів, здійснюють закупівлю товарів, робіт чи послуг за рахунок
цих коштів у порядку, встановленому саме Законом.
Таблиця 1
Сумова вартість застосування суб’єктами державного сектору економіки
процедур закупівель за державні кошти в динаміці (2007 - І квартал 2013)
відповідно до укладених договорів про закупівлю, тис.грн.
Види процедур
закупівлі
Відкриті торги
Двоступеневі
торги
Запити цінових
пропозицій
Попередня
кваліфікація
учасників
Торги з
обмеженою
участю
Закупівля у
одного учасника
Редукціон
Без застосування
процедур
закупівель

2007

2008

2009

22101,7 36372,2 44007,6

2010
72111,4

І квартал
2013
163863,7 1495524,5 17493,0
2011

2012

820,5

12,5

82,3

113,0

5448,7

59,3

8,8

3564,7

292,8

692,3

719,3

201,0

72,9

5,2

-

-

-

-

2602,9

2909,0

312,5

989,1

379,5

506,9

1300,2

-

-

-

58284,9

71232,0

168819,3

2,6

181,4

-

-

-

163333,0

41477,3

61718,2 68833,8 20603,0
1973,3

3746,9

674,3

-

-

-

152872,8 126374,1
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Про розповсюдженість ринку державних закупівель безпосередньо
суб’єктами господарювання державного сектору економіки України свідчать й
статистичні дані, що наводяться у табл. 1 [7].
На теперішній час чинне законодавство регулює й окремі аспекти
держзакупівель в окремих сферах господарської діяльності. Зокрема, 17 червня
2012 року набув чинності довгоочікуваний Закон України „Про особливості
здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” від
24.05.2012 № 4851-VI [8], що встановлює правові та економічні засади
здійснення зазначених закупівель.
Його дія розповсюджується на суб’єктів господарювання, які провадять
діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України „Про природні
монополії”, та/або у таких сферах:
- забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії;
- забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;
- забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;
- забезпечення функціонування централізованого водовідведення;
- надання послуг з користування інфраструктурою залізничного
транспорту загального користування;
- забезпечення функціонування міського електричного транспорту та
експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;
- надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
- надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних
суден;
- надання послуг поштового зв’язку;
- геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка
родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого
палива;
- забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних
мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання
загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
- забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та
нафтопродуктів сирих.
Норми Закону застосовуються на закупівлі замовників товарів, робіт і
послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону
України „Про природні монополії” [9], які:
1) повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за
умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або
перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон
гривень;
2) здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість
предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.
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Проте, практика свідчить, що незважаючи на виведення низки
підприємств з під дії Закону України „Про здійснення державних закупівель”,
деякі з них продовжують проводити конкуренті процедури саме за його
правилами. Для цього існує кілька підстав, насамперед: намагання проводити
зазначеними структурами ефективних закупівель (співвідношення –
якість/ціна), раціонально витрачати власні грошові ресурси, тиск
контролюючих державних органів, відсутність у національному законодавстві
правил проведення комерційних торгів (тендерів).
Зокрема, серед таких суб’єктів господарювання можна виділити за
даними веб – порталу „Вісник державних закупівель” (www.tender.me.gov.ua) ПрАТ „Дніпроенерго”, ПрАТ „Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”,
ПАТ
КБ
„ПРИВАТБАНК”,
ПАТ
„Укртелеком”,
Дніпровська
електроенергетична система ДП „НЕК „Укренерго”.
Проти цього, не заперечує й Уповноважений орган у сфері державних
закупівель – Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, яким
висловлена позиція, що при здійсненні торгів, які не регулюються Законами
України „Про здійсненні державних закупівель” та „Про особливості
здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”, суб’єкти
господарювання державного сектору економіки не мають правових підстав
посилатися безпосередньо на норми вказаних законів, тобто застосовувати їх
безпосередньо в добровільному порядку.
Однак, зазначені юридичні особи мають право для здійснення закупівель,
які не підпадають під дію вказаних законів, затвердити власні порядки, які
базуються на принципах та механізмах, закріплених у відповідних нормативно
– правових актах [10].
Отже, практика проведення торгів (тендерів) поступово стає в Україні
загальноприйнятою навіть для підприємств недержавного сектору економіки,
адже стимулювання інвестиційного клімату, зростання економіки, створення
рівних конкурентних умов та обмеження можливостей для корупційних проявів
позитивно впливають як на роботу окремого підприємства, так і на економіку в
цілому [11].
Таким чином, на теперішній час роль суб’єктів господарювання
держсектору економіки в процесі державних закупівель, їх стосунки з
державною є складними та неоднозначними.
Таким чином, сучасне законодавство у сфері державних закупівель не
може дати чітких відповідей на деякі нюанси організаційно - правової
діяльності підприємств як замовників торгів за державні кошти.
По-перше, визначення самого статусу „підприємство” в розрізі
держзакупівельного законодавства носить досі розпливчатий характер.
Крім того, уповноваженим органом не визначено конкретний перелік
підприємств, що на сьогодні підпадають під дію конкурсного закону, або
безпідставно уникають проведення торгів.
Отже, національне законодавство України обмежує права державних
підприємств, адже кошти державного підприємства є цілком його власністю,
впливає на самостійне витрачання ресурсів в рамках виробничих,
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інвестиційних та фінансових планів, умов технологічного циклу та специфіки
виробництва.
При цьому, міжнародна практика підтверджує доцільність чіткого поділу
державних підприємств на такі, що мають комерційну природу, та такі, що
слугують суспільним потребам. Тому, виникає потреба в розгалуженні
проведення цими двома категоріями підприємств закупівель за власні кошти.
Так, підприємства, які мають комерційну природу та є окремими
гравцями на конкурентному ринку приватного сектора, слід взагалі вивести з
під дії законодавства про державні закупівлі.
Разом з тим, для державних підприємств, що здійснюють діяльність у
комунальному секторі, природних монополій, тощо, потрібно на законодавчому
рівні ухвалити окремий порядок проведення торгів за рахунок державних
коштів.
Також, на думку автора, потрібно з-під дії закону „Про здійснення
державних закупівель” та „Про особливості здійснення закупівель в окремих
сферах господарської діяльності” взагалі вивести комерційні підприємства
державного сектору економіки, що здійснюють закупівлі за рахунок тільки
власних коштів.
При цьому, слід чітко конкретизувати у національному законодавстві такі
терміни як „розпорядники державних коштів”, „державні кошти”, „власні
кошти підприємств”, „комерційні тендери”, тощо.
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Випуск якісної високотехнологічної продукції, конкурентоспроможної як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, переорієнтація виробничого
потенціалу на створення конкурентоспроможних промислових виробництв
залежить від інвестиційної діяльності, яка є однією з важливих передумов
покращення економічної ситуації в країні та вирішення сучасних проблем у
виробництві.
Необхідність залучення та ефективного використання інвестицій в
економіці країни в цілому та в регіонах обговорюється як у зарубіжній, так і у
вітчизняній науковій літературі. Найбільш обґрунтованими є роботи таких
вчених: Л.К. Безчасний, В.Г. Бодров, С. Брю, О.В. Гаврилюк, Б.В. Губський,
Дж. Кейнс, А.І. Кредисов, Т.Д. Коггін, К. Макконел, І.Р. Михасюк, В.Є.
Новицький, В. Нордхаус, С.С. Осадець, О.С. Передрій, М.І. Петренко, Ю.Є.
Петруня, С.І. Пирожков, Дж. Річі, П. Самуельсон, К.О.Семенов, Френк Дж.
Фабоцці, Р. Фоглер, Дж. Менвілл Херріс, М.В. Чирак, Г.О. Швиданенко, І.Г.
Яремчук та інші.
Розвиток і вдосконалення ринкових відносин у сучасному суспільстві в
країні обумовлюють необхідність оновлення технологій та підвищення
конкурентоспроможності виробництва, що потребує значних капітальних
інвестицій та зацікавленість всіх учасників інвестиційного процесу [1].
За інформацією Державної служби статистики України обсяг капітальних
інвестицій у фактичних цінах в Україні виріс з 46563,0 млн. грн. у 2002 р. до
272074,1 млн. грн. у 2008 р., потім скоротився до 189060,6 млн. грн. у 2010 р.
та виріс до 259932,3 млн. грн. у 2011 р. (табл.1, рис.1).
Найбільшу питому вагу серед капітальних інвестицій становлять
інвестиції в основний капітал – 80,5 % у 2011 р. Обсяг інвестицій в основний
капітал у фактичних цінах в Україні виріс з 37178,0 млн. грн. у 2002 р. до
233081,0 млн. грн. у 2008 р., потім скоротився до 150667,0 млн. грн. у 2010 р.
та виріс до 209130,0 млн. грн. у 2011 р. Витрати пов’язані з поліпшенням
об’єктів (капітальний ремонт) виросли з 4065,0 млн. грн. у 2002 р. до 27491,2
млн. грн. у 2008 р., потім скоротились до 18352,0 млн. грн. у 2010 р. та виросли
до 23422,0 млн. грн. у 2011 р.
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Таблиця 1
Структура капітальних інвестицій в Україні *
Інвестиції
в
матеріальні
активи

Роки

Всього

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

46563,0
59899,0
89314,2
111174,1
148972,3
222678,9
272074,1
192878,0
189060,6
259932,3

Інвестиції
в основний
капітал
(капітальні
вкладення)

Витрати на
інші
необоротні
матеріальні
активи

Витрати
пов’язані з
поліпшенням
об’єктів
(капітальний
ремонт)

Інвестиції в
нематеріальні
активи

Витрати на
формування
основного
стада

1. Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн. грн.
186984,9
182076,0
250501,6

37178,0
51011,0
75714,4
93096,1
125253,7
188486,1
233081,0
151776,8
150667,0
209130,0

704,0
971,0
1786,1
2928,1
2522,7
3454,1
4421,1
4049,0
3786,0
4453,6

4065,0
6006,0
9221,0
11533,3
15966,6
23644,7
27491,2
18966,2
18352,0
23422,0

4223,0
1424,0
2145,5
3039,3
4584,5
6389,1
6366,5
5893,1
6985,0
9430,7

393,0
487,0
447,3
577,3
644,8
704,9
714,3
879,0
961,0
1056,4

2. Капітальні інвестиції у відсотках до загального обсягу
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

100,0
79,8
1,5
8,7
9,1
0,9
100,0
85,2
1,6
10,0
2,4
0,8
100,0
84,8
2,0
10,3
2,4
0,5
100,0
83,7
2,6
10,4
2,8
0,5
100,0
84,1
1,7
10,7
3,1
0,4
100,0
84,6
1,6
10,6
2,9
0,3
100,0
85,7
1,6
10,1
2,3
0,3
100,0
96,9
78,7
2,1
9,8
3,1
0,5
100,0
96,3
79,7
2,0
9,7
3,7
0,5
100,0
96,4
80,5
1,7
9,0
3,6
0,4
* Складено автором на основі даних Державної служби статистики України [5]

Їх питома вага становила у 2011р. 29,0 %. Найменшу питому вагу
серед капітальних інвестицій у 2011 р. займали інвестиції в нематеріальні
активи - 3,6 %, витрати на інші необоротні матеріальні активи - 1,7 %, витрати
на формування основного стада - 0,4 %.
Серед джерел фінансування капітальних інвестицій найбільшу питому вагу
займають власні кошти підприємств та організацій – 58,6 % у 2011 р. Обсяг
власних коштів підприємств та організацій зріс з 89136,3 млн. грн. у 2006 р. до
161277,2 млн. грн. у 2008 р., потім скоротились до 12745,4 млн. грн. у 2009 р.
та виросли до 152279,1 млн. грн. у 2011 р. (табл. 2).
Питома вага кредитів банків та інших позик серед капітальних інвестицій
збільшилась з 14,3 % у 2006 р. до 15,3 % у 2011 р., коштів державного бюджету
– з 6,5 % до 7,1 %, коштів місцевих бюджетів – зменшилась з 4,5 % до 3,4 %.
Серед джерел фінансування інвестицій в основний капітал найбільшу питому
вагу займають власні кошти підприємств та організацій – 54,0 % у 2011 р.
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Рис. 1. Капітальні інвестиції у фактичних цінах*
* Складено автором на основі даних Державної служби статистики України [5]
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Таблиця 2
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в Україні *

1. Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн. грн.
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9605,3

6732,2

89136,3

21256,8

5094,2

2274,8

-

5110,4

9762,2

15077,3

9370,4

130514,8

33903,8

7251,3

4223,9

9879,4

8549,1

3908,8

15402,9

12498,0

161277,2

42981,0

8087,0

5704,2

9495,2

11589,0

5039,6

8360,8

5914,5

12745,4

25587,5

8209,4

2683,5

4795,9

5502,3

4388,7

1092,2

6367,7

114963,6

23336,2

4067,7

-

4654,2

16176,0

8543,0

18394,6

8801,3

152279,1

42324,4

7196,1

-

4470,0

15102,9

11363,9

2. Капітальні інвестиції у відсотках до загального обсягу
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6,5
4,5
59,8
14,3
3,4
1,5
3,4
6,8
4,2
58,6
15,2
3,3
1,9
4,4
3,8
5,7
4,6
59,3
15,8
3,0
2,1
3,5
4,2
4,3
3,1
66,1
13,3
4,2
1,4
2,5
2,8
5,8
3,4
60,8
12,3
2,1
2,5
8,6
7,1
3,4
58,6
15,3
2,8
1,7
5,8
* Складено автором на основі даних Державної служби статистики України [5].
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6,6
1,8
1,8
2,3
4,5
4,3

Питома вага кредитів банків та інших позик серед інвестицій в основний
капітал збільшилась з 5,3 % у 2006 р. до 17,9 % у 2011 р., коштів державного
бюджету – з 5,0 % до 7,5 %, коштів місцевих бюджетів – зменшилась з 3,7 % до
2,9 %. Найбільше капітальних інвестицій і у тому числі інвестицій в основний
капітал у Донецькій,
Дніпропетровській, Київській області, АР Крим
та м. Києві.
Необхідне збільшення надходження інвестиційних ресурсів в економіку
країни, причому як зовнішніх, так і внутрішніх. Навіть при значному звуженні
світових фінансових потоків і зменшенні прибутків вітчизняних підприємств
зберігаються можливості для розширення інвестицій. Таке розширення, крім
вже традиційної і вкрай потрібної роботи щодо поліпшення інвестиційного
клімату в державі, вимагає освоєння нових механізмів і підходів в інвестиційній
сфері, створення системи заохочення інвестиційних вкладень. Відповідної
координації потребує і робота щодо формування та виконання державних
цільових програм, що містять інвестиційну й інноваційну складові [2, с. 506].
Скоординованій діяльності в сфері інвестування сприятиме створення
уніфікованої бази даних про структури, що займаються інвестиційною
діяльністю: міністерств, відомств, органів місцевого самоврядування,
стратегічних підприємств, інвестиційних, банківських та інших фінансовокредитних установ. Важливою ланкою успішної взаємодії стане запровадження
спрощеного механізму здійснення експертизи інвестиційних
проектів і
програм. Це дозволить забезпечити прозорість процесу, а також значно
скоротити термін проходження цих проектів та програм [3, с. 211].
Для підвищення інвестиційної привабливості проектів та програм
потрібно підвищити вимоги до поданих на експертизу пропозицій в частині
наявності в них міжнародних патентів. Наявність таких
патентів значно
посилить інтерес потенційних інвесторів щодо участі в реалізації проектів і
зменшить час пошуку потенційних інвесторів. Запровадження системи надання
товарних кредитів під гарантії урядів-партнерів дозволить підтримати експорт
вітчизняної продукції, наповнити ринок новим фінансовим інструментом,
сприятиме освоєнню нових перспективних ринків. Значний потенціал для
використання системи товарних кредитів є у вітчизняному машинобудуванні,
зокрема транспортному, в будівництві та інших сферах. Суттєво поповнити
інвестиційні ресурси може конвертація зовнішніх зобов’язань України в
реалізацію перспективних інфраструктурних проектів. Зараз є зацікавленість
іноземних інвесторів у вкладенні інвестицій у вітчизняну систему
енергозбереження, розвиток транзитного потенціалу країни. Це дозволить
зменшити тиск зовнішніх запозичень на вітчизняну економіку, запобігти
різкому
скороченню
золотовалютних
запасів,
зберегти
стійку
платоспроможність держави.
За видами економічної активності найбільше інвестицій в основний
капітал в сільське господарство, мисливство та лісове господарство,
промисловість, у тому числі добувну та переробну промисловість, діяльність
транспорту та зв'язку, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та
надання послуг підприємцям.
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Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс з 4406,2 млн. дол.
США у 2001 р. до 49362,3 млн. дол. США у 2011 р. Найбільше прямих
іноземних інвестицій в Україну надійшло з Кіпру, Німеччини, Нідерландів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій з України в країни світу зріс з 157,5
млн. дол. США у 2001 р. до 6898,0 млн. дол. США у 2011 р. Переважна
більшість прямих іноземних інвестицій з України надійшло на Кіпр.
Для розширення внутрішнього і зовнішнього інвестування доцільно
створити в Україні спеціалізований банк інноваційно-інвестиційного розвитку,
спроможний фінансувати масштабні перспективні інвестиційні проекти. Для
цього важливо задіяти всі можливі внутрішні та зовнішні ресурси, включаючи
кошти державного і місцевих бюджетів, приватних інвесторів, наявну
банківську мережу. Розширення внутрішніх інвестицій можливе через випуск
цільових облігацій, продаж яких дозволить залучити кошти населення, що
знаходяться поза банківським обігом [4, с. 430].
Серед інших напрямків особливої уваги потребує реальне наповнення
інших елементів інфраструктури інвестиційної й інноваційної сфери. Потрібно
створення базових центрів передачі технологій, демонстраційних центрів з
пріоритетів науково-технічної та наукової діяльності за участю регіональних
центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та
інновацій,
створення
спеціалізованого науково-дослідного центру
інноваційного розвитку, бізнес-інкубаторів, науково-виробничих інвестиційноінноваційних комплексів, зокрема у вищих навчальних закладах, бізнес-парків,
технологічних інкубаторів. Дієвими орієнтирами, які здатні сприяти
інноваційно-інвестиційним процесам в соціально-економічну сферу регіонів,
можна вважати наступні: забезпечення конкурентоздатності завдяки поєднанню
та використанню різних умов господарської діяльності,
глобальну та
регіональну інтеграцію, перехід від економіки використання ресурсів до
економіки їх системного відтворення, орієнтацію на виробничу інноваційноінвестиційну
модель з акцентом
на розвиток міжгалузевого
високотехнологічного
матеріального
виробництва,
формування
інфраструктури, створення розгалуженої системи суспільних інститутів, які
обслуговують зовнішньоекономічну діяльність з залучення інвестицій. Значна
роль в активізації інвестиційної діяльності належить іноземним партнерам.
Основними формами залучення прямих іноземних інвестицій є грошові
внески, рухоме та нерухоме майно, реінвестування доходів. Це пояснюється
загальноекономічними чинниками фіскально-монетарної політики, ринковими
факторами, соціальними чинниками, низькою сприйнятливістю підприємств до
інноваційних та інвестиційних пропозицій, комунікативно-культурними
перепонами, не виваженістю PR-політики підприємств і органів регіонального
управління.
Економічний зміст сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в
регіонах визначається такими чинниками: вигідним геополітичним
розташуванням регіону, відновленими економічними зв’язками, політичною
стабільністю, високим рівнем освіти та пропозицією висококваліфікованої
робочої сили, наявністю різнопрофільної економіки та ринку, відносною
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енергетичною незалежністю, високим рівнем насиченості науковими
закладами, інженерними традиціями та новими технологіями.
Особливої уваги заслуговує досвід інноваційно-інвестиційної діяльності в
регіонах в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного
розвитку, який доводить, що при наданні державою сприятливих умов значно
більшими темпами впроваджуються інноваційні та інвестиційні проекти, що
сприяє створенню нових та збереженню наявних робочих місць, зростанню
платежів в бюджет. Реструктуризація дає можливість підвищити економічну
активність діяльності та уникнути або зменшити кризові явища, що особливо
важливо для збиткових підприємств та територій пріоритетного розвитку.
При розробці і реалізації програм відродження депресивних регіонів
необхідно чітко усвідомлювати існуючі проблеми та заходи, які можуть бути
застосовані для їх вирішення. Це вимагає здійснення глибокого аналізу та
обґрунтованого прогнозу ймовірного розвитку, підготовки спеціальної
програми. Обов’язково мають бути узгоджені цілі, засоби їх досягнення,
загальні правові умові умови, а також схеми взаємодії держави в особі
центральних органів влади і управління та органів місцевого самоврядування.
Повинні бути передбачені, належним чином оформлені і детально обраховані
питання фінансового забезпечення програми регіонального розвитку, а також
контролю за використанням виділених коштів.
Одним із головних інструментів державного регулювання інноваційноінвестиційних проектів є амортизаційна політика. Визначення оптимальних
норм і видів амортизації – одна з найважливіших задач держави. Занадто великі
амортизаційні відрахування зменшують податкову базу й, відповідно, податкові
надходження у бюджет, про сприяють росту інвестицій і інновацій.
Занадто маленькі амортизаційні відрахування, навпаки, збільшують
податкову базу, але не сприяють вкладенню інвестицій і активізації
інноваційних процесів. Тому тільки обґрунтована амортизаційна політика
дозволяє стимулювати відновлення виробничо-технічної бази підприємств і
забезпечити ріст інвестицій. Даному процесу повною мірою відповідають мета
прискореної амортизації основних фондів, яка сприяє своєчасному
відновленню як устаткування, так і продукції. Таким чином, додаткові кошти,
що будуть залишатися в розпорядженні підприємств від впровадження методу
прискореної амортизації, будуть сприяти відновленню техніки, технології і
продукції.
В умовах посилення актуальності активізації інноваційно-інвестиційних
процесів особливо важливою стає проблема оцінки й урахування ризику їх
здійснення. Інновації та інвестиції як довготривалі процеси, що завжди
спрямовані на віддачу у майбутньому, пов’язані зі значною непевністю в
економічної ситуації та людському факторі як в цілому в країні, так і на
конкретному підприємстві. Тому інноваційно-інвестиційні процеси завжди
мають вагомий ризик неотримання очікуваних результатів у встановлені
терміни. У зв’язку з цим виникає необхідність кількісної оцінки ступеня ризику
коштів, що інвестують. Це потрібно для того, щоб заздалегідь, ще до
здійснення капітальних вкладень, потенційні інвестори могли мати чіткий
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обґрунтований аналіз перспектив одержання прибутку і повернення вкладеного
капіталу. Критеріями відбору інноваційно-інвестиційних проектів потрібно
використовувати такий комплекс показників ефективності: чиста приведена
вартість проекту, термін окупності, внутрішня норма прибутковості, коефіцієнт
прибутковості. Розрахунок перерахованих показників дає можливість оцінити
інноваційно-інвестиційні проекти із позицій поточного моменту часу шляхом
дисконтування, тобто приведення до базового (поточного) моменту часу
вартісної оцінки майбутніх значень як самих інвестицій, розподілених у часі,
так і надходжень (грошових потоків) від інвестицій. При цьому ставка
дисконтування характеризує мінімальну норму прибутковості, очікувану
інвестором від даного проекту. Використання таких показників ефективності
дозволяє підвищити обґрунтованість інвестиційно-інноваційних рішень і тим
самим сприяти активізації цих процесів. Водночас, якщо на сучасному етапі для
оцінки економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів існують
офіційно застосовувані показники, то питання оцінки соціальної корисності
інвестиційних проектів для регіону залишається відкритим.
Так як інноваційно-інвестиційна діяльність є єдиним шляхом для
прогресу та створення конкурентоспроможної техніки, вищі навчальні заклади
мають стати інноваційно-дослідними центрами, спроможними найбільш
ефективно вирішувати задачі економіки, передусім промисловості,
спрямовувати інвестиції в нові технології. Вирішення всіх проблем
інноваційно-інвестиційної діяльності щодо удосконалення техніки і технології є
державно важливим завданням, що покликане вирішити питання економічної
життєздатності країни, тому повинні бути заохочені інвестори, знайдені
технічні засоби і фінансові кошти для їх рішення.
Для активного впровадження результатів наукових досліджень у
економіку регіонів та соціальну сферу необхідно надати регіональній
інвестиційній політиці інноваційного спрямування, що має включати форми і
методи стимулювання науково-технічної активності, активізації взаємодії науки
і виробництва з метою широкого втілення розробок у кінцевий виробничий
результат: нові конкурентоспроможні, високоліквідні види продукції та
технологічні процеси; удосконалення економіко-правової бази, інформаційної
та інших складових.
Проведений аналіз стану та перспектив інвестування дозволяє зробити
висновок про необхідність покращення інвестиційного клімату в Україні для
збільшення залучення капітальних інвестицій, удосконалення державного
сприяння інвестиціям. Це стосується необхідності скорочення процедур видачі
дозволів на інвестиції, ліцензування, встановлення чітких норм та зобов’язань
органів, які регулюють та контролюють цей процес, обмеження кількості
перевірок; створення диференційованої системи стимулів, спрямованих на
розв’язання пріоритетних структурних проблем, проведенні відповідної
ліберальної політики щодо присутності іноземних компаній у регіональній
економіці. Основними елементами механізму довгострокового державного
сприяння процесам залучення інвестицій в регіоні мають стати моделі
взаємодії суб’єктів управління та організаційно-фінансового забезпечення,
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правова база функціонування механізму державного управління розвитком
регіону.
Таким чином, покращення державного сприяння залученню капітальних
інвестицій в регіони України збільшить обсяги інвестування, дозволить більш
раціонально та
продуктивно використовувати інвестиційні ресурси,
забезпечити їх концентрацію на стратегічних напрямах розвитку економіки.
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2.27. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Попов М.О., здобувач
Дюжев В. Г., к.е.н., професор
НТУ «Харківський політехнічний інститут»,
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН
Олійно-жирова промисловість України є однією з провідних галузей в
харчовій індустрії до складу якої входять підприємства по добуванню «сирої»
олії (нерафінованої), виробництву рафінованої олії, гідрогенізації та дезодорації
жирів, отримання фосфатидного концентрату, виробництву маргаринової
продукції, спредів, майонезу та соусів, а також підприємства по виробництву
саломасу та гліцерину.
Основною вихідною сировиною для одержання вищезазначеної продукції
є насіння олійних культур: соняшник, соя та ріпак.
Станом на 2012 рік виробничий потенціал олійно-жирового комплексу
сягає 9748,7 тис. тонн/рік переробки олійного насіння, зокрема, на екстракційні
заводи приходиться 7867,2 тис. тонн/рік, на пресові заводи – 1881,5 тис.
тонн/рік [1].
Звісно така ситуація є передумовою для жорсткої конкуренції, тому
спонукає олійно-жирові підприємства на заходи щодо підвищення їх
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економічного розвитку та галузі України в цілому як на зовнішніх ринках, так і
за кордоном.
Домінуючою олійною культурою, що переробляється на олійно-жирових
підприємствах є насіння соняшнику (табл.1).
Таблиця 1
Динаміка переробки насіння олійних культур [1]
Сировина
Соняшник

1992
1562,2

Обсяги переробки, тис. тонн/рік
2000
2005
2009
2010
2011
1592,3 2794,4 5640,8 6734,7 7211,2

2012
8419,1

2012р. до
1992р., %
в 5,4 рази

Соя

40,3

0,9

92,3

23,1

381,4

306,6

388,4

в 9,6 рази

Ріпак

22,6

16,1

52,9

4,0

2,3

26,0

1,4

в 0,1 рази

1625,1

1609,3

2939,6

5667,9

7118,4

7543,8

8808,9

в 5,4 рази

Всього:

Протягом 1992 - 2012 рр. в цілому спостерігається збільшення обсягів
переробки олійних культур, якщо в 1992 р. олійно-жировими підприємствами
було перероблено 1625,1 тис. тонн, в 2005 р. – 2939,6 тис. тонн, то в 2012 р. вже
даний показник сягнув 8808,9 тис. тонн. Виключенням є ріпак, який останнім
часом має негативну тенденцію до переробки. Основною причиною цього є:
- зниження середньої врожайності;
- зниження цін на ринку мінеральних нафтопродуктів (адже ріпак
покликаний створити конкуренцію мінеральному дизпаливу);
- криза у вітчизняному тваринництві, яке майже не споживає
вітчизняного шроту;
- наявність у насінні ріпаку ерукової кислоти та глюкозинолатів
ускладнює можливість використання ріпаку на харчові і кормові цілі [2];
- відсутність технологій по переробці даної олійної культури.
Показники переробка сої за останні три роки майже не змінилися, це
зумовлено зі складнощами реалізації соєвого шроту, а також одним із факторів
негативного впливу є значний експорт сої на зовнішній ринок.
На відміну від сої та ріпаку, обсяги переробки насіння соняшнику
набувають стрімкого розвитку, за досліджуваний період показник збільшився в
5,4 рази. Питома вага насіння соняшнику в загальному обсязі переробки
олійних культур становить 96 %. Це насамперед, обумовлено своїми
біологічними властивостями, завдяки чому він добре пристосований до
кліматичних умов України. Олія, що отримана з насіння соняшнику має високі
харчові переваги та фізіологічну цінність. Крім цього, при переробці цієї
культури в якості побічної продукції отримують шрот (макуху), що є цінним
білковим продуктом, а також соняшникове лушпиння, яке застосують у вигляді
палива для отримання теплової, а на деяких підприємствах і електричної
енергії.
Пропорційно із збільшенням об’ємів переробки вихідної сировини,
набуває розвитку і виробництво олійно-жирової продукції, особливо
соняшникової нерафінованої олії (табл.2) [1].
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Таблиця 2
Ретроспектива динаміки виробництва продукції олійно-жирової галузі України
Вид продукції

1992

Об’єм виробництва, тис. т/рік
2000
2005
2010
2011

2012

2012р. до
1991р., %

Виробнича потужність
переробки насіння
олійних культур

1629,6

2601,8

4601,5

9084,1

9234,5

9748,7

6,0

Олія нерафінована:
соняшникова
соєва
ріпакова

711,2
695,8
7,1
8,3

742,5
736,3
6,2

1243,5
1204,0
16,8
22,7

2952,6
2889,4
62,3
0,9

3080,5
3023,6
46,2
10,7

3625,2
3561,3
63,4
0,5

5,1
5,1
8,9
0,1

Олія рафінована

100,2

121,8

326,1

556,5

592,2

589,9

5,9

4,4

3,3

3,4

5,7

7,0

6,7

1,5

249,2

152,4

298,2

367,4

364,5

326,3

1,3

Майонез

14,5

36,3

164,6

160,8

163,3

160,5

11,1

Саломас

157,4

72,4

102,6

102,4

97,5

80,1

0,5

Фосфатидний
концентрат
Маргаринова продукція

Як видно з приведених даних табл.2, що за період становлення ринкової
економіки в Україні виробнича потужність підприємств по переробці олійних
культур збільшилися в 6,0 раз, та станом на 2012 рік сягає 9748,7 тис. тонн.
Відповідно така позитивна тенденція є збільшенням виробництва
нерафінованої олії. Так, в 1992 р. було отримано 711,2 тис. тонн нерафінованої
олії, а в 2012 р. об’єм виробництва становив 3625,2 тис. тонн. При цьому,
виробництво соняшникової збільшилося в 5,1 рази, соєвої – в 8,9 рази,
ріпакової – в 0,1 рази.
Обсяги виробництва олії рафінованої, фосфатидного концентрату,
маргаринової та майонезної продукції за період 1992 - 2004 рр. мали тенденцію
до збільшення, але починаючи з 2005 і по теперішній час даний показник
знаходиться майже на одному рівні. Частково це пояснюється повним
насиченням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, виходячи з купівельної
спроможності населення.
Щодо виробництва саломасу, то взагалі тенденція є негативною, якщо в
1992 р. об’єм становив 157,4 тис. тонн, в 2005 р. - 102,6 тис. тонн, то в 2012 р.
показник сягнув 80,1 тис. тонн. Такий стан обумовлений, насамперед низьким
попитом української продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Таким чином, резюмуючи динаміку виробництва олійно-жирової
продукції, можна зробити висновок, що одним з пріоритетних та економічно
ефективних напрямків в галузі є переробка соняшникового насіння з метою
виробництва нерафінованої соняшникової олії. Виходячи з цього,
олійнодобувний комплекс має привертати особливої сконцентрованої уваги, як
один з найбільш бюджетоутворюючих секторів не тільки галузі, а й економіки
України в цілому.
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Зазначимо, що олійнодобувний комплекс складають заводи великої
потужності (олійно-екстракційні) та малої потужності (пресові.)
За оцінкою Міністерства сільського господарства США, у світовому
рейтингу виробників соняшникової нерафінованої олії Україна вже два роки
поспіль займає перше місце. Зокрема, обсяг виробленої продукції в
2010/11 МР склав 3,327 млн. тонн, а в 2011/12 МР – 3,545 млн. тонн.
Відповідно питома вага України в розрізі країн світу 2010/11 МР сягнула
27,30 %, в 2011/12 МР – 25,70 % (табл.3).
Таблиця 3
Світове виробництво соняшникової нерафінованої олії у розрізі країн світу,
млн. тонн
Країна
Аргентина
Росія
Україна
ЄС - 27
Туреччина
Інші
Всього:

2010/2011 МР
млн. тонн
%
1,462
12,00
2,082
17,10
3,327
27,30
2,563
21,00
0,671
5,50
2,085
17,10
12,19
100,00

2011/2012 МР
млн. тонн
%
1,258
9,10
3,221
23,30
3,545
25,70
2,897
20,90
0,718
5,2
2,181
15,80
13,82
100,00

Найбільшу долю олії на ринку станом на 2012 рік складають наступні
вітчизняні виробники: Kernel Group - 29,8% (1082,9 тис. тонн), Cargill - 12,3 %
(446,9 тис. тонн), Оптімус (Група Приват) – 9,2 % (333,2 тис. тонн), ПГ
«Креатив» - 6,9 % (251,1 тис. тонн), Bunge - 5,54 % (201,2 тис. тонн), Vioil –
5,46 (198,1 тис. тонн), Миронівський хлібопродукт – 5,3 (191,5 тис. тонн),
Glencore – 4,9 (176,7 тис. тонн), ФОН ЗАСС АГ – 4,7 (172,3 тис. тонн), ТК
«Урожай» - 2,2 (80,4 тис. тонн).
Варто відмітити, що олійнодобувний комплекс в Україні є переважно
експортоорієнтованим, за кордон реалізується близько 90 % виробленої
продукції.
Основними імпортерами соняшникової нерафінованої олії з України є
країни Азії та ЄС (рис. 1).
З наведеного рис. 1 видно, що основними імпортерами соняшникової
нерафінованої олії в 2011/12 МР були Індія (1016,0 тис. тонн), ЄС
(430,0 тис. тонн), Єгипет (315,72 тис. тонн), Іран (295,25 тис. тонн), Алжир
(179,76 тис. тонн), Туреччина (168,24 тис. тонн) та Китай (85,48 тис. тонн).
Найбільшими
компаніями-експортерами
нерафінованої
олії
за
досліджуваний
маркетинговий
рік
стали:
ТОВ
«Кернел-Трейд»
(762,40 тис. тонн), ТОВ «АТ Каргілл» (388,04 тис. тонн), ТД ПП «Майола»
(186,26 тис. тонн), ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Югекотоп»
(141,31 тис. тонн), ВАТ «Укрнафта» (87,62 тис. тонн), ТОВ «КТМ-Агро»
(87,62 тис. тонн), ТОВ «Ханзатрейд» (84,23 тис. тонн), ПГ «Креатив» (75,81
тис. тонн), ДП з ІІ «Сантрейд» (76,43 тис. тонн).
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Інші 22,0%;
679,03 тис.т

Індія 33,1%;
1016,0 тис.т

Іран 6,4%;
295,25 тис.т
ЄС 14,0%;
430,0 тис.т

Китай 2,8%;
85,48 тис.т
Алжир 5,9%;
179,76 тис.т

Єгипет 10,3%;
315,72 тис.т

Туреччина 5,5%;
168,24 тис.т

Рис. 1. Основні імпортери соняшникової нерафінованої олії за 2011/12 МР
Але, не дивлячись на бурхливий розвиток комплексу по добуванню
соняшникової олії, за необхідним є звернути увагу на показники технічного
рівня підприємств, що визначають рівень їх конкурентоспроможності.
Слід врахувати, що оснащення багатьох олійнодобувних заводів
морально і фізично застаріло. В даний час в Україні функціонує 26
олійноекстракційних ліній (сумарною продуктивністю 7,1 млн. тонн на рік
переробки насіння соняшнику), з яких експлуатуються: близько 40 років і
більше - 14 ліній (54%), від 15 до 30 років - 7 ліній (27%), до 5 років - 5 ліній
(19%). Таким чином, більшість олійноекстракційних ліній мають знос понад 40
років, що є однією із основних причин низької конкуренції відповідних
підприємств.
Одним із важливих показників технічного рівня олійноекстракційного
виробництва та ефективності підприємства в цілому є витрати розчинника при
виробництві олії. За останні роки витрати значно знизилися з 3,85 кг/1 т
сировини в 2000 р. до 0,94 кг/1 т сировини в 2012 р., отже даний показник
зменшився майже в 4 рази. Але, розглядаючи витрати розчинника в розрізі
підприємств, спостерігаються великий розмах варіації даного показника,
зокрема, найменші витрати становлять на «Каховському ОЕЗ» 0,14 кг/1 т
сировини, «Кіровоградолія» - 0,29 кг/1 т сировини, «ПОЕЗ-Кернел Груп» 0,49 кг/1 т сировини, при цьому, найбільші витрати розчинника мають
Вінницький ОЖК – 1,76 кг/1 т сировини, Запорізький ОЖК – 1,51 кг/1 т
сировини, Приколотнянський ОЕЗ 1,43 кг/1 т сировини, що є наслідком
фізичної і моральної застарілості обладнання та відсутності абсорбційних
установок.
Також до узагальнюючого економічного індикатора ефективності роботи
олійно-жирових підприємств, варто віднести їх енергоємність, що значно
впливає на показник енерговитрат в структурі собівартості та відповідно, на
рівень їх конкурентоспроможності.
221

В останні роки у зв’язку з підвищенням цін на паливно-енергетичні
ресурси, а також враховуючи те, що переважна більшість олійнодобувних
підприємств працює на давальницькій сировині, енерговитрати становлять
визначальну частку у власних витратах підприємства.
На підставі проведеного дослідження, в розрізі підприємств по
виробництву соняшникової нерафінованої олії, було визначено середній
відсоток витрат теплової та електричної енергії в структурі собівартості за
період 2006 – 2011 рр.
20,0

19,2

19,0

17,6

18,0

18,8

17,0
15,4

16,0
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14,0
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Електрична енергія

Рис. 2. Динаміка витрат теплової та електричної енергії в структурі собівартості
виробництва соняшникової нерафінованої олії, %
Як видно з наведеного рис. 2 витрати теплової та електричної енергії
мають тенденцію до збільшення. Так, якщо в 2006 р. витрати теплової енергії
становили 11,3 %, то в 2011 р. цей показник сягнув 18,8 %, аналогічною є
тенденція витрат і електричної енергії: в 2006 р. вони склали 12,3 %, а в 2011 р.
вже становили 19,2 %.
Така ситуація є вкрай незадовільною, тому спонукає підприємства до
активізація та сприйнятливості впровадження енергозберігаючих заходів.
Одним із напрямків підвищення ефективності використання
енергоресурсів в олійно-жировій галузі є використання відходів виробництва –
соняшникового лушпиння.
Слід зазначити, що раніше утилізація соняшникового лушпиння була
великою проблемою для олійних підприємств, так як мала на увазі і фінансові
витрати, і створювала проблеми через відсутність можливості зберігання та
транспортування [3].
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Натомість, сьогодні з появою нових технологій переробники насіння
намагаються отримати максимально можливу вигоду з соняшникового
лушпиння.
Однією з переваг соняшникового лушпиння є її висока теплотворна
здатність, яка наближається до вугілля, а по зольності в десятки разів нижче
його, крім того, викиди сірки при спалюванні соняшникового лушпиння
практично відсутні, що робить її екологічно чистим паливом [4].
Основним напрямком є його спалювання з метою отримання теплової
енергії у вигляді пари для забезпечення технологічного процесу та побутових
потреб, що значно економить традиційні види палива. Так, в 2012 р. на олійножирових підприємствах було перероблено 8419,1 тис. тонн соняшникового
насіння та одержано 1321,8 тис. тонн соняшникового лушпиння.
(середньозважений показник виходу лушпиння 15,7 %). При спалюванні 60%
цього лушпиння в парових котлах можна одержати 1978,7 тис Гкал теплової
енергії, що в перерахунку на природний газ становить близько 260 млн. м3, або
в грошовому еквіваленті приблизно 1000 млн. грн.
Також, наприклад на підприємстві «Кіровоградолія» де впроваджена
когенераційна установка, отримують при спалюванні соняшникового лушпиння
електричну енергію, що дає можливість частино знизити залежність від
зовнішніх джерел та отримати додатковий дохід за продаж електроенергії по
«зеленому» тарифу.
На основі проведеного дослідження [4-6] було виокремлено ще ряд
можливих пріоритетних напрямків енергозбереження в олійно-жировій галузі,
серед яких:
- впровадження когенераційної установки;
- впровадження замкнутої системи збору, очищення та повернення
конденсату в парокотельню, або його інше ефективне використання;
- впровадження сучасного ефективного енергозберігаючого обладнання
для кінцевого очищення стічних вод від виробництва;
- впровадження інформаційно-математичної моделі енерготехнологічного
комплексу із застосуванням пінч-аналізу теплообмінних систем і технологічних
схем олійно-жирових виробництв;
- використання сучасних конденсатовідвідників або інших парозапірних
пристроїв;
- використання сокових парів від тостера для попереднього підігріву
місцели на І ступені дистиляції;
- залучення нетрадиційних джерел енергії;
- впровадження устаткування по волого-тепловій обробці м’ятки перед
жаровнями;
- використання тепла бінарної суміші газів, що виходять з дистилятора І
ступені для попереднього підігріву міцели;
- циркуляційний розігрів саломасу, та інших екзотичних олій та жирів, що
поступають на підприємства в залізнично-шляхових цистернах.
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що
до основних заходів для підвищення рівня розвитку та, відповідно забезпечення
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конкурентних переваг продукції підприємств олійно-жирової галузі на
вітчизняному і світовому ринку, варто віднести:
 корінне технічне переозброєння;
 удосконалення типових технологій виробництва олійно-жирової
продукції;
 застосування сучасних енергозберігаючих технологій;
 підвищення якості та безпеки олійно-жирової продукції;
 підвищення кваліфікації працівників;
 раціональне та ефективне використання відходів виробництва;
 підвищення сприйнятливості до інновацій;
 забезпечення відповідною нормативною документацією;
 науково-технічне забезпечення;
 автоматизація та механізація виробничих процесів.
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2.28. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ В СПОРТІ
Радкевич Л.А.
к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Впровадження ідеології пріоритетності в суспільній свідомості здорового
способу життя, занять фізичною культурою, як основних засад здоров'я і
довголіття – невідкладне завдання державної політики в Україні. В основі такої
політики має лежати комплексний підхід до вирішення проблеми здоров'я та
фізичної активності населення, починаючи з родини, з дитячого садка.
Необхідна розбудова сучасної спортивної інфраструктури, активна
всеохоплююча пропаганда фізичної рухливості серед населення, вдосконалення
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нормативно-правової бази, державна підтримка дитячо-юнацького та масового
спорту, активна взаємодія в цьому напрямку влади, громадськості і бізнесу.
Загальний рівень здоров'я населення – це питання розвитку країни, її
повнокровного існування, питання її національної безпеки.
Насьогодні в Україні склалась загрозлива ситуація зі здоров'ям громадян,
зокрема дітей та молоді.
В останні роки рівень здоров'я населення суттєво знизився, зокрема
молодого покоління. Так, тільки 6% випускників загальноосвітніх шкіл можна
вважати здоровими, близько 60% страждають на хронічні захворювання.
Скорочується кількість населення, знижується середня тривалість життя,
Україна перебуває серед країн-лідерів за кількістю споживання алкоголю та
кількістю курців, загрозливих масштабів набула гіподинамія серед дітей та
підлітків. При цьому знижується загальний рівень заняття населення фізичною
культурою та спортом. Так, якщо в 1990 році в Україні фізичною культурою та
спортом займалися 11 мільйонів людей, що становило тоді 21,2% населення, то
в 2009 році фізкультурою займається тільки кожен десятий українець. (серед
мешканців Скандинавії - 75-80%).
Рівень здоров'я людей безпосередньо пов’язаний з рівнем заняття
населенням фізичною культурою та спортом. На жаль, в останні роки в засобах
масової інформації, в рекламі не превалюють цінності здорового способу
життя, а здоров'я не є складовою успішності людини.
Отже постає питання поширення та популяризації спорту як нового
мейнстріму, де ключове значення має належати теорії спортивного маркетингу
(маркетингу в спорті) як підгрунттю створення та задоволення потреб людини у
фізичній активності або навіть стилю життя.
Спортивний маркетинг — відносно нове, на сьогоднішній день, поняття в
теорії і практиці фізичної культури. Його поява викликана тим, що в
пострадянських країнах був відсутній досвід заробляння грошей у сфері
фізичної культури і спорту. У нинішніх економічних умовах навряд чи спорт
вищих досягнень міг би вижити без достатньої державної підтримки.
Проте, як виявилось, ця підтримки далеко не досить для збереження, а
тим більше підвищення якості підготовки спортсменів високого класу і,
особливо, виховання резерву. Положення посилюється ще і тим, що перехід на
ліберальну ідеологію спричинив нестримний відтік за рубіж багатьох провідних
спортсменів і фахівців.
Виділяють дві причини цього явища: по-перше, неадекватні можливості
спортивного вдосконалення в центрі і на місцях, по-друге, наявність за
кордоном багатого досвіду в області розробки програм недержавного
фінансування масового спорту. Доведено, що маркетинг є засобом створення
необхідних соціально-економічних умов розробки і реалізації найбільш
раціональних форм фізичного виховання.
Перші вітчизняні дослідження в області підприємництва в спорті,
маркетингу і менеджменту у сфері фізкультурно-спортивних і оздоровчих
послуг з'явилися всього кілька років тому. Але питання спортивного
маркетингу або маркетингу в спорті торкаються окремих складових. Так,
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І.Явленін розглядає спортивний маркетинг через принципи позиціонування
професійного спортивного клубу, і визначає завдання спортивного маркетингу,
специфіку атрибутів професійних клубів, а також взаємодію учасників індустрії
спорту [1].
В.Савицький визначає структуру індустрії спорту та розглядає її складові
з позиції отримання ресурсів та генерації результатів, а також надає цілу низку
визначень (спортивні події, спортивні товари, спортивні табори, спортивні
асоціації, спонсори, тощо); проте не зупиняє увагу на взаємодії цих суб’єктів
[2].
А. Литвин ґрунтовно досліджує особливості маркетингу взаємовідносин в
спорті та визначає складові цих взаємовідносин, формує перелік цільових груп
спорту та суб’єктів, визначає критерії, які розкривають поняття спорту та
характеризує взаємовідносини з цільовими групами спорту [3]. К.Голубкова
розглядає спортивний маркетинг як базу для створення певних брендів та
з’ясовує складові цього процесу як змагання та спортсмени, уболівальники
(глядачі), ЗМІ, бренд [4].
М.Томіч з позиції системності досліджує маркетинговий продукт та
поняття маркетинг-міксу в індустрії спорту та визначає природу спортивного
продукту і його складові елементи, наводить методичний підхід до сегментації
продукту в спорті, а також життєвий цикл спортивного продукту [5].
Проте, незважаючи на певну кількість досліджень окремих питань в цій
сфері, теорія маркетингу в спорті є майже нерозвиненою, а більшість положень,
які існують є дискусійними, і насамперед категоріально-понятійний апарат, що
потребує поглиблення існуючих досліджень та формування нових понятійних
та методичних підходів до маркетингу в спорті.
Існування цілої низки понять маркетингу по відношенню до індустрії
спорту ускладнює розуміння сутності цього виду діяльності або нового
напрямку у маркетингу як науки.
По відношенню до індустрії спорту використовуються поняття
спортивного маркетингу, маркетингу в спорті, спортингу, олімпійського
маркетингу. Тлумачення цих понять мають як відмінності, так і певні схожості,
проте доцільно їх конкретизувати.
Як відзначає В.Чумаков, початок спортивного маркетингу як окремого
напряму бізнесу належало на рубежі 60-х – 70-х років ХХ століття
американськими фірмами International Management Group (IMG), Woolf
Associates і Proserv. Спочатку вони займалися перепродажем спортсменів і
тренерів, а першими компаніями, що надали повний спектр спортивномаркетингових послуг, стали в середині 70-х Millsport LLC (сьогодні входить в
The Marketing Arm) і вже згадана Proserv [6].
Е.Венжік характеризує ефективний спортивний маркетинг як тісну
взаємодію всіх чотирьох його компонентів: організаторів спортивних заходів і
спортсменів, глядачів, ЗМІ і самих брендів [7], використовуючи суб'єктний
похід і по суті спираючись на теорію маркетингу взаємодії.
Є.Марченко ґрунтується на тому, що спортивний маркетинг - це
спеціальна область додатка принципів і процесів маркетингу до спортивних
226

продуктів, а також до просування неспортивних продуктів через асоціювання їх
із спортом [8]. Таким чином, Є.Марченко використовує метод аналогій,
пропонуючи привнести маркетинг в сферу спорту в його класичному розумінні.
В.Савицький визначає спортивний маркетинг як специфічний додаток
маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктів, а також
просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці із спортом [2]. Даний
автор співзвучний з Е.Марченко, проте особливо підкреслює процес співпраці.
Е.Голубкова пропонує розглядати спортивний маркетинг в двох базових
іпостасях. Перша – це спонсорство спортивних заходів: змагань, кубків,
чемпіонатів. Друга – схожий на подієвий маркетинг – організація спеціальних
спортивних подій будь-якого масштабу. Хоча спектр інструментів спортивного
маркетингу представляється нам набагато ширше. До нього можна віднести
продаж товару із спортивною атрибутикою і продаж квитків на спортивні
змагання, діяльність спортивних клубів, союзів, федерацій, будівництво
спортивних об'єктів, тощо [4].
У [9] також трактують спортивний маркетинг з двох позицій. З одного
боку, його можна розглядати як вигляд подієвого маркетингу, тобто це продаж
готової спортивної події, використовуючи маркетингові можливості. З цієї
точки зору вірніше було б говорити не спортивний маркетинг, а маркетинг в
спорті. Також спортивний маркетинг має справу з організацією спортивних
подій.
Піттс і Стотлар, визначаючи спортивний маркетинг як процес розробки і
впровадження рішень при виробництві, формуванні ціни, просуванні і
поширенні спортивного продукту, направлених, перш за все, на задоволення
потреб і бажань споживачів на користь компанії, залишаються в полоні свого
розуміння індустрії спорту [10]. В даному випадку спортивний маркетинг
заснований на комплексі маркетингу 4 «Р».
А.Стеганцов стверджує, переважно називати це явище не «спортивний
маркетинг», а «маркетинг в спорті», а якщо ще точніше, «подієвий маркетинг»
(у абревіатурі також СМ). Різниця між цими поняттями величезна і
принципова. Подієвий маркетинг – це продаж вже готової спортивної (і не
лише) Події, використовуючи маркетингові можливості. Спортивний же
маркетинг не виключає і організацію події, виходячи з інтересів або рекламних
завдань торгівельних марок (брендів) [11]. Отже, в розумінні А.Стеганцова
поняття спортивний маркетинг ширше, ніж поняття маркетинг в спорті.
Існує думка, що маркетинг у сфері спорту використовується як
"середовище для передачі рекламної інформації зацікавленій групі глядачів". У
цих цілях використовуються реклама на спортивних спорудах, на спортивній
формі, а також самі спортсмени як носії реклами.
І.Явленін також пропонує відрізняти «спортивний маркетинг» від
«маркетингу в спорті», під яким розуміється адаптація вже відомих і
відпрацьованих в інших сферах маркетингових інструментів. Професіонали
погоджуються на думці, що традиційні методи маркетингу в додатку до
спортивної сфери мають украй низьку результативність, тому сьогодні цей
напрям можна вважати самостійною практичною дисципліною. Найголовніша
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відмінність «спортивного маркетингу» від маркетингу в інших сферах полягає в
тому, що, не дивлячись на те, що є певні правила, яких необхідно
дотримуватися, це напрям, в якому «спланована імпровізація», експерименти
грають дуже важливу роль [1].
Крім того, В.Смірнов активно використовує поняття спортингу, яке
співзвучне з точки зору етимології маркетингу, Проте, під спортингом
пропонується розуміти дослідження і практичне використання теорії і практики
спорту в бізнесі і економіці. Спортинг - це погляд на економіку і бізнес очима
спорту. Це логіка спорту в бізнесі. Це використання досвіду спорту в економіці
[12]. Спортинг включає три основні елементи (рис.1).
Спортинг

Матчінг

Коучінг

Зовнішня гра

Внутрішня гра

Рис.1 Складові частини спортинга (за Смірновим В.)
При цьому слід зазначити, трактування спортинга як процесу
використання теорії спорту в економіці не зовсім відображає етимологію
поняття.
Набагато коректніше було б називати спортингом використання теорії
економічних наук, у тому числі маркетингу, менеджменту в індустрії спорту.
Таким чином, маркетинг в спорті буде процесом і методикою використання
комплексу маркетингу в індустрії спорту.
Спортивний маркетинг – це процес взаємодії суб'єктів індустрії спорту по
виявленню або формуванню потреб з подальшим їх задоволенням.
Враховуючи те, що теорія маркетингу в спорті лише формується, то
однозначності розуміння базових категорій чекати не доводиться, проте теорія
маркетингу в спорті в перспективі буде комплексною галуззю знань, яка
заснована на симбіозі цілого ряду наукових дисциплін.
Так, Піттс і Стотлар вважають, що в майбутньому теорія спортивного
маркетингу повинна спиратися на наукові дисципліни з чотирьох областей:
1. Спортивні знання (філософія спорту, психологія спорту, соціологія
спорту, управління в спортивній освіті, управління шкільним спортом,
управління вільним часом, управління спортсменами).
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2. Управління в бізнесі (маркетинг, економіка, право, поведінка
споживачів, основи менеджменту, фінансовий і кадровий менеджмент).
3. Комунікації (журналістика, зв'язки з громадськістю і пресою, реклама,
трансляції).
4. Соціальні науки (особові стосунки, культурологія, демографічні
знання, ринок праці).
І ця точка зору до цих пір є самим комплексним підходом до основ
маркетингової теорії в спорті [10].
Характер функціонування економіки України не сприяє створенню
ринкових засад розвитку сфери фізичної культури і спорту. Економіка країни
не досягла того рівня розвитку, коли бізнес стає надзвичайно зацікавленим у
використанні ринку фізкультурно-спортивних послуг, а отже, активно сприяє
його розвитку. Цим зумовлюється порівняно невелика кількість спонсорів та їх
низька активність у підтримці фізкультурно-спортивних організацій. Ситуація
ускладнюється і низькою зацікавленістю фізичною культурою і спортом з боку
засобів масової інформації, насамперед, телебачення.
У відповідності з цим доцільно узагальнити та систематизувати позитивні
та негативні наслідки ринкового функціонування сфери фізичної культури і
спорту (рис.2).
Визначальною передумовою перспективного розвитку сфери фізичної
культури і спорту в Україні є послідовне еволюціонування „бюрократичної”
моделі поведінки держави та її трансформація у модель „місіонерського” типу.
Це потребує здійснення відповідних заходів організаційно-управлінського та
нормативно-правового характеру, таких як:
- створення необхідних умов для функціонування та розвитку
фізкультурно-спортивних організацій, що належать до державної,
приватної форми власності, а також власності громадських організацій;
- формування механізму ефективного поєднання зусиль усіх секторів сфери
фізичної культури і спорту з метою повнішого задоволення потреб
населення у ФСП та забезпечення активної інтеграції українського спорту
у світовий спортивний простір;
- забезпечення якісно нового змісту державного управління сферою
фізичної культури і спорту, який би відповідав вимогам ринку;
- визначення місця громадського сектору у системі управління сферою
фізичної культури і спорту;
- визначення перспектив розвитку приватного сектору сфери фізичної
культури і спорту;
- визначення економічних можливостей держави, які б дали їй змогу
ефективно реалізувати свою місіонерську функцію стосовно
представників громадського та приватного секторів, здійснювати дієве
регулювання ринкових відносин;
- удосконалення нормативно-правової бази функціонування та розвитку
сфери фізичної культури і спорту.

229

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

більш повне задоволення потреб
населення у ФСП за рахунок
забезпечення їхньої високої якості,
розширення асортименту, а також
широкого впровадження супутніх та
додаткових послуг

неможливість задовольнити потреби у високоякісних
ФСП соціальними групами з низьким рівнем доходів

активне впровадження у практику
фізкультурно-спортивної діяльності
новітніх технологій
суттєве зростання можливостей
поширення на глобальному рівні
цінностей фізичної культури і спорту
за рахунок просування на світовий
ринок електронних версій ФСП
(телевізійних трансляцій змагань,
просвітницьких матеріалів та
навчальних програм тощо)
залучення значних обсягів коштів у
сферу фізичної культури і спорту з
інших галузей економіки у вигляді
спонсорської підтримки за рахунок
продажу ліцензій на використання
спортивної символіки та прав на
телевізійні трансляції спортивних
змагань
удосконалення
системи
управління сферою фізичної культури і
спорту на макро- та мікрорівнях
шляхом
залучення
професійних
фахівців з менеджменту, маркетингу та
реклами,
а
також
застосування
ефективних керівних технологій

формування під впливом ринкових чинників у
спортсменів та тренерів егоїстичної моделі економічної
поведінки стосовно інтересів розвитку спорту та
ірраціональної стосовно власних інтересів
надмірне втручання компаній-спонсорів та телевізійних
компаній у процес ухвалення рішень керівництвом
спортивних організацій, що призводить до ігнорування
інтересів спортсменів та глядачів
деформація світового ринку праці фахівців з фізичного
виховання і спорту, активна міграція спортсменів з
економічно нерозвинених країн до країн з високим
рівнем економічного розвитку, що ускладнює
спортивну кар’єру для молодих спортсменів країнімпортерів робочої сили
економічно не вмотивоване зростання цін на
галузевому ринку праці, що проявляється у значному
підвищенні заробітної платні спортсменів, особливо
„зірок” та призводить до значного зростання витрат на
виробництво спортивно-видовищних послуг
економічна диференціація видів спорту, поділ їх на
„багаті” і „бідні”

надмірна економічна диференціація спортивних
організацій, насамперед у професійному спорті, що
виявляється у створенні „суперклубів” і призводить до
зниження рівня змагальності, зменшення
умотивованості глядачів відвідувати змагання

Рис.2. Позитивні та негативні наслідки ринкового функціонування сфери
фізичної культури і спорту
В той же час, багато авторів відзначають і ряд негативних моментів,
пов'язаних з проникненням маркетингу в сферу фізичної культури і спорту:
- маркетинг орієнтує спорт на здобуття прибули, перетворюючи його на
комерційне шоу;
- маркетинг стимулює процеси професіоналізації і комерціалізації спорту,
знецінюючи його гуманістичні ідеали;
- маркетинг підриває незалежність спорту, бізнесмени і рекламодавці
починають втручатися у вирішення спортивних питань;
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- маркетинг, що вимагає професіоналізму, передбачає поява, в
спортивних, організаціях експертів по маркетингу, що приводить до
скорочення штату працівників.
Таким чином, слід зазначити, що теорія спортивного маркетингу тільки
започаткована та містить багато дискусійних питань. Проте, розглянувши
етимологію понять – маркетинг в спорті, спортивний маркетинг, спортинг,
можна стверджувати, що це різні поняття, і в першу чергу, за ступенем
охоплення суб’єктів та об’єктів індустрії спорту та процесів їх взаємодії. Більш
широким визначенням характеризується поняття спортивного маркетингу, яке
охоплює і принципи, і методи, і взаємодію у сфері індустрії спорту.
Визначено, що маркетинг в спорті буде представляти собою процеси та
методики використання комплексу маркетингу в індустрії спорту. Тоді як
з’ясовано, що спортивний маркетинг – це процес взаємодії суб'єктів індустрії
спорту по виявленню або формуванню потреб з подальшим їх задоволенням.
Враховуючи те, що теорія маркетингу в спорті лише формується, то
однозначності розуміння базових категорій чекати не доводиться, проте теорія
маркетингу в спорті в перспективі буде комплексною галуззю знань, яка
заснована на симбіозі цілого ряду наукових дисциплін.
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2.29. МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сергієнко О.А., к.е.н., доцент,
Харківський національний економічний університет,
Татар М.С., аспірант,
Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«ХАІ»
Карпець О.С., к.е.н., доцент
Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Металургійне підприємство є відкритою динамічною системою і його
конкурентоспроможність залежить від зовнішнього середовища, яке
характеризується складністю (великою кількістю чинників, які впливають на
підприємство і на які воно повинно реагувати); мінливістю (швидкістю зміни
стану зовнішнього середовища); невизначеністю (нестачею інформації про
середовище
і
низьким
рівнем
достовірності
цієї
інформації);
взаємоповя’заністю чинників (силою, з якою зміна одного чинника впливає на
стан інших чинників) та інтегрованістю. Нестабільне зовнішнє середовище
може негативно вплинути на конкурентоспроможність підприємства, що
підтверджує необхідність дослідження впливу зовнішніх чинників на
конкурентоспроможність.
Визначення сили впливу стабілізуючих та дестабілізуючих чинників
зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств та розвиток
здібностей адаптації до змін чинників зовнішнього середовища сприятиме
забезпеченню і підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємств [3].
Для підприємств металургійної галузі України, які є експортноорієнтованими і
забезпечують більше 30% валютних надходжень до нашої держави, необхідним
є дослідження впливу на конкурентоспроможність валютного курсу і тих
факторів зовнішнього середовища, які впливають на формування та стан
валютного курсу.
В роботі запропоновано механізм оцінки впливу валютних курсів на
конкурентоспроможність металургійних підприємств, який передбачає
реалізацію наступних задач (рис. 1).
За виділеними напрямами дослідження конкурентоспроможності
підприємства розраховані наступні локальні інтегральні індикатори
конкурентоспроможності (виявлені після анотованого аналізу існуючих
наукових праць [1 та ін.]) на основі методів повної редукції факторного
простору (метод таксономічного оцінювання) [6]: І1 – конкурентоспроможність
продукції; І2 – ефективність виробничої діяльності підприємства; І3 –
фінансовий розвиток підприємства; І4 – ефективність організації збуту та
просування товарів; І5 – ефективність трудового потенціалу підприємства; І6 –
ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства; І7 – позиція
підприємства на ринку цінних паперів, а також комплексний показник оцінки
загального рівня конкурентоспроможності підприємств (І). Результати
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Механізм впливу валютних курсів на
конкурентоспроможність підприємств

розрахованих
комплексних
показників
оцінки
загального
рівня
конкурентоспроможності металургійних підприємств (І) у динаміці за 6 років
та основні статистичні характеристики дослідження даної сукупності
підприємств галузі наведено у роботі [7, 11].
Задача
Задача 1.
1. Визначення
Визначення ступеня
ступеня взаємозв'язку
взаємозв'язку валютних
валютних курсів
курсів та
та рівня
рівня
конкурентоспроможності
конкурентоспроможності підприємств
підприємств
Моделі
Моделі та
та методи:
методи:
-- кореляційний
кореляційний аналіз
аналіз

Задача 2. Оцінка і аналіз причинно-наслідкових зв'язків між валютними
курсами та конкурентоспроможністю підприємств
Моделі та методи:
- причинно-наслідковий тест Гренджера

Задача
Задача 3.
3. Оцінка
Оцінка сили
сили впливу
впливу курсів
курсів валют
валют на
на складові
складові конкурентоспроможності
конкурентоспроможності
та
та загальний
загальний рівень
рівень конкурентоспроможності
конкурентоспроможності підприємств
підприємств
Моделі
Моделі та
та методи:
методи:
-- економетричні
економетричні моделі
моделі панельних
панельних даних
даних

Рис. 1. Механізм впливу валютних курсів на конкурентоспроможність
металургійних підприємств (авторська розробка)
На основі отриманих результатів визначено інтенсивність зміни рівня
конкурентоспроможності підприємств і валютних курсів на основі показника
темпу зростання рівня конкурентоспроможності металургійних підприємств і
валютних курсів (розраховано за даними [12]) у динаміці за 6 років, який
наведено у табл. 1. Темп зростання рівня конкурентоспроможності розраховано
за формулою:
Tp 

It
,
I t 1

(1)

де Іt – рівень конкурентоспроможності порівнюваного періоду;
It-1 – рівень конкурентоспроможності попереднього періоду.
Темп зростання валютних курсів розраховано аналогічним чином.
З табл. 1 видно, що у 2007 р. спостерігається підвищення середнього
значення рівня конкурентоспроможності металургійних підприємств при
зниженні курсу долара США, підвищенні курсу євро і російського рубля. У
2009 р. суттєве зменшення конкурентоспроможності підприємств було
поєднане з девальвацією гривні до долара. У 2010 р. середнє значення рівня
конкурентоспроможності металургійних підприємств підвищилось на 18,1%
порівняно з 2009 р. при значному підвищенні курсів валют долара, євро та
російського рубля. Темп зростання середньорічного курсу долара США, євро і
російського рубля та середнього значення рівня конкурентоспроможності
металургійних підприємств наведено на рис. 2.
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Таблиця 1
Темп зростання валютних курсів (розраховано за даними [12]) і загального
рівня конкурентоспроможності (І) металургійних підприємств
Показники

2007

2008

Роки
2009

2010

2011

Середньорічний курс долара США
0,99
0,99
1,05
1,53
Середньорічний курс євро
1,01
1,06
1,11
1,47
Середньорічний курс російського рубля
1,05
1,03
1,07
1,21
Рівень конкурентоспроможності металургійних підприємств
ВАТ "Маріупольський металургійний
1,18
1,16
0,59
1,22
комбінат "Азовсталь"
1,03
1,17
0,76
1,29
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

0,99
0,94
1,02
1,03
0,91

ПАТ "Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча"

0,91

1,22

0,78

1,11

1,06

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат
ім. Дзержинського"

1,11

1,06

0,61

1,17

1,04

ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"

1,15

1,19

0,74

1,07

0,77

ПАТ "Електрометалургійний завод
"Дніпроспецсталь" ім. А. М. Кузьміна"

1,25

1,15

0,53

1,37

1,13

ПАТ "Дніпропетровський металургійний
завод ім. Петровського"

0,92

1,51

0,47

1,82

0,85

ПАТ "Донецький металопрокатний завод"

0,91

1,02

0,71

1,38

0,98

ПАТ "Донецький металургійний завод"

0,99

1,10

0,75

1,14

1,08

0,82

0,73

2,90

0,64

1,33

0,90

1,20

0,74

1,06

1,12

1,01

1,03

0,76

0,97

1,04

1,02

1,15

0,70

1,18

1,01

ВАТ "Краматорський металургійний завод
ім. Куйбишева"
ВАТ "Запорізький металургійний комбінат
"Запоріжсталь"
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"
Середнє значення конкурентоспроможності
підприємств

Рис. 2. Темп зростання середньорічного курсу валют і загального рівня
конкурентоспроможності металургійних підприємств
(побудовано за даними [12])
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Оскільки рівень конкурентоспроможності підприємств міг змінитися
внаслідок впливу не тільки валютного курсу, а й чинників його формування,
потребує подальшого дослідження визначення сили впливу валютних курсів на
конкурентоспроможність
підприємств.
Виявимо,
на
які
складові
конкурентоспроможності найбільше впливають валютні курси, з’ясовуємо, на
скільки зміниться рівень конкурентоспроможності при зміні курсів валюти. Це
дозволить спрогнозувати рівень конкурентоспроможності в залежності від
зміни валютних курсів, сформувати пріоритетні стратегії підвищення
конкурентоспроможності підприємства та покращити позиції на ринку в
майбутньому.
Таблиця 2
Кореляційні зв’язки між валютними курсами і складовими
конкурентоспроможності підприємств (авторська розробка)
№
п/ва
П1
П2
П3

Підприємства

ВАТ "ММК "Азовсталь"
ПАТ "АрселорМіттал Кривий
Ріг"
ПАТ "ММК ім. Ілліча"

Валюта
Долар США

Євро

Російський
рубль

rUSDI2  0,83

rEURI 2  0,86

rRUBI 2  0,94

rUSDI6  0,98

rEURI 6  0,99

rRUBI 6  0,99

rUSDI2  0,86

rEURI 2  0,91

rRUBI 2  0,84

rUSDI3  0,88

rEURI 2  0,86

rRUBI 2  0,91

rUSDI6  0,91

rEURI 6  0,87

rRUBI 6  0,82

П4

ПАТ "Дніпровський
металургійний комбінат ім.
Дзержинського"

П5

ПАТ "Єнакієвський
металургійний завод"

rUSDI6  0,84

П6

ПАТ "Електрометалургійний
завод "Дніпроспецсталь"
ім. А. М. Кузьміна"

П7

ПАТ "Дніпропетровський
металургійний завод ім.
Петровського"

П8

ПАТ "Донецький
металопрокатний завод"

П9
П10
П11
П12

ПАТ "Донецький металургійний
завод"
ВАТ "Краматорський
металургійний завод ім.
Куйбишева"
ВАТ "ЗМК "Запоріжсталь"
ПАТ "Алчевський МК"

rUSDI1  0,91

rEURI 1  0,84

rRUBI 5  0,81

rEURI 7  0,87

rRUBI 7  0,86

rUSDI6  0,88

rEURI 6  0,82

-

rUSDI3  0,82

-

-

rUSDI7  0,88

rUSDI5  0,85

rEURI 5  0,88

rRUBI 5  0,86

rUSDI6  0,88

rEURI 6  0,86

rRUBI 6  0,84

rUSDI3  0,87

-

-

-

-

-

-

rEURI 2  0,82

rUSDI2  0,83
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rRUBI 2  0,87

rRUBI 5  0,82

rEURI 2  0,82

rRUBI 2  0,90

rEURI  0,83

rRUBI  0,83

З метою визначення ступеня взаємозв’язку валютних курсів та рівня
конкурентоспроможності підприємств розраховано коефіцієнти кореляції.
Кореляційний аналіз дозволить вирішити наступні завдання:
– визначення характеру і тісноти зв'язку між валютними курсами і рівнем
конкурентоспроможності підприємств;
– вимірювання інтенсивності (сили) зв'язку між валютними курсами і
конкурентоспроможністю підприємств.
Якщо коефіцієнт кореляції близький до  1, то можна зробити висновок,
що між валютним курсом і конкурентоспроможністю підприємства існує
сильний зв'язок. При цьому якщо коефіцієнт кореляції додатний, то існує
прямий зв’язок між розглянутими змінними, якщо коефіцієнт кореляції
від’ємний – то зв'язок обернений. Кореляційні зв’язки між валютними курсами
і складовими конкурентоспроможності підприємств наведено в табл. 2.
Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що для
більшості
підприємств
зв'язок
між
валютними
курсами
і
конкурентоспроможністю від’ємний, існує прямий зв’язок між курсом долара
США та фінансовим розвитком підприємства (І3) і обернений зв'язок між
курсом долара і ефективністю виробничої діяльності підприємства (І2). Курс
євро найбільше впливає на ефективність виробничої діяльності та ефективність
інвестиційно-інноваційної діяльності більшості підприємств. Значення
коефіцієнту кореляції близьке до 0 означає, що лінійний зв’язок між валютними
курсами та конкурентоспроможністю відсутній. Але між ними можливий інший
характер взаємозв’язку, тому більш доцільним в даному випадку є визначення
причинно-наслідкового взаємозв’язку на основі тесту Гренджера [9, 10].
На основі тесту Гренджера розглядаються два рівняння для різних пар
рядів:
Yt  a0  a1 yt 1  a 2 yt 2  ...  a L yt  L  b1 xt 1  ...  bL xt  L
(2)
X t  a0  a1 xt 1  a 2 xt 2  ...  a L xt  L  b1 yt 1  ...  bL yt  L
Для параметрів b1 , b2 ,...., bL перевіряється гіпотеза про рівність їх нулю за
допомогою F - критерію для кожного рівняння.
Для даного тесту існує наступна гіпотеза Н0:
Н0: х не є причиною за Гренджером для у для першого рівняння;
у не є причиною за Гренджером для x для другого рівняння.
Гіпотеза Н0 не приймається, якщо виконується наступна умова:
F  Ft ,
де F - розрахункове значення F - критерію Фішера;
Ft - табличне значення F - критерію Фішера.
У табл. 3 наведено причинно-наслідкові зв’язки між валютними курсами
та індикаторами конкурентоспроможності металургійних підприємств і
загальним рівнем конкурентоспроможності.
Отримані результати дозволяють виявити як загальні тенденції впливу
валютних курсів на конкурентоспроможність металургійних підприємств, так і
причинно-наслідкові
взаємозв’язки
між
курсами
і
складовими
конкурентоспроможності окремих підприємств.
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Таблиця 3
Оцінка причинності між валютними курсами та індикаторами
конкурентоспроможності підприємств (авторська розробка)
Підпри
ємства

Причинно-наслідкові зв’язки
між валютними курсами
та індикаторами
конкурентоспроможності
USD

Підпри
ємства

USD

EUR

П1

I1

I3

I1

USD

I3

EUR

Причинно-наслідкові зв’язки
між валютними курсами
та індикаторами
конкурентоспроможності

П7

I3

I5

I3

USD

I3

П2

П8

I3

EUR

EUR

I3

I

USD

I1

I3

I

I6

RUB

EUR

П3

I6

USD

EUR

П9

I6

EUR

П4

I3

USD

I2

USD

П5

USD

П6

I1

I2

I1

I6

I3

EUR

П11

I3

EUR

I4

RUB

EUR

USD

I6

I1

I3

I4

П10

I3

EUR

I6

I1

USD

I1

П12

I5

USD

I1

I3

I5

I

I4

На основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків між валютними курсами
і індикаторами конкурентоспроможності можна зробити наступні висновки:
1) для переважної більшості підприємств (ВАТ «ММК «Азовсталь», ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.
Дзержинського», ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім.
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Петровського», ПАТ «Донецький металопрокатний завод», ПАТ «Донецький
металургійний завод», ВАТ «Краматорський металургійний завод ім.
Куйбишева», ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь») курс долара США і курс євро
впливають на фінансовий розвиток підприємств;
2) для підприємств ВАТ «ММК «Азовсталь», ПАТ «Єнакієвський
металургійний завод», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»
ім. А. М. Кузьміна» ПАТ «Донецький металургійний завод» курс долара і євро
впливають на конкурентоспроможність продукції. Це пояснюється тим, що
валютний курс, в першу чергу, впливає на ціну, від якої залежить
конкурентоспроможність продукції.
3) курс долара і курс євро впливають на ефективність інвестиційноінноваційної діяльності підприємств ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ
«Єнакієвський металургійний завод»; на ефективність інвестиційноінноваційної діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і ВАТ
«Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева» впливає також курс
російського рубля;
4) долар США впливає на загальний рівень конкурентоспроможності
ПАТ «Донецький металопрокатний завод» та ПАТ «Алчевський МК».
Отже, проведений аналіз причинно-наслідкових зв’язків курсів валют
долара США, євро і російського рубля та складових конкурентоспроможності
досліджуваних підприємств показав, що:
- курс долара США і курс євро впливають, головним чином, на
конкурентоспроможність продукції і фінансовий розвиток підприємства;
- курс російського рубля впливає тільки на ефективність інвестиційноінноваційної діяльності.
Для оцінки сили впливу курсів валют на локальні індикатори
конкурентоспроможності металургійних підприємств та на загальний рівень
конкурентоспроможності підприємств в просторово-динамічному розрізі
побудовано моделі панельних даних. Вибір математичного інструментарію для
оцінки сили впливу курсів валют на конкурентоспроможність підприємств
обумовлений наступними особливостями моделей панельних даних [4, 5]:
- моделі панельних даних поєднують в собі як дані просторового типу,
так і дані типу часових рядів, використання панельних даних дозволяє
вирішити проблему розширення інформаційної бази;
- застосування панельних даних підвищує ефективність оцінок
параметрів в порівнянні з оцінюванням на основі окремих моделей часових або
варіаційних рядів;
- перевагою моделей, отриманих на основі панельних даних, є вирішення
проблеми пропущених даних в моделі;
- фіксовані ефекти моделей панельних даних дозволяють оцінити і
проаналізувати вплив чинників зовнішнього середовища.
Результати моделювання обґрунтовують вибір для аналізу моделі з
фіксованими ефектами, які можна представити в наступному загальному вигляді:

I it  i  1  USD   2  EUR  3  RUB,
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(3)

де  i - значення фіксованих ефектів;
β = {β1; β2, ... , β3} — вектор невідомих параметрів при умові, що ефект від
зміни X є однаковим для всіх періодів часу t = l, 2, 3, ..., Т; і = 1,2, 3, ..., N.
Моделі панельних даних наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Моделі панельних даних оцінки сили впливу валютних курсів
на конкурентоспроможність підприємств (авторська розробка)
Складові
конкурентоспроможності
підприємтсв

Моделі панельних даних

І1

I1  i  0,021 USD

І2

I 2  i  0,079  USD  5,254  RUB

І3

I 3  i  0,195  USD  0,051 EUR  5,605  RUB

І4

I 4  i  0,054  USD  0,186  EUR  13,996  RUB

І5

I 5  i  0,078  USD  0,125  EUR  6,011 RUB

І6

I 6  i  0,105  USD  0,055  EUR  0,128  RUB

Загальний рівень
конкурентоспроможності (І)

I  i  0,071 USD  0,055  EUR

R2 (коефіцієнт
детермінації),
F (критерій
Фішера)
R2 = 0,972
F = 797,09
R2 = 0,960
F = 1397,44
R2 = 0,991
F = 3262,26
R2 = 0,915
F = 305,50
R2 = 0,984
F = 1783,93
R2 = 0,966
F = 797,86
R2 = 0,926
F = 725,68

Графіки значень фіксованих ефектів моделей панельних даних оцінки
сили впливу валютних курсів на складові конкурентоспроможності та
загальний рівень конкурентоспроможності металургійних підприємств
представлено на рис. 3.
Отримані значення показують, що на рівень конкурентоспроможності
досліджуваних підприємств впливають не тільки валютні курси, а й інші
чинники зовнішнього середовища, що обґрунтовує необхідність дослідження
окрім валютного курсу, ще і факторів зовнішнього середовища, які впливають
на його формування.
З метою визначення відсоткової зміни рівня конкурентоспроможності при
зміні валютних курсів за результатами моделей панельних даних проведено
аналіз еластичності індикаторів конкурентоспроможності за курсами валют за
галуззю (табл. 5).
Отримані результати дають змогу зробити висновки, що при підвищенні
курсу долара США на 1%:
- конкурентоспроможність продукції знизиться на 0,36%. Це пояснюється
тим, що валютний курс впливає, в першу чергу, на ціну ресурсів і ціну
виробленої продукції, яка визначає рівень конкурентоспроможності продукції.
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Конкурентоспроможність продукції (І1)

Ефективність виробничої діяльності (І2)

Фінансовий розвиток (І3)

Ефективність організації збуту (І4)

Ефективність трудового потенціалу (І5)

Ефективність інвестиційно-інноваційної
діяльності (І6)

Загальний рівень конкурентоспроможності підприємств (І)

Рис. 3. Графіки значень фіксованих ефектів моделей панельних даних
(авторська розробка)
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Таблиця 5
Еластичність індикаторів конкурентоспроможності за курсами валют
(авторська розробка)
Курс валют
Локальні індикатори

долар США

євро

-0,36
1,81
2,88
1,00
1,16

-1,01
4,61
-2,51

російський
рубль
-4,30
-2,94
-9,10
3,16

-1,40

0,99

0,06

0,87

-0,91

-

Конкурентоспроможність продукції (І1)
Ефективність виробничої діяльності (І2)
Фінансовий розвиток (І3)
Ефективність організації збуту (І4)
Ефективність трудового потенціалу (І5)
Ефективність інвестиційно-інноваційної
діяльності (І6)
Загальний рівень конкурентоспроможності
підприємства (І)

При підвищенні курсу долара зростає вартість імпортованої сировини і зростає
ціна виробленої підприємством продукції, що призводить до того, що
продукція стає менш конкурентоспроможною на ринку;
- ефективність виробничої діяльності підвищиться на 1,81%. Підвищення
курсу долара США дасть змогу підприємству отримати більший обсяг
прибутку в гривневому еквіваленті за контрактами в доларах, а отже і
спрямувати його на модернізацію виробництва, що призведе до зниження
коефіцієнту зносу основних засобів. Впровадження сучасного обладнання дасть
змогу підвищити рентабельність виробництва продукції;
- фінансовий стан підприємства покращиться на 2,88%. Це відбувається
внаслідок того, що девальвація гривні призводить до підвищення прибутку
підприємства при обміні отриманої за контрактами виручки в доларах США на
гривні. Збільшуються показники фінансового стану підприємства, зокрема
коефіцієнти ліквідності, фінансової рентабельності;
- ефективність організації збуту теж підвищиться на 1%;
- ефективність трудового потенціалу підвищиться на 1,16%;
- ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності знизиться на 1,4%,
оскільки девальвація гривні призводить до того, що українські підприємства
стають менш привабливими для іноземних інвесторів;
- зміна курсу долара, євро і російського рубля не впливає на позицію
підприємства на ринку цінних паперів.
Підвищення курсу євро на 1% призведе до того, що фінансовий розвиток
підприємства і ефективність трудового потенціалу знизяться на 1,01% і 2,51%
відповідно; ефективність організації збуту та ефективність інвестиційноінноваційної діяльності підвищаться на 4,61% і 0,99%;
Підвищення курсу російського рубля призведе до суттєвого зниження
таких складових конкурентоспроможності підприємства як ефективність
виробничої діяльності, фінансовий розвиток та ефективність організації збуту.
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Таблиця 6
Аналіз еластичності індикаторів конкурентоспроможності металургійних
підприємств України за курсами валют (авторська розробка)
Підприємства
ВАТ "ММК
"Азовсталь"
ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг"
ПАТ "ММК ім.
Ілліча"
ПАТ "Дніпровський
металургійний
комбінат ім.
Дзержинського"
ПАТ "Єнакієвський
металургійний завод"
ПАТ
"Електрометалургійн
ий завод
"Дніпроспецсталь"
ім. А. М. Кузьміна"
ПАТ
"Дніпропетровський
металургійний завод
ім. Петровського"
ПАТ "Донецький
металопрокатний
завод"
ПАТ "Донецький
металургійний завод"
ВАТ "Краматорський
металургійний завод
ім. Куйбишева"
ВАТ "Запорізький
МК "Запоріжсталь"
ПАТ "Алчевський
МК"

Індикатори конкурентоспроможності

Курс
валют

І1

І2

І3

І4

І5

І6

USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR

-0,33
-0,33
-0,45
-0,32
-

1,32
-3,14
1,85
-4,38
1,54
-3,65
1,44
-

3,25
-1,14
-3,32
2,20
-0,77
-2,25
2,10
-0,74
-2,15
2,89
-1,01

0,76
3,52
-6,95
0,73
3,39
-6,69
0,78
3,63
-7,16
1,14
5,26

1,15
-2,50
3,15
1,01
-2,20
2,77
1,14
-2,47
3,11
1,05
-2,27

-1,08
0,76
0,05
-1,06
0,75
0,05
-0,90
0,63
0,04
-1,66
1,18

RUB

-

-3,42

-2,95

-10,40

2,86

0,07

-

USD
EUR
RUB
USD
EUR

-0,32
-0,42
-

2,23
-5,29
1,73
-

3,03
-1,06
-3,10
2,65
-0,93

1,07
4,93
-9,75
0,97
4,49

1,08
-2,34
2,95
1,02
-2,21

-1,48
1,05
0,06
-1,67
1,18

0,90
-0,94
0,89
-0,93

RUB

-

-4,11

-2,71

-8,87

2,79

0,07

-

USD
EUR

-0,45
-

3,11
-

4,49
-1,57

1,34
6,18

1,69
-3,66

-2,12
1,50

1,39
-1,46

RUB

-

-7,36

-4,59

-12,21

4,61

USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB

-0,28
-0,28
-0,90
-0,28
-0,41
-

1,38
-3,28
2,31
-5,47
4,97
-11,77
1,55
-3,67
1,59
-3,76

3,21
-1,12
-3,28
2,81
-0,98
-2,87
8,20
-2,87
-8,38
1,93
-0,68
-1,98
2,91
-1,02
-2,97

0,89
1,10
4,11
-2,38
-8,11
3,00
0,97
1,14
4,50
-2,46
-8,90
3,10
2,60
4,97
12,02 -10,78
-23,75 13,58
1,03
0,79
4,74
-1,71
-9,36
2,16
1,02
1,10
4,73
-2,38
-9,33
3,00
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І
0,72
-0,75
0,61
-0,64
0,70
-0,73
0,81
-0,85

0,09

-

-1,81
1,28
0,08
-1,91
1,35
0,08
-2,48
1,75
0,11
-0,96
0,68
0,04
-1,44
1,02
0,06

0,83
-0,87
0,91
-0,95
5,47
-5,71
0,65
-0,68
0,85
-0,89
-

Загалом, підвищення курсу долара США на 1% призводить до
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на 0,87%, підвищення
євро – до зниження конкурентоспроможності підприємства на 0,91%. Вплив
зміни валютних курсів на складові конкурентоспроможності та загальний
рівень конкурентоспроможності кожного з досліджуваних металургійних
підприємств представлено в табл. 6.
Запропонований механізм оцінки впливу на конкурентоспроможність
металургійних підприємств курсів валют, які формують їх валютний портфель,
дозволить
менеджменту
виявити
складові
конкурентоспроможності
підприємства, на які найбільше впливає валютний курс, з’ясувати, на скільки
зміниться конкурентоспроможність підприємства при зміні валютних курсів, й
тим самим підвищити якість управлінських рішень з формування, вибopу та
реалізації стpaтeгічних aльтepнaтив розвитку конкурентоспроможності в умoвaх
дії негативних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з урахуванням
всієї сукупності взaємoпoв’язaних фінaнсoвo-eкoнoмічних процесів. Проведене
дослідження впливу валютних курсів на конкурентоспроможність
металургійних підприємств дозволить прийняти необхідні рішення з
управління конкурентоспроможністю в нестабільному валютному середовищі і
запровадити ефективні заходи щодо мінімізації несприятливого впливу
валютного курсу на конкурентоспроможність металургійних підприємств.
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2.30. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Сідельник О.П.
к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
Небанківські фінансові установи – об’єктивно необхідне явище в
ринковій економіці, вони не тільки є потужними конкурентами банків у
боротьбі за вільні грошові капітали, що само по собі має позитивне значення, а
також виступають постачальниками фінансових послуг, виконання яких не
вигідне чи законодавчо заборонене банкам. До небанківських фінансових
установ в Україні згідно законодавства відносять: страхові компанії,
недержавні пенсійні фонди, інвестиційні і фінансові компанії, кредитні спілки,
лізингові компанії, ломбарди, довірчі товариства та інші. На сьогодні ці
установи мають значний потенціал для досягнення конкурентоспроможності на
ринку фінансових послуг, проте не використовують його повною мірою.
Проблемам становлення і розвитку небанківських фінансових установ
присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців: О. Барановського, З.
Ватаманюка, Н. Внукової, О. Вовчак, О. Дорош, П. Зимова, С. Зубик, І.
Каракулової, М. Козоріз, В. Корнєєва, Р. Коцовської, А. Кузнєцової, А. Криклій,
М. Лапішко, С. Маслової, В. Міщенка, І. Недбаєва, О. Овчиннікової, Г. Партин,
А. Пересади, С. Реверчука, М. Савлука, Т. Смовженко, Н. Ткаченко, В.
Унинець-Ходаківської, В. Шелудько, І. Школьник, С. Черкасової та інших.
Теоретико-методологічні та прикладні питання розвитку конкуренції та
забезпечення конкурентоспроможності висвітлено у наукових працях М.
Портера і К. Прахалада. На дослідження цих авторів у своїх роботах, щодо
оцінки
конкурентоспроможності
фінансових
установ,
опираються
М. Блауг, О. Васюренко, Г. Кузиков, Ф. Шпиг, І. Цюбер та інші.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних
вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому
дослідженні. В економічній літературі та в нормативних документах відсутнє
чітке визначення небанківських фінансових установ та існують розбіжності
щодо їх класифікації, у зв’язку з цим пропонуємо власне визначення:
небанківські фінансові установи – це професійні учасники ринку фінансових
послуг що спеціалізуються з надання однієї або кількох фінансових послуг
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окремому сегменту клієнтів, шляхом акумуляції та розміщення тимчасово
вільних грошових коштів фізичних та юридичних осіб на фінансовому ринку, а
їх класифікацію розширити такими ознаками: види операцій, види наданих
послуг, групи споживачів, форма власності, підпорядкованість, сфера діяльності
(страхові, недержавного пенсійного забезпечення, кредитні, інвестиційні
установи). Такий підхід дає можливість систематизувати небанківські фінансові
установи відповідно до сфер конкуренції на ринку фінансових послуг.
Конкуренції у сфері небанківських фінансових установ має характерні
риси що визначають її особливе місце в теорії конкуренції та відрізняють від
конкуренції в інших галузях економіки. До таких особливостей слід віднести:
розвиненість форм конкуренції і високий рівень її інтенсивності; суб’єктами
конкуренції виступають не тільки небанківські фінансові установи, а також
банки; конкурентне середовище ринку фінансових послуг являє собою численні
сектори, у кожному з яких небанківські фінансові установи можуть виступати в
ролі як продавців, так і покупців; конкуренція серед небанківських фінансових
установ має здебільшого видовий характер, що пов’язано зі значним рівнем
диференціації фінансових послуг; у деяких випадках послуги, які надаються
небанківськими установами, не мають конкурентоспроможних банківських
замінників (субститутів).
Небанківські фінансові установи гостро конкурують як між собою, так і з
банківськими установами, як у залученні грошових заощаджень, так і у сфері
кредитних операцій. Страхові компанії конкурують з пенсійними фондами у
залученні пенсійних заощаджень і вкладання їх в акції. Фінансові компанії
конкурують з страховими компаніями у сфері споживчого кредитування.
Інвестиційні і страхові компанії, пенсійні фонди конкурують між собою за
вклади в акції. Крім цього, усі види цих установ конкурують з банками у
залученні заощаджень усіх верств населення. Тому у фінансовому секторі цього
ринку, на нашу думку, можна виділити три рівні конкурентної боротьби:
 конкуренція між небанківськими фінансовими установами та банками
(міжвидова);
 конкуренція між небанківськими фінансовими установами (міжгрупова);
 конкуренція всередині окремої групи небанківських фінансових установ
(внутрішньогрупова).
Окрім того, необхідно відзначити, що конкуренція як між небанківськими
установами, так і між ними та банками носить неціновий характер Це
пояснюється насамперед специфікою пасивних операцій кожного виду
фінансової установи. Наприклад, у банківській діяльності діють процентні
ставки за вкладами (депозитами і кредитами), що надаються, у страховій справі
– страховий тариф, який визначає розмір страхової премії, у інвестиційних
компаніях – курсова різниця між акціями, що купуються та продаються. Тому
нецінова конкуренція визначається, в першу чергу, неспівставністю операцій та
цінами за них. Нецінова конкуренція ґрунтується на поліпшенні якісних
характеристик товару або послуги (корисність, надійність, довговічність,
безпека втрати споживача, сервісне обслуговування) та проведення політики
стимулювання збуту.
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На основі узагальнення та систематизації поглядів видатних економістів
[1; 5] на проблему конкуренції та конкурентоспроможності фінансових
посередників пропонуємо розглядати конкурентоспроможність небанківських
фінансових установ як ринкову позицію установи, яка характеризується
ефективністю діяльності та здатністю надавати якісні фінансові послуги відповідно
до потреб клієнтів.
Ефективне функціонування небанківських фінансових установ в умовах
ринкової економіки відбувається за умов наявності конкурентного середовища
на ринку фінансових послуг.
Конкурентне середовище небанківських фінансових установ на ринку
фінансових послуг – це специфічна сфера конкурентної взаємодії
небанківських фінансових установ, поведінка яких формується за умов
сукупності чинників, які визначають відповідний рівень розвитку ринку
фінансових послуг.
Чинники впливу на конкурентне середовище доцільно групувати за
такими ознаками: чинники зовнішнього середовища прямої дії (державне
регулювання, суб’єкти ринку, умови функціонування ринку фінансових послуг,
ринку цінних паперів та міжнародного ринку капіталів, інформаційне
середовище); чинники зовнішнього середовища непрямої дії (науковотехнічний прогрес, система економічних відносин в державі, політичні
обставини, соціально-культурні обставини, регіональні та природні умови,
економічне середовище, міжнародна ситуація); чинники внутрішнього
середовища (система менеджменту, система маркетингу, технічні засоби та
технології, фінансове забезпечення, наявність висококваліфікованого
персоналу).
Проведене дослідження [3] підтвердило висновок, що кожен чинник, який
впливає на формування конкурентного середовища на ринку фінансових послуг
для небанківських фінансових установ, тісно пов’язаний і залежить від інших.
У зв’язку зі складністю і багатоаспектністю проблеми оцінки
конкурентоспроможності небанківських фінансових установ доцільним є
поетапне проведення аналізу діяльності небанківських фінансових установ із
виділенням
трьох
етапів:
підготовчого,
аналітично-розрахункового,
формування висновків та визначення напрямів використання результатів
аналізу для підвищення конкурентоспроможності небанківських фінансових
установ (рис. 1).
Оцінку конкурентоспроможності небанківських фінансових установ
необхідно провадити на трьох рівнях конкуренції (між небанківськими
установами та банками; між окремими видами небанківських фінансових
установ; усередині окремого виду небанківських установ), оскільки суб’єктами
конкуренції на ринку фінансових послуг є: банки, страхові компанії, кредитні
спілки, недержавні пенсійні фонди, лізингові та факторингові компанії,
фінансові компанії, ломбарди, довірчі товариства, а об’єктами конкуренції найбільш поширені сегменти ринку фінансових послуг, у межах яких
конкурують ці установи.
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Етапи аналізу та оцінки конкурентоспроможності НБФУ
Визначення секторів конкуренції
фінансових посередників

Підготовчий
Визначення мети і завдань оцінки

Визначення суб’єктів конкуренції

Обгрунтування вимог до інформаційного
забезпечення

Визначення видів конкуренції

Розрахунково-аналітичний
Порівняльний аналіз статистичних
показників банків і НБФУ
Порівняльний аналіз статистичних
показників НБФУ
Порівняльний аналіз статистичних
показників окремого виду НБФУ
показників

Застосування системи обраних
показників

Вибір системи показників для оцінки

Класифікація НБФУ за кластерами
Формування матриці факторних
навантажень

Визначення змінних за якими
проводиться статистичний аналіз
Використання пакету Statistica 7.0
Характеристика результатів порівняльного аналізу

Формування висновків

Обгрунтування результатів оцінки
конкурентоспроможності НБФУ

Рис. 1. Схема послідовності проведення аналізу та оцінки
конкурентоспроможності небанківських установ (власна розробка автора)

Аналіз конкурентоспроможності небанківських фінансових установ
проводився на основі порівняння показників розміру активів, обсягів і частки
кредитування, залучених коштів; цін на фінансові послуги, повноти мережі
філій та регіональних особливостей функціонування, частки охоплення ними
ринку фінансових послуг. Проте, конкуренцію банкам, зокрема у залученні
грошових коштів, можуть скласти лише кредитні спілки, за рахунок вищих
процентних ставок за депозитами своїх членів.
Можливим є, розрахунок показника «частка охоплення ринку фінансових
послуг небанківськими фінансовими установами» (ЧФ) за формулою:
ЧФ 

Ф
,
НЕ

(1)

де – Ф – чисельність фізичних осіб, споживачів даних фінансових послуг;
НЕ – загальна чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю.
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Для визначення потенційної можливості просування на ринку певних
небанківських послуг необхідно розраховувати показник рівня потенційної
можливості розвитку (ЧФп) як різницю між потенційно можливим рівнем
охоплення ринку фінансових послуг (дорівнює 1) і фактичним його значенням
(ЧФ).
ЧФn  1  ЧФ,
(2)
де – 1 – потенційно можливий рівень;
ЧФ – фактична частка охоплення ринку фінансових послуг.
Визначальним
аспектом
забезпечення
конкурентоспроможності
небанківських установ є побудова процедури їх конкурентоспроможної
стратегії, основою якої є системний підхід до формування і реалізації цієї
стратегії, який повинен відбуватися з дотриманням певної послідовності, і
зворотного впливу на кожному етапі, з урахуванням конкурентних переваг
небанківських установ на ринку фінансових послуг, за умов досягнення
першочергових і другорядних цілей за напрямами: маркетинг, управління,
організаційно-технічний та фінансово-економічний розвиток. Дотримання цієї
процедури небанківськими фінансовими установами забезпечить підтримку та
посилить їх конкурентну позицію на ринку фінансових послуг.
Визначальним
чинником
забезпечення
конкурентоспроможності
небанківських установ на фінансовому ринку є процес державного регулювання
їх діяльності. На нашу думку, необхідно удосконалити механізм державного
впливу на підвищення конкурентоспроможності небанківських фінансових
установ на основі побудови цілісної системи взаємозв’язків інституційної
структури, концептуальних засад та інструментів впливу (рис. 2). Також внести
зміни до законодавства щодо фінансових послуг, пов’язаних із перерозподілом
повноважень органів нагляду, зокрема: Держфінпослуг надати право
реєструвати (надавати статус фінансової установи), ліцензувати (надавати
ліцензії на здійснення фінансових послуг за видами), контролювати
(встановлювати нормативи, звітність тощо) для всіх без винятку небанківських
фінансових установ, діяльність яких базується на залученні та розміщенні
залучених коштів; до компетенції ДКЦПФР необхідно віднеcти питання
нагляду за операціями з цінними паперами, що може проявлятися у формі
реєстрації таких операцій (випуску, емісії цінних паперів тощо), їх
ліцензування та контролю за ними. Механізм державного регулювання має
ґрунтуватися на розробленні та реалізації стратегії розвитку небанківських
фінансових установ; встановленні єдиних вимог до стандартів надання
небанківських фінансових послуг; гармонізації законодавства, на основі якого
функціонують небанківські фінансові установи, з європейськими стандартами;
приведенні статистичної і бухгалтерської звітності небанківських фінансових
установ у відповідність із міжнародними стандартами; вирішенні
методологічних питань, у тому числі відпрацюванні критеріїв і процедур
оцінки діяльності небанківських фінансових установ, проведенні їх постійного
моніторингу; посиленні вимог до капіталізації з метою підвищення
платоспроможності небанківських фінансових установ, ліквідності їх активів, а
також довіри до них з боку потенційних клієнтів; координації роботи та
248

рекомендаційному підході щодо співпраці з асоціаціями окремих видів
небанківських фінансових установ.

Рис. 2. Механізм державного впливу на підвищення конкурентоспроможності
небанківських фінансових установ (власна розробка автора)
Позиціонування небанківських фінансових установ є важливим засобом
щодо забезпечення їх конкурентоспроможності та формування конкурентних
переваг на ринку фінансових послуг, яке включає комплекс заходів що
сприятимуть розширенню сфери діяльності небанківських фінансових установ,
підвищенню якості послуг, які вони надають, формуванню довіри до них з боку
потенційних інвесторів та клієнтів за рахунок реалізації цілеспрямованої
інформаційної політики та промоційної діяльності Держфінпослуг, асоціацій,
об’єднань небанківських фінансових установ та самих небанківських
фінансових установ [4]. Позиціонування небанківських фінансових установ
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необхідно провадити на основі послідовності впровадження комплексу заходів
(рис. 3).
Позиціонування небанківських фінансових установ
Конкурентоспроможність небанківських
фінансових установ

Визначення мети

Визначення завдань

o
o
o

Розшрення сфери діяльності
Підвищення якості надання послуг
Формування високого рівня довіри

Визначення цільової аудиторії

o
o
o

Потенційні споживачі послуг
Можливі інвестори
Інше

 Вітчизняний фінансовий ринок
 Міжнародні фінансові ринки

Визначення сфери її реалізації

Засоби досягнення мети

o
o
o

PR – комплекс
Рекламні заходи
Стратегічні програми розвитку

Складові позиціонування небанківських фінансових установ
Позиціонування сектору
небанківських фінансових
установ

o
o
o

Позиціонування фінансових
послуг небанківських
фінансових установ

Державна підтримка;
Інформаційна політика;
Промоційна діяльність

Рис. 3. Позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових
послуг (власна розробка автора)
Розв’язання проблеми формування довіри до небанківських фінансових
установ потребує розроблення і реалізації спеціальної державної програми
«Повернення довіри населення до фінансових установ», а з метою забезпечення
позитивного іміджу та уникнення репутаційних ризиків небанківських
фінансових установ необхідно створити багаторівневу систему управління
реноме, включаючи до її складу профільні державні установи (насамперед
Національний банк України, Міністерство фінансів, Держфінпослуг, ДКЦПФР
та інших), окремі банківські та небанківські фінансові установи. Потрібна
масштабна просвітницька програма для журналістів, низка PR-заходів за участі
міжнародних фінансових організацій, які свідчили б про стабільність і
перспективи сектору.
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Враховуючи основні чинники формування конкурентного середовища та
оцінку конкурентного потенціалу небанківських фінансових установ відповідно
до сфер їхньої конкуренції, доцільно використовувати науково-методичний
підхід щодо оцінки конкурентоспроможності небанківських фінансових установ
на основі поетапного аналізу їх діяльності в умовах конкурентного середовища
для різних рівнів конкуренції та видів небанківських фінансових установ.
Для підвищення конкурентоспроможності небанківських фінансових
установ є доцільним впровадження комплексу заходів позиціонування
небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг, спрямованих
на розширення сфери діяльності небанківських фінансових установ,
підвищення якості послуг, які вони надають, формування довіри до них з боку
потенційних інвесторів і клієнтів за рахунок реалізації цілеспрямованої
державної інформаційної політики та промоційної діяльності Державної комісії
з регулювання фінансових ринків, небанківських фінансових установ, їхніх
асоціацій та об’єднань.
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2.31. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Соколова Л.В., д.е.н., професор
Верясова Г.М., старший викладач
Соколов О.Є., здобувач
Харківський національний університет радіоелектроніки
Стратегією економічного і соціального розвитку України до 2015 року
визначено, що забезпеченням надійних передумов реалізації стратегії
випереджального розвитку має стати зростання економічного потенціалу
країни, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств [1].
Подальший розвиток країни пов’язано з вирішенням проблеми підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємств, яка має універсальний характер і
притаманна товаровиробникам в усьому світі [2].
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Сучасний стан ринку в України характеризується постійними змінами у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, мінливістю купівельного попиту,
підвищенням ризику ринкової діяльності промислових підприємств та
невизначеністю отримання запланованих результатів. В умовах нестабільного,
мінливого бізнес-середовища у країні головним фактором ефективної
діяльності сучасних підприємств є забезпечення їх конкурентоспроможності як
на даний час, так і в майбутньому.
Посилення рівня конкуренції у більшості галузей економіки країни,
прискорення політичних і соціальних змін обумовлює необхідність
забезпечення ефективності функціонування промислових підприємств та їх
стійких ринкових позицій. У численних наукових працях, які присвячені
дослідженню ефективності виробництва та специфіки використання
вітчизняними підприємствами маркетингового інструментарію як засобу
підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства у цілому,
залишаються невирішеними ще багато питань.
Серед напрямів, що потребують дослідження, доцільно виділити науковопрактичні аспекти забезпечення ефективності діяльності промислових
підприємств в умовах підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства, що суттєво впливає на розроблення стратегії і тактики їх
функціонування в умовах нестабільного бізнес-середовища.
Сучасний стан ринку в України характеризується постійними змінами у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, мінливістю купівельного попиту,
наявністю великої кількості підприємств різних форм власності, наданням
практично кожному економічному суб'єкту права виходу на зовнішній ринок,
підвищенням невизначеності, ризику. В умовах нестабільного, мінливого
бізнес-середовища у країні головним фактором успіху функціонування
сучасних підприємств є забезпечення їх конкурентоспроможності як на даний
час, так і в майбутньому [3].
Нині функціонування підприємств пов’язано із різкими змінами у
зовнішньому середовищі, кон’юнктурі ринку, що вимагає випуску нової
продукції (послуг), яка задовольняє потреби споживачів, і організації її збуту в
умовах конкуренції. У зв’язку із особливостями сучасного стану розвитку
економічної науки питання методології управління ефективністю діяльності
та конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринку набувають
особливої актуальності.
Управління конкурентоспроможністю охоплює підприємство на усіх його
рівнях і виступає напрямом управління підприємством, який спрямований на
формування, розвиток, утримання конкурентних переваг та забезпечення
життєдіяльності підприємства у сфері економічної діяльності на протязі
тривалого терміну часу.
В останні роки увагу багатьох учених-економістів у нашій країні і за
рубежем привертала проблема конкурентоспроможності того чи іншого об’єкту
дослідження – товару, підприємства, країни. Однак, незважаючи на те, що
наявність такої категорії об'єктивно визнається, в науковій літературі досить не
визначено загальноприйнятого поняття конкурентоспроможності [4-15].
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У залежності від об'єкта застосування терміна «конкурентоспроможність»
слід розрізняти поняття конкурентоспроможність товару (продукції),
конкурентоспроможність підприємства ( КСП ), конкурентоспроможність країни
(економіки). Можливо найбільш узагальнюючим поняттям КСП є таке
визначення: конкурентоспроможність підприємства – це рівень його
компетентності стосовно інших підприємств або сукупність переваг перед
конкурентами на ринку збуту в тривалій перспективі [16, с. 95]. Показник
«конкурентоспроможність товару» характеризує короткострокові ринкові
переваги
конкретного
товару,
які
цікавлять
споживача.
Конкурентоспроможність підприємства характеризує його тривалі конкурентні
переваги на ринку збуту, забезпечені впливом сукупності факторів і наявністю
ряду властивостей [16, с. 101].
Взаємозв'язок цих понять і чинників, що їх визначають, тобто
детермінант, відповідно до позицій Л. В. Соколової висвітлено у праці [17, с.
31-32]. Аналіз спеціальної літератури з проблеми конкурентоспроможності
свідчить, що між конкурентоспроможністю товару, підприємства і країни існує
взаємозв'язок
і
взаємозалежність.
Підприємство
не
може
бути
конкурентоспроможним, якщо його товар не затребуваний ринком.
Сприятливі умови розвитку національної економіки формуються
насамперед за рахунок конкурентоспроможності товару, що визначає надійні
конкурентні позиції підприємства-товаровиробника, а конкурентоспроможність
підприємств відбиває конкурентоспроможність країни в цілому. Саме слово
«конкурентоспроможність» до деякої міри передає зміст поняття, тобто,
конкурентоспроможність – це здатність конкурувати, здатність успішно вести
конкурентну боротьбу. Очевидно те, що базовою категорією визначення
конкурентоспроможності підприємства є конкурентоспроможність товару. У
той же час конкурентоспроможність товару є необхідною, але не достатньою
умовою конкурентоспроможності підприємства. Узагальнивши існуючи у
літературних джерелах визначення, можна зробити висновок, що
конкурентоспроможність товару – це її здатність повною мірою задовольняти
запити споживачів завдяки оптимальному сполученню цінових і нецінових
параметрів.
Спираючись на існуючу концепцію мультиатрибутивної моделі товару
його конкурентоспроможність пропонується розглядати також на трьох рівнях,
кожен із яких характеризується своїми особливостями. На рис. 1 представлено
мультиатрибутивну модель товару та його конкурентоспроможності (авторська
розробка).
Проведений аналіз фахової літератури з проблеми дослідження дозволив
констатувати, що конкурентоспроможність підприємства є комплексною і
системною категорією ринкової економіки, яка не має однозначного
визначення.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДКРІПЛЕННЯ
ТОВАР ІЗ ПІДКРІПЛЕННЯМ
Передпродажний і після продажний сервіс
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕАЛЬНОГО ТОВАРУ

Дизайн

ТОВАР ЗА ЗАДУМОМ
Вигоди для споживачів і
виробників

Якість

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ІДЕЇ

Комплектація на замовлення
споживачів

Назва

Властивості

Кредитування споживачів

ТОВАР У РЕАЛЬНОМУ ВИКОНАННІ

Упаковка

Монтаж на місці
експлуатації

Гарантії

Рис. 1. Мультиатрибутивна модель товару та його конкурентоспроможності
Тому
у
роботі
пропонується
використовувати
визначення
конкурентоспроможності підприємства, яке базується на конкурентних
перевагах [18, с. 170; 16, с. 95; 19, с. 30; 20, с. 31; 21, с. 43-44]. Під
конкурентною перевагою, на думку авторів роботи [22, с. 49] розуміється
відмінність процесу розвитку і функціонування підприємства від інших
аналогічних підприємств, що забезпечує успіх у конкурентній боротьбі.
Відповідно до такого підходу визначення конкурентоспроможності
підприємства є найбільш точним й обґрунтованим із усіх наведених вище.
Конкурентоспроможність підприємства – це його здатність зберігати,
розвивати існуючі або створювати нові конкурентні переваги при дійсному або
запланованому збільшенні реальних доходів.
Відповідно до рекомендацій, що наведені у монографії [20, сс. 48, 52],
розглядаються такі види конкурентоспроможності підприємства, як тактична та
стратегічна. Тактична конкурентоспроможність підприємства – спроможність
підприємства до ефективного функціонування в релевантному зовнішньому
середовищі, займаючи певну конкурентну позицію в даний період часу. Під
стратегічною конкурентоспроможністю підприємства розуміється потенціальна
спроможність підприємства до ефективного функціонування в майбутньому
релевантному зовнішньому середовищі.
Як відзначено у науковій праці [20, с. 149], характерною особливістю
конкурентоспроможності підприємства є багатоваріантність шляхів і методів
досягнення результату його діяльності, що щільно пов’язане із забезпеченням
ефективності підприємства. Це обумовлено наявністю широкого спектру
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конкурентних переваг різної природи із різною стійкістю. Саме відповідно до
принципу оптимальності припускається комплексна оцінка досягнення
ефективності діяльності підприємства як результату із урахуванням прямих
витрат, що пов'язані із реалізацією заходів щодо підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства, та урахуванням потенційних витрат на
розвиток і підтримку конкурентної переваги в майбутньому.
Схема існуючого взаємозв’язку між конкурентоспроможністю товару на
різних його рівнях, конкурентоспроможністю промислового підприємства та
ефективністю його діяльності за авторським баченням має вигляд, котрий
представлено на рис. 2 (авторська розробка).
Ефективність – це важлива економічна категорія, яка «виражається у
соціально-економічно-екологічному
досягненні
поставлених
цілей
підприємства (організації) та його адаптації до нестабільного зовнішнього
середовища і характеризується співвідношенням отриманих результатів
(ефекту) усіх видів діяльності (бізнес-процесів) і витрат усіх видів ресурсів,
задіяних для їх здобуття, що приведені до єдиного виміру у часі» [23, с. 105].
З нашої точки зору внутрішня ефективність діяльності промислового
підприємства характеризує оптимальність використання ресурсів підприємства
та /або зростання ступеня використання усіх видів потенціалу відповідно до
потреб ринку. Проявом зовнішньої ефективності діяльності підприємства
виступає зростання чисельних значень метрик підприємства та поширення
можливості використання драйверів (факторів) створення системи цінностей
підприємства відповідно до концепції цінністно-орієнтованого менеджменту.
Конкурентоспроможність
є
важливим
критерієм
доцільності
функціонування підприємства, його адаптації до невизначеності бізнессередовища, забезпечення його стійких конкурентних переваг на ринках збуту.
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства є попереднім етапом
формування як функціональної і конкурентної, так і корпоративної стратегії в
цілому. Тому в ринковій економіці кожне підприємство вирішує завдання
оцінки рівня своєї конкурентоспроможності, що має зараз найважливіше
значення для всієї системи управління підприємством.
Пропонуються авторський підхід до розробки методичних положень
щодо оцінювання конкурентоспроможності підприємства. З метою
упорядкування послідовності дій, що приводять до вирішення поставленої
задачі,
складено
принципову
схему
процесу
оцінки
рівня
конкурентоспроможності підприємства ( КСП ), яку наведено на рис. 3
(авторська розробка).
Методичні положення щодо оцінювання конкурентоспроможності
підприємства розкриваються через змістовне наповнення основних блоків
запропонованої
схеми.
Для
реалізації
процедури
оцінювання
конкурентоспроможності підприємства з подальшим проведенням аналізу
отриманих результатів оцінки та прийняття відповідних управлінських рішень
щодо підвищення рівня його конкурентоспроможності пропонується провести
упорядковану послідовність таких заходів.
255

256

Стратегічна конкурентоспроможність

Зовнішня ефективність
діяльності підприємства

Рис. 2. Взаємозв’язок конкурентоспроможності товару, конкурентоспроможності
промислового підприємства та ефективності його діяльності

Внутрішня ефективність
діяльності підприємства

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тактична конкурентоспроможність

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

(ринок підкріплення товару)

Конкурентоспроможність підкріплення товару

(товарний ринок)

Конкурентоспроможність реального товару

(ринок інтелектуальної власності)

Конкурентоспроможність ідей

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ( КСП ):
оцінка

КСП ,

аналіз, прийняття рішення

1. Вибір ринку збуту товару
2. Вибір підприємств-конкурентів на ринку ( ПКi )
3. Збір необхідної інформації: первинної та вторинної
4. Розрахунок показників-факторів конкурентоспроможності
підприємств ( ФК j )
5. Ранжирування факторів конкурентоспроможності
підприємств: власні вектори, ai ; вектори пріоритетів, b j
- вектори пріоритетів, bj

6. Розрахунок інтегральних факторних показників:
ІФПij  aij  b j

7. Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності
підприємств: ККСП і
8. Формування підсумкової таблиці: «Матриця

ККСП »

9. Графічна підтримка аналітичного підходу до розрахунку
ККСП : побудова багатокутників конкурентоспроможності
10. Прийняття рішення щодо підвищення рівня
формування напрямів

КСП :

Рис. 3. Принципова схема оцінки конкурентоспроможності підприємства
1. Вибір ринку збуту. Конкурентоспроможність підприємства оцінюється
шляхом аналізу факторів конкурентоспроможності декількох підприємств –
товаровиробників на конкретному ринку збуту.
2. Вибір підприємств-конкурентів на ринку. Виявлення діючих
конкурентів відбувається, як правило, на основі одного з двох підходів. Перший
пов'язаний з оцінкою потреб, що задовольняються на ринку основними
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конкуруючими фірмами. Другий орієнтується на класифікацію конкурентів
відповідно до типів ринкової стратегії, яку вони застосовують [24, с. 24-25].
Згідно з першим підходом, групуються конкуруючі підприємства
відповідно до типу потреб, які задовольняє їхня продукція. Для виявлення
найбільш важливих конкурентів та їхньої ролі на ринку збуту широко
використовуються методи так званого «асоціативного» опитування споживачів,
виявляючи, з якими корисними якостями або умовами споживання покупець
асоціює той або інший товар конкурента.
При цьому виділяються такі основні групи конкурентів: підприємства, що
пропонують аналогічний вид продукту на тих самих ринках; підприємства, що
обслуговують інші ринки аналогічною продукцією, вихід яких на даний ринок є
ймовірним.
Виявлення конкурентів на базі угруповань за типом стратегії є методом,
який широко застосовується підприємствами, що виробляють та збувають як
споживчі товари, так і засоби виробництва. Конкуренти групуються згідно з
розширенням сфер впливу так: стратегії в сфері експансії на ринку
(зростання/підтримка); стратегії в сфері цінової політики і політики якості;
стратегії в сфері технології.
3. Збір необхідної первинної та вторинної інформації. Перш за все
потрібно вибрати фактори конкурентоспроможності – конкурентні переваги на
основі аналізу досягнутого досвіду та різних методичних підходів. Джерелом
отримання первинної інформації є експерти, якими можуть бути як провідні
фахівці підприємства і/або зовнішніх організацій. Обов’язково треба провести
процедуру оцінки погодженості думок експертів. Експерти повинні обрати
систему бальної оцінки показників: 5-, 10- або 100-бальну систему.
Джерелом отримання вторинної інформації є внутрішня інформація
відділу маркетингу та офіційна річна статистична звітність підприємствконкурентів.
4.
Розрахунок
показників-факторів
конкурентоспроможності
підприємств. Отримана у блоці 3 інформація дає можливість розрахувати
чисельні значення оцінних показників – факторів конкурентоспроможності
(конкурентних переваг) підприємства.
5. Ранжирування факторів конкурентоспроможності підприємств. Для
визначення
рангу
факторів
конкурентоспроможності
рекомендовано
застосування методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті: визначення елементів
матриці попарних порівнянь і розрахунок вектора пріоритетів [25, с. 122].
Для цього необхідно: здійснити декомпозицію задачі та представити її в
ієрархічній формі; обрати шкалу відносної важливості факторів
конкурентоспроможності; провести оцінку факторів конкурентоспроможності
один відносно одного і сформувати квадратну матрицю розмірністю nхn за
числом факторів конкурентоспроможності; розрахувати власні вектори і
вектори пріоритетів.
6. Розрахунок інтегральних факторних показників. Для кожного обраного
фактора конкурентоспроможності необхідно розрахувати інтегральний
факторний показник за такою формулою:
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ІФПij  aij b ij ,

(1)
де ІФПij – інтегральний j -ий факторний показник по i -му підприємству,
j  (1; m) , i  (1, n) ;
m – кількість обраних конкуруючих підприємств;
n – кількість обраних факторів конкурентоспроможності;
a ij – j -ий факторний показник по i -му підприємству;
b j – ранг j -го факторного показника (фактора конкурентоспроможності).
Обов’язковою є виконання умови:
m

 bj  1,00

.

(2)

j 1

7. Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств. Для
розрахунку використовується така формула:
ККСП i 

Ci
max Ci ,

(3)

де ККСП i – коефіцієнт конкурентоспроможності i-го підприємства;
C i – сумарна оцінка інтегральних факторних показників для i-го
підприємства.
Показник C i визначається за такою формулою:
m

Ci   IФФij .

j 1
(4)
8. Формування підсумкової таблиці «Матриця ККСП – коефіцієнтів
конкурентоспроможності підприємств».
9. Графічна підтримка аналітичного підходу до розрахунку ККСП уявляє
собою побудову багатокутників конкурентоспроможності підприємств,
порівняння площ яких дозволяє отримати чисельні значення шуканих
коефіцієнтів конкурентоспроможності.
10. Прийняття рішення щодо підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства ( КСП ). Відповідно до отриманих результатів власних оцінок
рівня конкурентоспроможності керівники підприємств можуть вибирати дійові
заходи з поліпшення роботи з окремих напрямків, на конкретних ділянках.
Зусилля мають бути спрямовані на дослідження ринків збуту, пошук нових
форм співробітництва з конкурентами і постачальниками, поліпшення якості
продукції і зниження витрат, пошук і освоєння ринкових ніш, каналів збуту,
організацію ефективної системи просування тощо. Моделі поведінки сучасних
керівників мають бути адекватні умовам господарювання. Застосування
розробленої методики сприятиме реалізації цього принципу на практиці.
Розглянемо основні положення методичного забезпечення підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємства на умовному прикладі чотирьох
підприємств.
Після вибору географії ринку збуту конкретного товару відповідно до
першого підходу виявлення діючих конкурентів у якості підприємств-
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конкурентів на заданому ринку було обрано чотири умовні промислові
підприємства: ПК1; ПК2; ПК3; ПК4. Припустимо, що у якості об’єкту
дослідження обрано підприємство ПК4.
Для визначення переліку інформації, необхідної для розрахунку
чисельних значень інтегральних факторних показників, перш за все, було
обрано таку сукупність основних факторів конкурентоспроможності
(конкурентні переваги) підприємства: ФК1 – ринкова частка підприємства; ФК2
– співвідношення «ціна/якість продукції»; ФК3 – ефективність маркетингу
(відношення виручки від реалізації продукції до активів); ФК4 – прибутковість
збуту (відношення чистого прибутку до обсягу продаж – виручки від реалізації
продукції); ФК5 – імідж підприємства.
До вторинної інформації віднесено статистичні дані підприємств у складі:
виручка від реалізації продукції (обсяг продаж); активи; чистий прибуток;
ринкова частка. До первинної віднесено експертну інформацію щодо іміджу
конкуруючих підприємств і співвідношення показників «ціна/якість продукції».
У якості експертів виступили провідні фахівці підприємства у складі
начальників відділів маркетингу та кадрів, планово-економічного відділу,
заступника директора, начальника виробничого цеху. Оцінка погодженості
думок експертів показала, що коефіцієнт конкордації ( W ) має сприйнятливе
значення (>0,5). Експертами було обрано 10-бальну систему оцінки. Вхідна
первинна експертна інформація, отримана для кожного з чотирьох обраних
підприємств-конкурентів, наведена у табл. 1– табл. 4 відповідно.
Таблиця 1
Вхідна первинна інформація «Підприємство-конкурент 1»
Показник оцінки
1. Імідж
підприємства
2. Співвідношення «ціна/
якість продукції»

експерт
1

Експертна оцінка ПК №1, бал
експерт експерт експерт
2
3
4

експерт
5

Усереднена
експертна
оцінка, бал

10

9

10

8

10

9,4

7

9

6

9

9

8,0

Таблиця 2
Вхідна первинна інформація «Підприємство-конкурент 2»
Показник оцінки
1. Імідж
підприємства
2. Співвідношення «ціна/
якість продукції»

експерт
1

Експертна оцінка ПК №2, бал
експерт експерт експерт
2
3
4

експерт
5

Усереднена
експертна
оцінка, бал

7

5

6

8

8

6,8

8

9

6

7

10

8,0
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Таблиця 3
Вхідна первинна інформація «Підприємство-конкурент 3»
Показник оцінки
1. Імідж
підприємства
2. Співвідношення «ціна/
якість продукції»

експерт
1

Експертна оцінка ПК №3, бал
експерт експерт експерт
2
3
4

експерт
5

Усереднена
експертна
оцінка, бал

10

10

9

10

9

9,6

6

7

8

8

9

7,6

Таблиця 4
Вхідна первинна інформація «Підприємство-конкурент 4»
Фактор КСП
(показник оцінки)
1. Імідж
підприємства
2. Співвідношення «ціна/
якість продукції»

експерт
1

Експертна оцінка ПК №4, бал
експерт експерт експерт
2
3
4

експерт
5

Усереднена
експертна
оцінка, бал

9

10

7

9

9

8,8

10

10

9

8

10

9,4

Отримана у блоці 3 інформація (див. рис. 3) дає можливість розрахувати
чисельні значення оцінних показників – факторів конкурентоспроможності
(конкурентних переваг) підприємства.
Для забезпечення порівнянності отриманих різними шляхами даних було
проведено бальну оцінку показників, що мають «свою» одиницю виміру.
Отримані результати наведені у табл. 5.
Таблиця 5
Бальна оцінка факторів конкурентоспроможності підприємств
Підприємство
1. ПК №1
2. ПК №2
3. ПК №3
4. ПК №4

Ринкова частка
підприємства
%
11
7
7
7

бал
9
6
6
6

Коефіцієнт
прибутковості
по збуту
бал
0,034
8
0,030
7
0,003
1
0,025
5

Коефіцієнт ефективності
маркетингу
2,786
1,427
0,933
1,202

бал
9
6
3
5

Розрахункові значення п’яти факторів конкурентоспроможності, які
мають однакову одиницю виміру – бал, для чотирьох підприємств-конкурентів
наведені у табл. 6.
Далі
провадиться
процедура
ранжирування
факторів
конкурентоспроможності підприємств. Для визначення ваги (рангу) факторів
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конкурентоспроможності відповідно до методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті
проведено ряд дій [26].
Таблиця 6
Розрахункові значення факторів конкурентоспроможності
Фактор

Чисельне значення, бал

конкурентоспроможності

ПК №1

1. Ринкова частка
підприємства, ФК1
2. Співвідношення «ціна/ якість
продукції», ФК2
3. Коефіцієнт ефективності
маркетингу, ФК3
4. Коефіцієнт прибутковості по
збуту, ФК4
5. Імідж підприємства, ФК5

9,0

ПК №2

ПК №3

6,0

6,0

ПК №4
6,0

8,0

8,0

7,6

9,4

9,0

6,0

3,0

5,0

8,0
9,4

7,0
6,8

1,0
9,6

5,0
8,8

Здійснено декомпозицію шуканої задачі, результати якої представлено в
ієрархічній формі на рис. 4.
Обрано шкалу відносної важливості факторів конкурентоспроможності,
яку представлено у табл. 7.
Таблиця 7
Шкала відносної важливості факторів конкурентоспроможності
Інтенсивність відносної
Порівняльна характеристика фактора
важливості
1
Рівна важливість
2
Проміжні значення
3
Помірна перевага
4
Проміжне значення
5
Істотна перевага
Проведено оцінку факторів конкурентоспроможності один відносно
одного.
Після оцінювання факторів конкурентоспроможності один відносно
одного сформовано матрицю розмірністю 5х5 за числом факторів
конкурентоспроможності, яку наведено у табл. 8.
Далі для кожного обраного фактора конкурентоспроможності було
розраховано інтегральний факторний показник, а для кожного підприємства
були розраховані чисельні значення коефіцієнтів конкурентоспроможності.
Було сформовано підсумкову таблицю «Матриця ККСП – коефіцієнтів
конкурентоспроможності підприємств», зразок якої у вигляді екранної форми
«Матриця ККСП – коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств»
наведено на рис. 5.
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ПК №2

ПК №3

Імідж підприємства

ПК №1

Коефіцієнт прибуткованості по збуту

Ринкова частка

3 рівень

Коефіцієнт ефективності маркетингу

2 рівень

Співвідношення
«ціна/якість»

Конкурентоспроможність
підприємства – КСП

1 рівень

ПК №4

Рис. 4. Декомпозиція задачі в ієрархію
Таблиця 8
Матриця попарних порівнянь (розрахункова)
Фактор
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК1
1
1/5
4
3
ФК2
5
1
5
1/3
ФК3
1/4
1/5
1
1/2
ФК4
1/3
3
2
1
ФК5
3
4
1/3
1/4

ФК5
1/3
1/4
3
4
1

Результати розрахунку чисельних значень власних векторів (за даними
табл. 8) і векторів пріоритетів наведені у табл. 9. Процедура оцінки рівня
конкурентоспроможності підприємств реалізована в середовищі MS Excel, що
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надає можливість перегляду розрахункових формул, а також їхнього
редагування.
Таблиця 9
Результати розрахунку векторів
Власний вектор
Вектор пріоритету
Фактор
розрахункова
чисельне розрахункова чисельне
формула
значення
формула
значення
a1
ФК1
w1 w1 w1 w1 w1
b1 
a1  5
   
A
0,956
0,183
w1 w2 w3 w4 w5
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
Усього

a2  5

w2 w2 w2 w2 w2
   
w1 w2 w3 w4 w5

1,158

a3  5

w3 w3 w3 w3 w3
   
w1 w2 w3 w4 w5

0,596

a4  5

w4 w4 w4 w4 w4
   
w1 w2 w3 w4 w5

1, 516

a5  5

w5 w5 w5 w5 w5
   
w1 w2 w3 w4 w5

1,000
А=5,226

b2 

a2
A

0,222

b3 

a3
A

0,114

b4 

a4
A

0,290

a
b5  5
A

0,191
1,000

Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств (ККСП)
за аналітичним способом дозволив установити наступні їхні значення: для ПК1
ККСП1=1, ПК2 – ККСП2=0,804, ПК3 – ККСП3=0,582, ПК4 – ККСП4=0,804.
З метою графічної підтримки аналітичного підходу до розрахунку ККСП
було побудовано п’ятикутники конкурентоспроможності для кожного
підприємства – конкурента (рис. 6), розраховано їхні площі і коефіцієнти
конкурентоспроможності за методикою [25, с. 118-119].
Було
отримано
такі
значення
площ
п’ятикутників
конкурентоспроможності: для ПК №1 S1=6,777; ПК №2 – S2=4,098; ПК №3 –
S3=2,413; ПК №4 – S4=4,085. Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств за графічним способом дозволив установити такі
їхні значення: для ПК1 ККСП1=1, ПК2 – ККСП2=0,604, ПК3 – КСП3=0,356, ПК4
– КСП4=0,604.
Таким чином, можна зробити висновок, що отримані значення
коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств ідентичні незалежно від
способу їхнього розрахунку: а) аналітичного або б) графічного, що
підтверджується отриманими значеннями рангів підприємств.
Для прийняття рішення щодо підвищення рівня КСП відповідно до
отриманих результатів його оцінок керівництву підприємства ПК4
рекомендовано сфокусувати свою увагу на тих напрямах, які є його «слабкими
місцями» за кожним фактором конкурентоспроможності у порівнянні із самим
впливовим на досліджуваному ринку підприємством-конкурентом, яким є
ПК1.
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Рис. 5. Екранна форма «Матриця

ККСП
– коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств»
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Рис. 6. Екранна форма «П’ятикутники конкурентоспроможності підприємств»

Розрахункові значення резервів зростання за кожним інтегральним
факторним показником та рекомендовані окремі напрями/заходи щодо
підвищення рівня КСП для ПК4 наведені у табл. 11.
Таблиця 11
Рекомендовані заходи щодо підвищення рівня КСП для ПК4
Фактор
конкурентоспроможності
Ринкова
частка, ФК1

Значення резерву зростання
інтегрального факторного
показника
абсолютне
відносне, %
0,549

33,33

0,456

44,44

Коефіцієнт
прибутковості
по збуту, ФК4

0,840

37,50

Імідж
підприємства,
ФК5

0,114

6,35

Коефіцієнт
ефективності
маркетингу,
ФК3

Напрям/захід підвищення рівня КСП
Розширення ринків збуту, зростання
відсотку оновлення асортименту
товару
Підвищення ефективності роботи
фахівців відділу маркетингу,
підвищення ефективності праці
маркетологів, впровадження
прогресивної системи оплати праці
фахівців
Активізація участі у ярмарках,
підвищення ефективності реклами,
зниження невиправда-них
адміністративних витрат по збуту,
мінімізація кредиторської
заборгованості тощо
Популяризація бренда за рахунок
іміджевої реклами, впровадження
PR-акцій тощо

Графічна інтерпретація розрахункових резервів зростання рівня
конкурентоспроможності підприємства ПК4 представлена на рис. 7.
Таким чином, можна зробити висновок, що у підприємства ПК4 є ще
невикористані резерви підвищення рівня своєї конкурентоспроможності
(заштрихована зона), але слід зауважити, що одноразове застосування окремих
заходів приносить разовий ефект. У разі застосування виваженого комплексу
заходів із використанням маркетингових, інвестиційних, фінансових,
юридичних інструментів та механізмів впливу є достатньо підстав вважати, що
фінансовий стан підприємства покращає, обсяги продаж зростатимуть, що
забезпечить підвищення ефективності діяльності підприємства та його
конкурентоспроможності на досліджуваному ринку збуту товару у
довгостроковому періоді.
Отже, запропоноване методичне забезпечення оцінювання та аналізу
рівня конкурентоспроможності підприємства дозволяє приймати рішення щодо
формування дійових напрямів підвищення рівня КСП, розробити підходи для
більш обґрунтованого вибору стратегії розвитку підприємства, створити умови
для об’єктивної оцінки його конкурентних переваг на зовнішніх і внутрішніх
ринках збуту та реалізувати реальні можливості оптимального їхнього
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використання в практичній діяльності маркетологів, що у сукупності буде
позитивно впливати на підвищення ефективності діяльності підприємства у
нестабільному, мінливому зовнішньому оточенні.

Рис. 7. Графічна інтерпретація резервів зростання рівня КСП для ПК4
На даному рисунку прийняті такі позначення: ЗФК – зважений фактор
конкурентоспроможності, тобто інтегральний факторний показник; ФК – фактор
конкурентоспроможності підприємства; крива 1 – чисельні значення ФК для ПК1, крива 4
– чисельні значення ФК для ПК4.

Необхідність проведення даного дослідження було обумовлено такими
причинами, як: досягнення динамічної рівноваги кожного промислового
підприємства із зовнішнім та внутрішнім середовищем; пошук шляхів
виживання підприємств в умовах ринку та забезпечення ефективної реалізації
комплексу відповідних заходів; пошук нових факторів успіху підприємства у
жорсткому конкурентному середовищі. Це посилює особливу увагу до
проблеми забезпечення ефективності діяльності сучасного промислового
підприємства та обумовлює необхідність дослідження теоретичних та
практичних аспектів вирішення даної проблеми.
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2.32. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА
ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сорока Л.М.
кандидат економічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
2.32.1. Економічна сутність конкуренції та конкурентоспроможності
підприємства
Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є
поняття конкуренції. Термін «конкуренція» з лат. concurrentia означає змагання, суперництво.
В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли
першим запровадив у науковий обіг термін «конкуренція». Перші найбільш
цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби
з'явилися лише у середині XVIII сторіччя. І головна заслуга в цьому належить
класичній політичній економії, представниками якої на основі багаторічних
досліджень сформовано принципи досконалої конкуренції. Вихідним
положенням класичної теорії був принцип абсолютних переваг,
сформульований А. Смітом. У своїй фундаментальній праці «Добробут націй.
Дослідження про природу та причини добробуту націй» (1776 р.) він визначив
поняття конкуренції як суперництво і ототожнив її з «невидимою рукою», яка
начебто смикає за ниточки підприємців, змушуючи їх діяти відповідно до
якогось ідеального плану розвитку економіки.
Подальший розвиток теорії здійснив Давид Рікардо. Вчений побудував
модель досконалої конкуренції. Принциповим у його теорії є те, що ціни
складаються лише під дією попиту та пропозиції в результаті конкурентної
боротьби. Фірми приймають рішення на підставі якісно-цінових матриць, що
мінімізують витрати виробництва та реалізації продукції.
Згодом Дж. С. Мілль зробив суттєвий внесок в теорію конкуренції:
розробив рівняння міжнародного попиту, виділив не конкуруючі групи на
ринку, дав класифікацію цінової еластичності попиту, розробив поняття
економії на масштабах і альтернативних витрат.
Неокласична школа політекономії, розквіт якої припадає на XIX ст.,
точніше та повніше представила вплив досконалої конкуренції на цінову
систему. Особливо значними в цьому сенсі можна вважати неокласичні
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концепції А. Маршалла. Ним створені основи теорії нової моделі конкуренції –
монополістичної.
В цілому весь кінець XIX - початок XX ст. є періодом, що змінив багато
сталих поглядів на конкуренцію і її роль в економіці. Хронічний дефіцит
платоспроможного балансу багатьох європейських країн, різке уповільнення
темпів зростання експорту, збільшення могутності монополій і інші наслідки
економічної кризи на початку XX ст. підтвердили неспроможність підходів
невтручання в процес встановлення ринкового балансу. Проте аж до кризи
1929-1933 рр. і виходу у світ відомої праці Дж. М. Кейнса «Загальна теорія
зайнятості, процента і грошей» цей процес носив фрагментарний характер.
До середини XX ст. сформувалися загальні уявлення про суть конкуренції
і її основних рушійних силах, що виразилися в постулатах чотирьох класичних
моделей: досконалої (чистої) конкуренції, монополістичної, олігополістичної
конкуренції та чистої монополії. Дані моделі і сьогодні є відправним пунктом у
дослідженні конкуренції і конкурентних переваг. Сучасні наукові школи, що
досліджують маркетинг і конкуренцію, використовували багатий теоретичний і
практичний досвід при вивченні і подальшому розвитку методології
конкуренції. В даний час можна виділити три основні наукові центри, що
інтенсивно розробляють дані проблеми: наукова школа США і Гарвардська
школа; японська школа та європейська школа дослідження.
Яскравими представниками наукової школи США і Гарвардської школи
бізнесу є професори М. Портер, А. Чандлер, М. Энрайт, Дж. Макартур. Ними
вперше були представлені результати вирішення проблем оцінки
конкурентоспроможності виробів, компаній і окремих галузей, зроблений
великий внесок в стратегічне управління компанією в умовах конкуренції,
виділені та оцінені чинники конкурентних переваг, ключові успіху; особливо
істотних результатів вдалося досягти в дослідженні проблем регулювання
конкуренції на рівні галузей.
Представниками японської школи є професори X. Такеучі, Х. Кобоясі, М.
Цучія, Ногучі. Ядро цієї школи складають такі наукові центри: Університети
Токійський, Хитоцубаси, Васеда, Мейдзі, що координують свої дослідження у
області нецінової конкуренції, спільного з конкурентами просування продукції;
велика увага приділяється проблемі співробітництва та взаємодії національних
виробників з метою завоювання нових географічних ринків збуту.
Європейська школа дослідження конкуренції розвивається в Швейцарії,
Швеції, Данії, Австрії, Італії, Німеччині. Ці країни практично мають власні, хоч
і багато в чому проамериканські, моделі, що описують конкурентну поведінку
компанії. Особливо детально висвітлені в наукових працях європейських
учених питання конкуренції в міжнародному масштабі (глобальна
конкуренція).
На сучасному етапі існує велика кількість трактувань терміну
«конкуренція» (табл. 1).
Як економічна категорія, конкуренція – це економічна боротьба,
суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо
задоволення своїх інтересів, пов’язаних з продажем цієї продукції, виконаних
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робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам. З точки зору теоретичних
основ самого явища, конкуренція є проявом об’єктивних процесів у
господарській діяльності: зниження витрат виробництва або задоволення
потреб споживачів. Сама ж боротьба, суперництво при цьому виступає в якості
видимої її частини, предмету розгляду в економічних доктринах.
Таблиця 1
Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкуренція»
Автор
Азоєв Г.Л.,
Зав'ялов П.С.,
Райзберг Б.А.

Кіперман Г. Я.

Макконнел К.Р.,
Брю С.Л.
Маршалл А.
Спірідонов І.А.

Перцовський Н.І.

Фатхутдінов Р.А.
Юр'єва Т.В.

Визначення поняття «конкуренція»
Економічний процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби між
виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення
кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення
різноманітних потреб покупців
Процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби виробників і
постачальників при реалізації продукції, економічне
суперництво між відособленими товаровиробниками або
постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови
збуту
Наявність на ринку більшої кількості незалежних покупців і
продавців, та можливість для них вільно входити на ринок і
залишати його
Змагання однієї людини з іншими, особливо при продажу або
купівлі чого-небудь
Економічний процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби між
виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення
кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення
різних потреб покупців й одержання найбільшого прибутку
Процес управління суб'єктом власними конкурентними
перевагами для досягнення своїх цілей у боротьбі з
конкурентами, за задоволення об'єктивних або суб'єктивних
потреб у межах законодавства або в природних умовах
Змагання господарюючих суб'єктів, коли їхні самостійні дії
ефективно обмежують можливість кожного з них
односторонньо впливати на загальні умови обігу товарів на
відповідному товарному ринку
Змагання між товаровиробниками за найбільш вигідні сфери
вкладання капіталу, ринки збуту, джерела сировини

Українське законодавство, що регулює економічну конкуренцію,
зароджувалося насамперед як антимонопольне законодавство. Його основу
становили прийнятий у лютому 1992 р. Закон України «Про обмеження
монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності» та Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26
листопада 1993 р. Відповідні норми закріплено в Конституції ( аб. 42):
«Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не
допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне
обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії
визначаються законом». Згідно Закону України «Про захист економічної
конкуренції», «економічна конкуренція – це змагання між суб’єктами
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над
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іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти
господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,
покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови
обороту товарів на ринку».
Таблиця 2
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність
Автор
Ожогов С.І.
Книш М.І.
Забєлін П.В.,
Моісеєва Н.К.
Грошев В.П.

Кредісов А.І.
В. Стівенсон
М.О. Ермолов

Печінкин А.,
Фомін В.
Хруцький В.Є.,
Корнєєва І.В.

Фатхутдинов Р.А.

Піддубний, І.О.,
Піддубна А.І.

Райзберг Б.А.

Визначення конкурентоспроможності
Здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам
Ступінь привабливості даного продукту, для здійснюючого реальну
покупку споживача
Здатність приносити прибуток у короткостроковому періоді не
нижче заданого, або перевищення над середнім прибутком
Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його
відмінність від інших аналогічних товарів по ступені й рівню
задоволення потреб покупців і витратам на його купівлю й
експлуатацію
Характеристика товару, що відображає його відмінність від
аналогічного конкурентного товару як по ступені відповідності
конкретної потреби, так і по витратах на її задоволення
Конкурентоспроможність характеризує те, наскільки ефективно
компанія задовольняє потреби клієнта порівняно з іншими
компаніями, що пропонують подібний товар або послугу
Відносна характеристика, яка відображає відмінності у процесі
розвитку певного виробника від виробника конкурента як по
ступеню задоволення власними товарами, так й по ефективності
виробничої діяльності
Конкурентоспроможність - складне багатоаспектне поняття, яке
визначає здатність товару зайняти та вдержати позицію на
конкурентному ринку в певний період за конкуренції з іншими
аналогічними товарами
Конкурентоспроможність – це стабільна можливість задовольняти
певні потреби покупців краще, ніж конкуренти, та завдяки цьому
вдало продавати продукцію з прийнятними фінансовими
результатами для виробника
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що
характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення
ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами,
представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність
визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з
аналогічними об’єктами на даному ринку
Конкурентоспроможність – це потенціальна або реалізована
здатність економічного суб’єкта до функціонування у релевантному
зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних
перевагах і відображає його позицію відносно конкурентів
Конкурентоспроможність – це реальна та потенційна можливість
фірм у існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та
збувати товари, що за ціновими та неціновими характеристиками є
більш привабливими для споживачів, ніж товари їх конкурентів

Відмітними рисами сучасного трактування економічної конкуренції є:
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- цивілізований, легалізований характер конкурентної боротьби;
- подібність (взаємозамінність) товарів, виробники яких втягнені у
конкурентну боротьбу;
- обмеженість можливостей кожної з конкуруючих сторін впливати на
умови обігу товарів на відповідному ринку внаслідок самостійних дій інших
сторін;
- ідентичність або наближеність потреб цільових груп споживачів,
стосовно яких точиться конкурентна боротьба;
- спільність, тотожність мети, заради якої виникає це суперництво.
Поява конкуренції дала поштовх до розвитку різноманітних теорій про
конкурентоспроможність підприємства. Слід звернути увагу на багатозначності
трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність» сучасними вченимиекономістами (табл. 2).
Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення
поняття конкурентоспроможності пов’язані з:
1)
ототожненням
конкурентоспроможності
підприємства
та
конкурентоспроможності продукції або послуг;
2) масштабами розгляду конкурентоспроможності: на регіональному,
національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна);
3) заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний
рівень);
4) характеристикою будь – якої складової конкурентоспроможності
підприємства: конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу.
Незважаючи на різні підходи до визначення його суті, всі дослідники
відмічають порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника:
- порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є
явищем, притаманним конкретному об'єкту; вона не випливає з його
внутрішньої природи, а проявляється тільки за умов порівняння даного об'єкта
з іншими; її можна оцінити порівнянням найбільш суттєвих показників
діяльності підприємств; результатом цього порівняння є визначення рівня
конкурентоспроможності;
- часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий в окремий
проміжок часу рівень конкурентоспроможності підприємства не може
розглядатися як довгострокова характеристика його ринкової позиції незалежно
від ефективності діяльності; протидія інших суб'єктів господарювання,
рішучість та активність їх конкурентних стратегій можуть привести до втрати
досягнутої позиції та зниження рівня конкурентоспроможності.
Суттєво відрізняються підходи різних дослідників до визначення поняття
«конкурентоспроможність підприємства» (табл. 3).
Більшість вчених з даної проблематики пропонують об'єднати в одне
поняття
«конкурентоздатність
товару»
й
«конкурентоспроможність
підприємства». Дане твердження, на наш погляд, є хибним, тому що покупець
не завжди знає, якому виробнику належить даний товар, а навіть якщо й знає
назву фірми, то ця назва не завжди про щось говорить.
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Таблиця 3
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність
Автор
Азоєв Г.Л.
Зав'ялов П.С.,
Лозовський Л.Ш.,
Поршнєв А.Г.,
Райзберг Б.А.
Кіперман Г.Я.

Перцовський Н.І.

Градов А.П.
Хруцький В.Є,
Корнєєва І.В.
Скударь Г.М.

Азоєв Г.Л.,
Челенков А.П.

Іванов Ю.Б.

Швейцарська
організація «European
management forum»

Круглов М. І.

Визначення конкурентоспроможності підприємства
Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими
ресурсами в умовах конкурентного ринку
Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками
й продавцями аналогічних товарів за допомогою забезпечення
більш високої якості, доступних цін, створення зручних умов для
покупців, споживачів
Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і
постачальникам аналогічної продукції (конкурентам) як за рівнем
задоволення своїми товарами або послугами конкретної
суспільної потреби, так за ефективністю виробничої діяльності
Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її
практичної
прибуткової реалізації в умовах конкурентного
ринку; узагальнюючий показник життєвої стійкості підприємства,
його вміння ефективно використовувати свій фінансовий,
виробничий, науково-технічний і трудовий потенціали
Конкурентоспроможність фірми - її порівняльна перевага
відносно інших фірм даної галузі в країні та за її межами.
Здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні
збуту) у даний період часу шляхом випуску й реалізації
конкурентоздатних виробів і послуг
Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу
розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за
ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної
суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності
Конкурентоспроможність фірми - це можливість фірми ефективно
розпоряджатись власними й залученими ресурсами в умовах
конкурентного
ринку.
Виробництво
та
реалізація
конкурентоспроможних
товарів
обов’язкова
умова
конкурентоспроможності фірми
Конкурентоспроможність підприємства – це певна
система, що складається з безперервно взаємодіючих факторів і
характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей
підприємства по надбанню та утриманню впродовж тривалого
періоду
часу
конкурентної
переваги.
Тому
під
конкурентоспроможністю слід розуміти не тільки ефективність,
але і динаміку пристосування підприємства до змінних умов
зовнішнього середовища
Конкурентоспроможність компанії – її реальна потенційну
здатність проектувати, виробляти та збувати за існуючих умов
товари, які за ціновими і неціновими характеристиками є
привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів
Конкурентоспроможність підприємства - система економічних
категорій, елементами якої є конкурентоспроможність продукції і
фінансова конкурентоспроможність. Це економічна категорія, за
допомогою якої виявляється перевага даного виробника, по рівню
задоволення споживачів продукцією, з урахуванням ефективності
фінансово – господарської діяльності
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Конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність фірми –
виробника продукції співвідносяться між собою як частина і ціле.
Можливість компанії конкурувати на певному товарному ринку
безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару та сукупності
економічних методів діяльності фірми, які впливають на результати
конкурентної боротьби.
2.32.2. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність
підприємства
Визначення факторів, які впливають на конкурентоспроможність
підприємства, здійснюється з метою ідентифікації сприятливих можливостей і
небезпеки, з якими воно може зустрітися на ринку.
М. Портер запропонував систематизувати ці фактори, створивши для
цього модель п’яти сил (рис. 1), яку аргументував так: чим вищий тиск цих
факторів (сил), тим менше можливостей мають підприємства для збільшення
ціни і прибутку. Ослаблення факторів (сил) створює сприятливі можливості для
компанії.
Макроекономіка

Технології

Потенційні
конкуренти
1

Постачальник
и

4

Конкуренція в
галузі 2

Покупці
3

5

Вимоги
клієнтів

Товари-замінники

Державне
регулювання

Рис. 1. Модель п’яти сил конкуренції Портера М.
Розглянемо детальніше кожен з факторів.
1. Ризик входження потенційних конкурентів (перша сила Портера)
створює загрозу для прибутковості підприємства. З іншого боку, якщо цей
ризик незначний, воно може підвищувати ціну і збільшувати доходи.
Конкурентна сила цього фактора залежить від висоти бар'єрів входження
(вартості входження на ринок). Існують три основних джерела таких бар'єрів:
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- лояльність до торговельної марки покупців (компанії, які входять
на ринок, повинні перекрити це значними інвестиціями);
абсолютні переваги по витратах (більш низькі витрати виробництва
забезпечують існуючим компаніям істотні переваги, чого важко досягти новим
компаніям);
- економія на масштабі (ця перевага асоціюється з великими
підприємствами). Вона пов'язана зі зниженням витрат при масовому
виробництві стандартизованої продукції, знижками при великих закупівлях
сировини,
матеріалів
і
комплектуючих,
зниженням
питомих
витрат на рекламу. Все це створює значні перешкоди для
підприємств, які розпочинають виробництво [5, с. 31-47].
2. Другою конкурентною силою, за Портером, є суперництво існуючих
на ринку підприємств. Тут слід виявити вплив трьох факторів:
 структуру галузевої конкуренції;
 умови попиту;
 висоту бар'єрів виходу із галузі.
Структура галузевої конкуренції залежить від ступеня консолідації в
галузі (чи фрагментарна вона, чи існують умови олігополії або монополії).
Фрагментарна галузь має потенційно більше загроз, ніж сприятливих
можливостей, тому що входження у такі галузі є порівняно легким. У
консолідованих галузях компанії, як правило, великі і незалежні. Таким чином,
конкурентні дії однієї фірми безпосередньо впливають на ринкову частку
конкурентів, викликаючи відповідні дії і розкручуючи спіраль конкуренції.
Можливості таких компаній вести цінову війну є головою конкурентною
загрозою. У цьому випадку компанії прагнуть конкурувати за якісними перевагами, тобто конкурентна війна ведеться з позицій лояльності до
торговельної марки і мінімізації імовірності цінової війни. Успіх такої тактики
залежить від можливостей в галузі диференціації продукції.
Зростання попиту приводить до помірної конкуренції при забезпеченні
великих можливостей для експансії. Попит зростає разом з ринком, компанії
можуть збільшувати швидкість повернення інвестицій, і це робить їх більш
привабливим. Навпаки, зниження попиту викликає велику конкуренцію:
компанії можуть відібрати ринки збуту тільки в інших компаній.
Таким чином, зменшення попиту є головною небезпекою для підвищення
рівня конкуренції.
Бар’єри виходу є серйозною небезпекою, якщо попит на ринку падає.
Вони є економічними та емоційними факторами, які підтримують компанію,
навіть якщо доходи незначні. Як наслідок, з'являються зайві виробничі
потужності, що призводить до інтенсифікації цінової конкуренції, тому що
компанії знижують ціни, намагаючись використовувати наявні потужності.
Зазвичай бар’єри виходу включають такі обставини: інвестиції в устаткування
не мають альтернатив їх використання, і якщо підприємство залишить галузь, їх
треба списувати; висока фіксована вартість виходу через виплати робітникам,
що звільняються; емоційне тяжіння до галузі; економічна залежність від галузі
[2, с. 58-62].
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Між окремими факторами конкуренції існує певний взаємозв’язок
(рис. 2.).
УМОВИ ПОПИТУ
ВХОДЖЕННЯ

Високі

БАР’ЄРИ

Спад попиту

Низькі

Зростання попиту

Велика загроза надлишку
потужностей та цінової
війни

Можливість зростання
цін при ціновому
лідерстві та
розширенні діяльності

Помірна загроза
надлишку потужностей
та цінової війни

Можливості зростання
цін при ціновому
лідерстві та
розширенні діяльності

Рис. 2. Попит та бар’єри виходу як аргументи сприятливих можливостей та
загроз для підприємства
Сили конкуренції, які діють на підприємство на ринку, еволюціонують
протягом життєвого циклу підприємства. На стадії зростання існують
сприятливі можливості для експансії і захоплення ринкових сфер. Загроза
конкуренції, особливо цінової, зростає в період уповільнення росту. На стадії
зрілості загрози конкуренції спадають і є можливість обмежити цінову конкуренцію за рахунок досягнутої згоди між ціновими лідерами. Тому тут
спостерігається відносно висока прибутковість. Нецінова конкуренція може
відігравати значну роль на цій стадії, і вона важлива для компаній, які
використовують переваги диференціації продукції. Ситуація змінюється на
стадії спаду. Конкуренція найбільше зростає, якщо існують високі бар'єри
виходу, прибуток падає, істотною є небезпека цінової війни.
3. Третя сила (фактор) - це можливість покупців «торгуватися». Вона є загрозою тиску на ціни через потребу в кращих якості чи сервісі. Слабкі покупці,
навпаки, допускають зростання цін і підвищення прибутку. Покупці найбільш
сильні в таких ситуаціях: коли галузь, яка поставляє продукцію, складається з
багатьох невеликих компаній, а покупців мало і вони великі; коли покупці
роблять закупки у значних кількостях; коли галузь залежить від покупців у
більшій частині своєї діяльності; коли покупці можуть вибирати між
постачальними галузями за критерієм мінімуму цін, що збільшує цінову
конкуренцію в галузі; коли економічно придбання товарів в різних компаній
розглядаються для покупців як єдине ціле; коли покупці використовують
загрозу реалізації свого постачання шляхом вертикальної інтеграції.
4. Четвертою конкурентною силою є тиск з боку постачальників. Він
полягає в загрозі підняти ціни, змушуючи компанії знизити кількість продукції,
яку вони постачають, а отже, і прибуток. Альтернативно - слабкі постачальники
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дають можливість знизити ціни на їхню продукцію і вимагати більш високої
якості. Найбільш потужним є тиск з боку постачальників у таких випадках:
- якщо продукт, який поставляється, має мало замінників і важливий для
підприємства;
- коли підприємства галузі не важливі для фірм-постачальників;
- коли постачальники постачають такі продукти, що для підприємства
дорого переключатися з одного виду на інший;
- коли постачальники використовують загрозу вертикальної інтеграції
вперед;
- коли підприємства, які купують, не здатні використовувати загрозу
своєї вертикальної інтеграції назад.
5. П'ятою конкурентною силою є загроза появи продуктів-замінників. Це
обмежує ціни та прибутковість підприємства:
- ціни і доступність товарів-замінників обмежують рівень цін
для виробника, в той же час це обмеження лімітує потенційний розмір
прибутку;
- чим більший обсяг продажу товару залежить від змін цін замінників,
тим сильніший вплив конкурентних сил замінників;
- конкуренція з боку замінників залежить від того, наскільки легко
покупці можуть віддати перевагу замінникам.
При цьому ключовим моментом є вартість «перемикання» покупця на
товар-замінник. Звичайно ці витрати включають вартість перенавчання,
витрати па придбання додаткового оснащення, час і витрати на тестування
надійності товару-замінника [2, с. 70-72].
Чим нижче ціна замінників, чим вища якість і зовнішній вигляд
основного товару та чим нижча вартість «перемикання», тим більш
інтенсивний тиск конкурентних сил з боку замінників.
Однак якщо продукція підприємства має небагато нових замінників, то
воно має можливість підвищити ціни і отримати додатковий прибуток.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства залежить від ряду
таких факторів, як:
- конкурентоспроможність товарів підприємства на зовнішньому і
внутрішньому ринках;
- вид товару та його асортимент;
- розмір ринку – чим більше, тим сильніше конкуренти;
- темп росту ринку – швидкий ріст полегшує проникнення на ринок;
- легкість доступу на ринок - перешкоди для входу або виходу з ринку –
бар'єри захищають позицію фірми, їхня відсутність робить ринки уразливими
для проникнення туди неконкурентоспроможних новачків;
- однорідність ринку;
- конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку;
- конкурентоспроможність галузі;
- можливість технічних нововведень у галузі;
- конкурентоспроможність регіону і країни.
- потужності – зайві потужності приводять до падіння цін;
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- ціна;
- рівень стандартизації товарів – покупці мають перевагу, тому що їм
легко переключитися з одного товару на іншій [4, с. 127].
2.32.3. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства
Проаналізувавши фактори, що впливають на діяльність підприємства,
потрібно визначити, наскільки ефективно воно здатне протистояти та
використовувати їх, порівняно зі своїми конкурентами, тобто оцінити рівень
його конкурентоспроможності.
Серед методів аналізу конкурентних позицій підприємства або його окремих господарських підрозділів найчастіше використовують моделі,
представлені у вигляді матриць.
Одним з найпопулярніших з них є SWOT - аналіз (Strengths Weaknesses
Opportunities Threats), який дозволяє побудувати стратегію поведінки
підприємства у ринковому середовищі. За допомогою цього методу можна
виявити негативні та позитивні фактори, що впливають на діяльність компанії
як із зовні, так і з середини, правильно оцінити можливості, які відкриваються
перед компанією у майбутньому.
Якісно виконаний SWOT – аналіз дає можливість виявити максимальну
кількість проблем на підприємстві. Ці проблеми беруть за основу розробки його
стратегії.
SWOT – аналіз проводиться у такому порядку:
1) визначаються цілі підприємства та критерії успіху;
2) виявляються сильні (S) та слабкі (W) сторони підприємства,
можливості (O) та погрози (T);
3) формується стратегія підприємства та розробляються заходи для
реалізації обраної стратегії;
4) регулярно проводиться контроль та оцінка результатів.
Ситуацію наявності сильних та слабких сторін підприємства доцільно
розглядати за окремими розділами: виробництво, технології та наукові
розробки, організація та фінанси. Кожен обраний розділ має бути
деталізований. Важливим етапом при проведенні SWOT – аналізу є конкретне
оцінювання кожного обраного розділу або показника експертним шляхом. При
цьому треба обрати шкалу оцінювання.
Для отримання повної інформації, SWOT – аналіз підприємства, а
точніше аналіз його переваг та слабких сторін, необхідно проводити в
порівнянні з конкурентами.
Можливості та загрози оцінюють за аналогічною методикою, поділяючи
їх на окремі розділи: економіка, законодавство, науково-технічний прогрес,
природне середовище, соціальна сфера та інші. Цей перелік можна
розширювати або скорочувати.
Під час вибору факторів потрібно уважно стежити за тим, щоб вони не
повторювалися, правильно стосувалися того чи іншого розділу, були суттєвими
і мали реальне відношення до підприємства, яке досліджують. Необхідно
також уникати помилок під час визначення того, що є можливістю, а що 280

загрозою, оскільки для різних фірм однакові фактори можуть мати
протилежний вплив [3, с. 126-129].
Фактори, які досліджуються при використанні
SWOT – аналізу,
обов'язково перевіряються на предмет наявності взаємного впливу, внаслідок
чого вони можуть бути або посилені, або послаблені.
Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях
матриці SWOT – аналізу (рис. 3.).
Загрози Можливості

Сильні сторони

Слабкі сторони

Поле СіМ

Поле СлМ

Поле СіЗ

Поле СлЗ

Рис. 3. Матриця SWOT – аналізу

Загроз більше,
ніж
можливостей

Можливостей
більше, ніж
загроз

Кожне поле цієї матриці має певні позначення:
 поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;
 поле СлМ — поєднання слабких сторін і можливостей;
 поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;
поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.
Після перевірки взаємного впливу факторів за допомогою матриці SWOT
- аналізу можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії фірми
(рис. 4.):
Переваг більше, ніж слабких
Слабких сторін більше, ніж
сторін
переваг

Стратегія «Максі-Максі»

Стратегія «Міні-Максі»

Стратегія «Максі-Міні»

Стратегія «Міні-Міні»

Рис. 4. Стратегії фірми на базі SWOT – аналізу
1) стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для реалізації
зовнішніх можливостей (стратегія «Максі-Максі»);
2) стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для знешкодження
зовнішніх загроз (стратегія «Максі-Міні» );
3) стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін фірми на основі
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використання зовнішніх можливостей (стратегія «Міні-Максі»);
4) стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін фірми та
уникнення зовнішніх загроз (стратегія «Міні-Міні» ) [3, с. 130-133].
SWOT – аналіз в порівнянні з іншими методами має певні переваги. Поперше, це систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що
впливають на процес стратегічного планування; по-друге, це можливість
визначити конкурентні переваги та сформувати стратегічні пріоритети; потретє, це можливість періодично проводити діагностику ринку та ресурсів
підприємства.
Поряд з позитивними характеристиками SWOT – аналіз має і негативні,
які потрібно знати та враховувати при прийнятті рішень. Недоліками SWOTаналізу є: суб'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища та погана адаптація до середовища, що постійно
змінюється. До того ж такий аналіз потрібно проводити не менш, ніж один раз
на рік [3, с. 137].
Більш
ефективним
при
дослідженні
конкурентоспроможності
підприємства є метод Бостонської консалтингової групи (ВСG) - матриця
«Зростання/Частка ринку». З її допомогою, на відміну від SWOT – аналізу,
можна проаналізувати сектори бізнесу спеціалізованого підприємства або
позиції господарських підрозділів диверсифікованої компанії на основі темпів
зростання ринку і відносної частки, яку посідає підприємство або його
підрозділ на ринку. Крім того, метод Бостонської консалтингової групи
дозволяє визначити потребу в інвестиціях й прибутковість кожного виду
діяльності підприємства; оцінити ступінь збалансованості господарського
портфелю компанії.
20%

«Важкі діти»

«Зірки»

10%
0%

«Собаки»
1,0

0,1

«Дійні корови»

10

Рис. 5. Матриця «Зростання/Частка ринку»

Ця модель відображає позиції конкретного підприємства в стратегічному
просторі, що визначається двома координатними осями, одна з яких
використовується для вимірювання темпів зростання галузі (ринку відповідного
товару), а інша - для вимірювання відносної частки продукції підприємства на
ринку. Тобто ВСG являє собою матрицю розміром 2 х 2, на полях якої сектори
бізнесу зображуються колами з центрами на перетині координат, що
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утворюються відповідними темпами зростання ринку і величинами відносної
частки підприємства на відповідному ринку (рис. 5.).
Кожне коло, нанесене на матрицю, відображає лише один сектор бізнесу,
а величина кола пропорційна загальному обсягу всього ринку.
Кожен з квадрантів у моделі ВСG має умовну назву.
«Зірки» - сектори бізнесу, які вважаються найперспективнішими і
найціннішими для підприємства. Вони зосереджені у галузях, що динамічно і
швидко розвиваються, і посідають чільне місце серед конкурентів. Відомо, що
позиція лідера надає підприємству багато переваг і тому «зірки» мають
найвищий пріоритет при внутрішньому перерозподілі ресурсів або
фінансуванні із зовні.
Сектори бізнесу, що мають умовну назву «Дійні корови», також
вважаються дуже цінними для підприємства. За їх рахунок відбувається
фінансування інших секторів бізнесу, які потребують розвитку або укорінення
у відповідній галузі. «Дійні корови» перебувають серед лідерів у своєму бізнесі,
що дозволяє їм «заробляти» значні прибутки. Оскільки ринкова стратегія
«дійних корів» є стратегією захисту своїх позицій від конкурентів претендентів на лідерство, то зростання фінансових потреб таких секторів
бізнесу, переважно, не є значним.
Наступним сектором бізнесу є «Важкі діти». Політика керівництва
підприємства щодо них може бути дуже різною - від посиленого інвестування
до деінвестування. Прогнозувати майбутнє таких «важких дітей» складно,
оскільки вони працюють у перспективних галузях, але посідають недостатньо
сильні конкурентні позиції. Цей сектор характеризує порушення «балансу сил»
у галузі, пов'язанні з появою нових потужних конкурентів, які можуть
призвести до збитковості бізнесу. Саме тому більшість підприємств
намагаються або перетворювати «важких дітей» на «зірок», або продавати їх.
Найгірше становище серед інших секторів бізнесу посідають «Собаки».
Їхній бізнес розвивається дуже повільно і вони не є лідерами у конкуренції.
Переважно, «собаки» перетворюються на непотрібний «вантаж» для
підприємства; вони потребують значних коштів для покриття збитків, що досить часто призводить до продажу цих підрозділів.
Головний фінансовий (грошовий) потік, який можна визначити на
матриці ВСG, має спрямовуватися від правого нижнього квадранта до лівого
верхнього, тобто від «дійних корів» до «важких дітей». Сектори бізнесу, які
належать до категорії «важких дітей», повинні з часом переходити до категорії
«зірок», а для цього потрібні інвестиції, оскільки «важкі діти» великі кошти
самостійно акумулювати не можуть. В цілому «важкі діти» (більшою мірою) і
«зірки» (меншою мірою) постійно вимагають додаткових грошових ін'єкцій. У
той же час «дійні корови» і частково «собаки» вважаються основними
інвесторами всередині підприємства [1, с. 123-125].
Будучи історично першою моделлю стратегічного аналізу і планування,
модель ВСG неодноразово критикувалася як теоретиками, так і практиками.
Узагальнюючи всю критику цієї моделі, можна зробити такі зауваження:
1. Спрощений підхід розподілу господарських підрозділів на чотири
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групи.
2. Порівняно з іншими параметрами бізнесу значення частки ринку явно
переоцінено. Багато факторів впливають на прибутковість бізнесу, але в моделі
ВСG вони просто ігноруються.
3. Можна застосовувати лише до дуже великих підприємств, працюючих
на великі ринки.
4. Високі темпи зростання — це лише одна, але далеко не головна ознака
привабливості галузі [3, с. 140-148].
Як бачимо, кожна з вказаних моделей має певні переваги. Проте
суттєвим недоліком є те, що за їх допомогою дуже складно і навіть практично
неможливо кількісно виміряти рівень конкурентоспроможності підприємства.
З існуючих різноманітних методик оцінки конкурентоспроможності
підприємства найбільший інтерес представляє індикаторний метод, який дає
можливість інтегрально оцінити конкурентоспроможність підприємства з
економічної і соціальної сторін.
Оцінка за економічними стандартами проводиться за п’ятьма напрямами,
а саме: ефективності використання ресурсів, економічного простору, часу,
технології, за рівнем доходів.
1) Індикатор використання ресурсів (Кр) - це співвідношення між
коефіцієнтом доходів підприємства - Кдп ([Чистий прибуток підприємства]:
[Відрахування в бюджет і соціальні фонди]) і коефіцієнтом ресурсів
підприємства - Крп [Ресурси, авансовані підприємством]:[Ресурси, використані
підприємством]).
Ресурси, авансовані підприємством - це всі наявні ресурси підприємства у
вартісному вираженні, включаючи резервні робочі місця, наднормативні запаси
сировини, матеріалів, неустановлене оснащення, страховий фонд і фонд
покриття втрат від ризиків. Ресурси, використані підприємством - це ресурси,
авансовані підприємством, за винятком ресурсів, які не використовуються:
(1)
2) Індикатор використання трудових ресурсів (КТр) - це співвідношення
прибутку підприємства (ЧПп) і вартості робочих місць (ВРМп). Вартість
робочих місць у формулі — це середньорічна вартість робочих місць
підприємства, що визначається шляхом порівняння середньорічної вартості
основних фондів і середньорічної кількості робочих місць:
(2)
3) Індикатор місткості ринку (Км) - це співвідношення прибутку
підприємства (ВПп) і прибуткової місткості ринку даного товару (ПМРт).
Прибуткова місткість ринку визначається сукупним грошовим попитом
споживачів на товар, за винятком тієї умовної частини попиту, що
спрямовується на відшкодування витрат на виробництво і реалізацію товару.
(3)
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4) Індикатор прибутковості (Кд) - це співвідношення валового
доходу підприємства в розрахунку на одного співробітника, включаючи
власників підприємства (ВДПр), і аналогічного доходу, що формується в
комерційній сфері (галузі) діяльності в цілому в економіці країни (КомВДПр):
(4)
5)
Індикатор використання ресурсу часу (К) - співвідношення між
часом, упродовж якого вимірюється отриманий валовий дохід підприємства
(tвд), і періодом, необхідним для збільшення показника вдвічі (t2ед).
Наведені показники порівнюються з аналогічними нормативними або
фактичними показниками конкурентів, що дає можливість оцінити
індивідуальний рівень конкурентоспроможності підприємства, тобто
встановити його рейтинг. За базу рейтингової оцінки можуть бути використані
й інші індикатори. У загальному вигляді алгоритм порівняльної рейтингової
оцінки включає наступні дії:
1) Вихідні дані представляються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де
в рядках записані номери показників (i=1,2,3,……..n), а в стовпцях – назви
підприємств (j=1,2,3,……..m).
2) По кожному показнику знаходиться максимальне значення й
заноситься в стовпець умовного еталонного підприємства (m+1).
3) Вихідні показники матриці стандартизуються відносно відповідного
показника еталонного підприємства по формулі:
Хij=
,
(5)
де Хij – стандартизовані показники стану j-го підприємства.
4) Для кожного аналізованого підприємства значення його рейтингової
оцінки визначається по формулі:
Rj=
,
(6)
де Rj – рейтингова оцінка для j-го підприємства;
– стандартизовані показники j-го аналізованого
підприємства.
5) Підприємства впорядковуються (ранжируються) у порядку убування
рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальним
значенням R. Для застосування цього алгоритму на практиці ніяких обмежень
кількості порівнюваних показників і підприємств не передбачено.
Таким чином, щоб отримати повну та достовірну картину стану
конкурентоспроможності підприємства, потрібно застосовувати максимальну
кількість доступних методів.
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2.33. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СТАДИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Степанова Е.В.
к.э.н., доцент
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
В современных условиях к наиболее важным факторам развития
производства следует отнести глобализацию хозяйственных связей,
регулирующее влияние государства на экономику и повышение
конкурентоспособности продукции. Процесс глобализации существенно
ужесточает условия конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Успех формирования собственного товаропроизводителя в Украине и выход
продукции украинских предприятий на внешний рынок определяется их
успехами в повышении конкурентоспособности своей продукции. Опыт всех
стран рыночной экономики показывает, что повышение технического уровня,
качества и конкурентоспособности продукции на мировых рынках является
основой экономического роста и процветания нации.
Конкурентоспособность продукции выявляется на рынке, а формируется
в ходе проектирования и изготовления. Поэтому определение направлений
совершенствования продукции и реализации соответствующих мероприятий
ещё на стадии создания товара являются важнейшими условиями обеспечения
конкурентных преимуществ. Повышение уровня конкурентоспособности
продукции требует решения комплекса технических, организационных и
методических вопросов. Каждое предприятие разрабатывает свою
конкурентную стратегию для завоевания лучшей позиции на рынке, которая
время от времени пересматривается. Возникает потребность в оценке
конкурентоспособности продукции, которая должна учитывать все стадии её
жизненного цикла, а также служить основанием для управления процессами
формирования характеристик товара перед выходом на рынок.
1. Влияние стадий системы создания и освоения новой техники на
конкурентоспособность продукции
Перед
любым
предприятием
стоит
задача
по
выпуску
конкурентоспособной продукции. Руководителям высшего звена необходимо
не только оценить конкурентоспособна или нет продукция предприятия, но и
определить те действия, которые обеспечат продукции спрос на рынке, т.е.
необходимо управлять этим процессом. Управление конкурентоспособностью
продукции можно представить как многоуровневую систему, состоящую из
нескольких
объектов
управления.
Система
управления
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конкурентоспособностью продукции должна строиться с учетом функций
управления. Это должна быть система с замкнутым контуром регулирования,
которая планирует, контролирует и влияет на конкурентоспособность
продукции. На этапе планирования предполагается определение цели, к
которой стремится система, а также конечного состояния, которого она должна
достичь. Следовательно, необходимо располагать методом оценки и сравнения
возможных состояний системы.
Исходя из того, что система находится под постоянным влиянием
возмущающих воздействий (внутренней и внешней среды предприятия),
необходимо, на основе разработанного критерия, оценить реальное состояние
системы (т.е. определить, конкурентоспособна ли на данный момент
анализируемая продукция или нет). На этапе контроля и анализа необходимо
проводить сравнение реального состояния системы с желаемой конечной её
целью, определить величину отклонения, проанализировать его причину и
определить пути устранения.
Регулирование предусматривает определение управляющих воздействий
на систему с целью достижения ею запланированного состояния. Таким
образом, проблема формирования конкурентоспособности разрабатываемой
продукции – это проблема комплексная, она предполагает всесторонний анализ
этого процесса, анализ причин, вызывающих её снижение, классификацию
факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности. Правильная
оценка роли и значения каждого из факторов в формировании
конкурентоспособности продукции дала бы возможность предпринимать
целенаправленные действия в конкретных условиях. Исходя из этого, изучение
проблемы управления конкурентоспособностью необходимо вести с позиции
системного и программно-целевого подхода. Программно-целевой подход
основан на формировании главных целей, их разделения на подцели более
мелкого характера и выявлении ресурсов, необходимых для их реализации. При
этом под целью понимается желаемый результат деятельности. Главным
методом целевого управления является система под названием "дерева целей"
[1, с. 343]. На рис. 1 представлена структура факторов (целей), оказывающих
влияние на конкурентоспособность продукции.
Дерево целей представляет собой связанный граф, вершинами которого
являются цели, а ребра – связи между ними, то есть это упорядоченная
иерархия целей, выражающая их соподчинение и внутренние взаимосвязи.
Дерево целей имеет несколько уровней. Нулевой уровень включает главную
цель – повышение конкурентоспособности продукции. Это широко
поставленная цель, однако она является отправной точкой для нахождения
конкретизированных целей. Исходя из того, что конкурентоспособность нового
объекта определяется качеством выше перечисленных этапов в цикле
преобразования объекта, более конкретными целями или целями более низкого
уровня должны стать: повышение качества научно-исследовательской,
конструкторской, технологической подготовки производства; повышение
качества производственного процесса, хранения, транспортировки и
эксплуатации. Каждая из данных подцелей может быть разбита на некоторое
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число целей еще более низкого уровня. Для каждой из целей нижнего уровня
необходим
критерий,
который
определяет
степень
соответствия
альтернативных действий поставленной цели. Для практического руководства
критериями оптимальности необходимо, чтобы они имели количественное
выражение и могли быть формализованы. Под альтернативным действием
понимаем некоторый возможный вариант деятельности.
Нулевой
уровень

0.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Первый
уровень

Второй
уровень
0.1 – Повышение конкурентоспособности продукции
1.1 – Повышение качества научно-исследовательской подготовки производства
1.2 – Повышение качества конструкторской подготовки производства
1.3 – Повышение качества технологической подготовки производства
1.4 – Повышение качества производственного процесса изготовления продукции
1.5 – Повышение качества хранения и транспортировки продукции
1.6 – Повышение качества эксплуатации продукции

Рис. 1. Факторы (цели), оказывающие влияние на конкурентоспособность
продукции
Процесс построения дерева целей связан с качественным и
количественным их анализом, который предполагает отбор и ранжировку
целей. Формирование целей представляет собой сложную задачу, так как до
настоящего времени не существует однозначного алгоритма её решения. Для
построения и оценки целей использован экспертный метод [2, 3]. Группа
экспертов была сформирована из специалистов ряда Харьковских
приборостроительных и машиностроительных предприятий. При включении
того или иного специалиста в данную группу учитывались требования,
которым
должен
отвечать
эксперт
(компетентность,
деловитость,
объективность, заинтересованность в результатах экспертизы и др.).
Группа экспертов состояла из подгрупп, в которые входили специалисты
нужного профиля для определенного вида экспертизы, и действовала как
постоянный орган на протяжении всего проводимого исследования.
При формировании целей и оценки их значимости использовался
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анкетный опрос с последующим обсуждением результатов. При построении
дерева целей учитывались следующие требования: полнота, взаимосвязь,
состязательность целей, отсутствие изолированных целей, отсутствие циклов,
ясность, четкость формулировки каждой цели и др.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что
степень влияния перечисленных факторов на конкурентоспособность
продукции следующая:
 научно-исследовательской подготовки – 27,3%;
 конструкторской подготовки производства – 20,9%;
 технологической подготовки производства – 19,7%;
 производственного процесса – 16,7%;
 эксплуатации – 9,7%;
 транспортировки и хранений – 5,4%.
Таким образом, получено подтверждение того, что обеспечение в
процессе производства показателей конкурентоспособности продукции,
заложенных в её конструкции, во многом зависит от уровня качества
технологической
подготовки
производства
(19,7%).
Управление
конкурентоспособностью продукции необходимо осуществлять через
управление качеством процессов её создания. Управление включает в себя ряд
функций: планирование, организацию, контроль и мотивацию. Ни одну из этих
функций нельзя осуществлять, не имея метода и критерия оценки состояния
системы. Поэтому для создания конкурентоспособной продукции на каждом из
перечисленных выше этапов жизненного цикла, включая и технологическую
подготовку производства (ТПП), необходимо решать ряд вопросов по
рациональной их организации на основе принятого критерия.
2.
Многокритериальная
оценка
качества
технологической
подготовки производства
Технологическая подготовка производства включает в себя ряд работ,
каждую
из которых можно
выполнить различными
способами,
неравнозначными между собой. Следовательно, качество ТПП и её влияние на
конкурентоспособность продукции будет различным. Для оценки и выбора
наиболее рационального способа организации ТПП необходим критерий.
Построение критерия оптимальности обычно оказывается весьма сложной
задачей, особенно, если необходимо учесть не один, а несколько критериев,
однако, ни оценить решения, ни определить, какое решение действительно
является наилучшим без выбранного и формализованного критерия
невозможно. Следовательно, возникает задача по разработке критериев
оптимальности как для отдельных работ, так и для ТПП в целом.
При решении задач управления существенную роль играет
моделирование. Теория и практика показывает, что оптимальная организация
сложных систем может быть достигнута лишь с помощью предварительно
созданных моделей и "проигрывания" их поведения в различных, сходных с
реальными
ситуациями.
Существует
достаточно
разработанный
математический аппарат, используемый для моделирования реальных
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процессов (линейное и нелинейное программирование, теория массового
обслуживания, теория игр, сетевой метод и т.п.). Однако, надо сказать, что
почти весь математический аппарат исследования операций дает возможность
оценить качество и проводить оптимизацию принимаемых решений на основе
одного скалярного критерия. Большинство же практических задач имеют не
один, а несколько критериев эффективности. Причем для правильного выбора
оптимального решения должны учитываться все эти критерии.
В исследовании операций такие задачи получили название векторных или
многокритериальных. Особенностью задач оптимизации такого типа является
то, что качество решений оценивается с помощью нескольких критериев,
образующих векторный критерий и условия оптимальности решений
определяются на основе этого вектора.
Рассмотрим конкретно такую задачу. В системе управления качеством
ТПП оценка качества является одной из главных задач. Цель оценки ТПП –
повышение конкурентоспособности продукции, эффективности производства,
сокращение сроков и затрат на ТПП. Исходя из вышеизложенного,
предлагается методика оценки качества технологической подготовки
производства, которая базируется на следующих положениях [5, с. 199-208; 6,
с. 17].
Пусть имеется несколько различных работ, входящих в ТПП, обозначим
их буквой S . Каждая S -я ( S =1, 2, …, n) работа может быть выполнена
несколькими способами. При выполнении любой работы ТПП предполагается
достижение нескольких целей, каждая из этих целей порождает локальный
критерий, которым оценивается степень её достижения U ijs . Индекс i
принадлежит множеству I s , I s  множество индексов, соответствующих
критериев S -ой работы, причем i  I ,ms . Индекс j принадлежит множеству J s ,
J s  множество индексов, соответствующих вариантов выполнения S -ой
работы.
Совокупность достижения поставленных целей при выполнении S -ой
работы может быть оценена вектором критериев
s
U sj  (U1sj , U 2s j , ...,U mj
),
(1)
где U sj  вектор, оценивающий качество S -ой работы, входящей в ТПП;

S  номер работы;
j  номер варианта выполнения S -ой работы;
U ijs  локальный критерий S -ой работы;
i  номер критерия (i  I , ms ) .
Двигаясь по дереву целей вверх (см. рис. 1), общую характеристику
качества ТПП можно представить векторным критерием U j :





U j  U 1j ,U 2j , ...,U nj ,
где U j  вектор, оценивающий качество ТПП.
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(2)

Задача выбора способа организации работ и ТПП в целом по векторным
критериям (1) и (2) сложно поддаётся оптимизации. Поэтому целесообразно эти
критерии заменить некоторыми скалярными оценками:
s
(3)
U sj  F1 U1sj , ...,U mj
,
Uj



 F U , ...,U ,
2

1
j

n
j

(4)

Функции F1 и F2 являются функциями многокритериальной полезности
(ФМП) и поэтому для них должны выполняться условия:
F ye  F y j
при
ye  y j
(5)

   
F ye  F y j 

ye  y j

при

(6)

где y j  j -й вектор значений локальных критериев;

,   отношение порядка и эквивалентности соответственно.
Тогда математическая модель оценки качества технологической
подготовки записывается в виде:
s
(7)
U sj  max F1 U1sj , ...,U mj
,


 max F U



x

Uj

x

2

s
n
j , ...,U j

,

(8)

где x  вариант выполнения работ, входящих в ТПП;
  множество допустимых вариантов этих работ.
Построение функций F1 и F2 правомерно, так как объекты x j сравнимы
между собой. Таким образом, при оценке качества ТПП применим
иерархический подход композиции общего критерия в виде вектора и его
дальнейшая свёртка к скалярной оценке. Поставленная задача по оценке
качества ТПП является многокритериальной задачей.
Таким образом, проблема заключается в том, чтобы построить
конкретную функцию полезности для оценки качества ТПП и разработать
методику формирования скалярных оценок качества отдельных работ
технологической подготовки производства с целью получения количественных
оценок возможных способов организации работ, входящих в технологическую
подготовку производства и ТПП в целом. Компромиссное решение будем
искать путем оптимизации функции полезности. Существуют различные
функции многокритериальной полезности: аддитивная, мультипликативная,
максиминная U ( x j ) . Каждая функция имеет свою область применения.
Применение той или иной функции должно быть обосновано.
Анализируя поставленную задачу по оценке качества технологической
подготовки приходим к выводу, что качество ТПП тем выше, чем выше
качество выполнения каждой работы ТПП и наоборот. Каждая работа может
быть выполнена несколькими способами неравнозначными по своей
эффективности. Качество выполнения данных работ оценивается рядом
показателей и чем выше эти показатели, тем ближе мы к поставленной цели. То
есть данный анализ говорит о целесообразности использования аддитивной
функции полезности, которая позволяет суммировать вклады каждого из
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показателей с точки зрения получения общей полезности.
Тогда аддитивная функция полезности для оценки качества ТПП будет
выглядеть следующим образом:
s

U ( x j )   sU s ( x j ) ,

(9)

j 1

где U ( x j )  функция полезности для оценки качества ТПП;

U s ( x j )  функция полезности оценки качества s -ой работы,
входящей в ТПП;
s  коэффициент весомости для s -ой работы;
x j  j -й способ организации ТПП.
На
основе
использования
математико-статистических
методов
экспертных оценок, получены следующие коэффициенты весомости работ
ТПП, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты весомости работ ТПП ( s )

s

Работы
Отработка изделия на технологичность
Составление межцеховых технологических маршрутов
Разработка технологических процессов
Проектирование технологической оснастки
Изготовление технологической оснастки
Проектирование нестандартных средств механизации и автоматизации
Изготовление нестандартных средств механизации и автоматизации
Расчет материальных нормативов
Расчет трудовых нормативов
Разработка размещения оборудования

0,127
0,115
0,136
0,119
0,11
0,094
0,092
0,071
0,07
0,065

Исходя из того, что управление конкурентоспособностью продукции
ведется опосредованно через управление качеством процессов её создания,
непосредственным объектом управления ТПП является качество работ,
входящих в технологическую подготовку производства. Качество работ ТПП, в
свою очередь, нуждается в оценке. Рассмотрим данное положение на примере
важнейшей работы ТПП  разработке технологических процессов.
3. Оценка качества технологических процессов
Одной из важнейших работ ТПП является разработка технологических
процессов. Технологические процессы, оформленные в соответствующих
документах, содержат сведения не только исполнителю, но являются исходной
базой для решения многих задач в подсистемах технико-экономического
планирования, материально-технического снабжения и складского хозяйства,
инструментального хозяйства, оперативного планирования производства и др.
Таким образом, степень совершенства разрабатываемых технологических
процессов оказывает существенное влияние на всю производственнохозяйственную
деятельность
предприятия
и
конкурентоспособность
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выпускаемой продукции, важность создания оптимальных технологических
процессов трудно переоценить. Практика показывает, что проектирование
технологических процессов чаще всего ведется на основе опыта и интуиции
технолога, которые не всегда достаточны, отсюда большинство процессов не
оптимально, так как проектирование и расчет нескольких вариантов в условиях
серийного производства не осуществляется из-за чрезвычайной трудоёмкости и
сложности этого процесса. Кроме этого, появляется большое разнообразие
технологических процессов для изготовления однотипных деталей, что
приводит к необоснованному увеличению номенклатуры технологической
оснастки и инструмента.
Известно, что изготовить изделие заданного уровня качества можно
применив различные варианты технологических процессов неравнозначных по
своей эффективности, то есть задача проектирования ТП многовариантная.
Пусть имеется набор технологических процессов, удовлетворяющих всем
конструктивным особенностям изготовления изделия, тогда совокупность всех
возможных технологических процессов любого конкретного изделия можно
представить в виде ориентированного линейного графа G  H , A , где Н 
вершины, А  множество дуг. Каждая дуга представляет собой выполнение
конкретной технологической операции, а вершина – результат операции. Тогда
любой путь от начальной вершины графа H s в конечную H p представляет
собой один из возможных вариантов ТП ( xi ) изготовления изделия [7, с. 48].
Фрагмент графа вариантов технологических процессов представлен на рис. 2.
1

4
Нр
3

Hs

Б
2

5

Рис. 2. Фрагмент графа вариантов технологических процессов
Использование
автоматизированного
проектирования
позволяет
разработать ряд возможных вариантов технологических процессов
изготовления изделия. Однако, имея набор вариантов ТП, возникает
необходимость сравнивать их между собой, а затем обоснованно находить
оптимальный вариант, который является наиболее целесообразным в данных
условиях, следовательно, необходим критерий для оценки качества
разработанных технологических процессов, т.е. различных путей графа (еще
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раз подчеркнем, что расматриваются только те ТП, которые обеспечивают
проектируемые параметры изделия). В настоящее время на практике нередко
используют в качестве критерия эффективности длительность выполнения
операции, то есть наибольшую производительность труда станочника, чаще в
качестве критерия выступает минимальная технологическая себестоимость,
используется также и ряд других критериев. Наличие разнообразных критериев
эффективности свидетельствует о том, что ни один из этих критериев не
удовлетворяет полностью поставленной задаче – выбору рационального
технологического процесса. Технологические процессы должны удовлетворять
ряду требований, то есть становится очевидным, что задача оценки и выбора
оптимального варианта ТП – многокритериальная задача. Число вариантов
технологических процессов для изготовления изделия может оказаться
значительным, задача ограничения количества проектируемых ТП должна
решаться в подсистеме автоматизированного проектирования технологических
процессов.
Для определения локальных критериев оценки качества разработки
технологических процессов был использован анкетный опрос экспертов. В
качестве локальных критериев предложены:
 технологическая себестоимость (С), под которой понимается сумма
издержек производства по тем статьям, по которым эти издержки различны для
сопоставляемых вариантов;
 длительность производственного цикла ( Т ц ), то есть отрезок времени
между началом и окончанием производственного процесса изготовления
партии изделий;
 уровень механизации ( d n ), который показывает степень замены
ручного труда человека машинным в той части технологического процесса, тде
происходит непосредственное изменение состояния формы или качества
изделий с сохранением человека в управлении машинами.
Рассмотренным локальным критериям соответствуют свои размерности,
определяемые их природой, и эти размерности не совпадают (технологическая
себестоимость измеряется в гривнах, длительность производственного цикла –
в рабочих днях, показатель уровня механизации – величина безразмерная).
Отсюда возникает задача приведения их к одной размерности или к
безразмерному виду, что достигается путем нормализации критериев. Каждая
из этих оценок принадлежит отрезку [0, 1], причем нормализация проведена
так, что большие значения соответствуют лучшим значениям локального
критерия. На следующем этапе определяется вид функции полезности.
Анализ показал, что качество разработки технологических процессов тем
выше, чем лучше значения принятых локальных критериев, То есть система
целеобразования соответствует сочетательному принципу, следовательно, в
нашем случае целесообразно для оценки качества разработки технологических
принципов использовать аддитивную функцию полезности. Так как число
локальных критериев, принятых для оценки, равно трем то проверка
справедливости допущений о независимости по полезности, а также их
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аддитивной независимости была выполнена с помощью процедур, описанных в
[8, с. 220-223].
Степень важности выбранных локальных критериев различная.
Установили следующие весовые коэффициенты (  ) для технологической
себестоимости c = 0,42, длительности производственного цикла Тц = 0,33,
уровня механизации d n = 0,25.
Следовательно, функцию U (x) для оценки качества разработки
технологических процессов с учетом приоритета локальных критериев можно
записать так:
(10)
U ( x)  max0,42Le ( x)  0,33LТц ( x)  0,25d n ( x).
x

Таким образом, глобальным критерием оценки качества разработанных
технологических процессов, представленных графом вариантов, выступает
аддитивная функция полезности. Пугь, которому соответствует максимальное
значение данной функции, является оптимальным вариантом изготовления
изделия.
4. Алгоритм формирования конкурентоспособности продукции
Исходя из того, что управление конкурентоспособностью продукции
необходимо осуществлять через управление качеством процессов её создания,
задача формирования конкурентоспособности продукции может быть задана
следующим образом: провести улучшения исходного варианта ТПП в сторону
идеального, произведя затраты не более заданных (т.к. средства, которыми
располагает предприятие, всегда ограничены). Улучшение вариантов работ
производить в последовательности, установленной по массиву коэффициентов
важности  (N ) . Чем больше коэффициент важности данной работы, тем выше
приоритет для улучшения исходного варианта данной работы.
Иными словами, технологическая подготовка производства содержит N
видов работ. Каждый вид имеет NM вариантов, идеальный вариант для любого
вида работы имеет номер 1. Для каждой работы по всем возможным вариантам
её выполнения рассчитывают функции полезности, также определяют значение
функции полезности для идеального варианта осуществления ТПП и реального,
т.е. такого, по которому она может быть осуществлена при сложившихся на
данный момент условиях на предприятии. Если эти значения не совпадают, то
необходимо производить улучшение вариантов. В формальной постановке эта
задача будет выглядеть так: заданы конечное множество U , отношение
частичного порядка < на U , размер S (u )  Z  каждого элемента и стоимость

v(u )  Z 

каждого

элемента

u U , положительное число

В.

Вопрос.

Существует ли такое подмножество U '  U , что, если u U ' и u '  U , то
u ' U , и выполняется следующее условие:
и
 S (u) B
U (u)  max
vU n

v'

U'

В данном случае: В – затраты;
v(u )  многокритериальная функция полезности.
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Данная задача относится к задаче о "загрузке рюкзака". Этот тип задач:
булев рюкзак, целочисленный рюкзак, непрерывный рюкзак с кратным
выбором элементов, частично упорядоченный рюкзак, относится к задачам,
занимающим малую память, но являются NP-трудными по числу операций и
называются переборными методами решения дискретных задач. Поэтому для
решения данной задачи разработан модифицированный алгоритм,
учитывающий её специфику, и позволяющий свести NP-полноту к P-полноте.
Суть алгоритма заключается в следующем:
1. По массиву коэффициентов важности устанавливается приоритет для
каждой работы, чем больше коэффициент важности, тем выше приоритет
данной работы.
2. Улучшение исходного варианта ТПП начинается с работы, у которой
наивысший приоритет.
3. Определяется номер исходного варианта для данной работы.
4. Определяются затраты на переход к идеальному варианту (первый
вариант) по этой работе. Если эти затраты не превышают заданных, то
осуществляется переход к этому варианту, если превышают, то определяются
затраты на переход ко второму варианту, третьему варианту и т.д., до номера
исходного варианта.
5. Если "улучшение произошло", то фиксируют следующую
информацию: затраты на улучшение исходного варианта, номер улучшенного
варианта, значение целевой функции для улучшенного варианта.
6. Затем рассматривают следующую работу, приоритет которой ниже
только что рассмотренной. Все операции аналогичны выше описанным, за
исключением того, что затраты на улучшение суммируются с затратами на
улучшение рассмотренных работ и проверяется условие: не превосходят ли эти
затраты указанных. Если затраты не превышают заданных, то можно
осуществить улучшение.
Все операции описанные выше выполняются до тех пор, пока либо
суммарные затраты не будут равны заданным, либо будут просмотрены все
работы.
Далее осуществляется подсчет целевой функции для улучшения варианта
ТПП.
Предлагаемый
метод
оценки
позволяет
формировать
конкурентоспособность продукции на стадии технологической подготовки
производства. Аналогичный подход можно использовать на стадии жизненного
цикла изделия.
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2.34. ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тимошик Н.С.
к.е.н.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Посилення вітчизняної та міжнародної конкуренції, обмеженість
природних ресурсів, соціальні та політичні проблеми економічного розвитку
обумовлюють необхідність постійного удосконалення системи управління
конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств.
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності відображені в наукових
працях Г.Л. Азоєва, І. Ансоффа, І.М. Акімової, Л.В. Балабанової, Є.В.
Крикавського, О.Є. Кузьміна, М. Портера, В.Л. Товажнянського та інших
вітчизняних і зарубіжних економістів.
Загалом продуктивність і конкурентоспроможність підприємств
визначаються багатьма детермінантами і формуються на як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку. Протягом багатьох століть економісти намагалися
віднайти і зрозуміти чинники, пов’язані із цим процесом. Внаслідок цього
виникали різноманітні теорії: від концепції розподілу праці та спеціалізації,
розробленої Адамом Смітом, до пріоритетності інвестицій у фізичний капітал
та інфраструктуру в економістів неокласичної школи [1].
Відповідно сучасні теорії вивчають інші механізми, наприклад, високий
рівень державного управління, освіту та навчання, макроекономічну
стабільність, технологічний прогрес, розвиненість бізнесу й ринкову
ефективність.
Хоч
всі
наведені
чинники
є
важливими
для
конкурентоспроможності та економічного зростання, вони не виключають один
одного [2]. Різними науковими працями з економіки підтверджується, що два
або більша частина з них можуть одночасно, відігравати важливу роль.
При формуванні індексу глобальної конкурентоспроможності до уваги
береться складність економічних процесів і пропонується виважене середнє
значення великої кількості різних компонентів, кожен з яких відображає один з
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аспектів конкурентоспроможності. Компоненти згруповані у дванадцять
складових конкурентоспроможності (рис. 1.1) [3].

Основа факторнорієнтованих економік

Основа орієнтованих на
ефективність економік

Базові вимоги
• Інституції
• Інфраструктура
• Макроекономічне середовище
• Охорона здоров’я та початкова освіта

Підсилювачі ефективності
• Вища освіта та професійна підготовка
• Ефективність ринку товарів
• Ефективність ринку праці
• Рівень розвитку фінансового ринку
• Технологічна готовність
• Розмір ринку
• Фактори розвиткут та інноваційного
потенціалу
Рівень розвитку бізнесу
• Інновації

Основа інноваційноорієнтованих економік

Рис. 1. Компоненти конкурентоспроможності
На конкурентоспроможність і економічне зростання суттєво впливає
якість інституційного середовища. Вона відбивається на інвестиційних
рішеннях та організації виробництва та впливає на те, у який спосіб
суспільство розподіляє вигоди й витрати щодо реалізації програм і стратегій
розвитку у перспективі. Наприклад, якщо власникам землі, корпоративних
акцій або ж інтелектуальної власності не гарантовано прав на неї, вони не
інвестуватимуть у свою власність кошти.
Саме
інституції
залишаються
найслабшим
місцем
конкурентоспроможності української економіки. У Звіті про глобальну
конкурентоспроможність за 2012 рік Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)
за даною складовою Україна посіла лише 132-е місце з 144 країн світу - на одну
позицію нижче порівняно з минулим роком (рис. 2)[3]. Такий результат є одним
із найнижчих не лише відносно країн ЄС та інших розвинених економік, а й
порівняно з рештою держав. За показником розвитку інституцій Україна
поступається усім країнам СНД, за винятком Росії та Киргизії, у яких
відповідно 133-є і 137-е місця.
Велике значення для ефективного функціонування економіки має
високорозвинена інфраструктура, оскільки є важливим чинником при
визначенні місця розташування економічної діяльності, видів діяльності або
секторів, які можуть розвиватися у кожному окремому випадку. При
високорозвиненій інфраструктурі зменшується вплив відстані між регіонами,
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забезпечується інтеграція національного ринку й низьковитратний зв’язок з
ринками інших країн та регіонів.
Україна

СНД

ЦСЄ*

Розвинені економіки

6
5

5,1

4,9

5
4

3,1

3,6

3,7

3,5 3,7
3

3,8

4

3,4

3
2
1
0
Складова 1: Інституції

А. Державні інституції

В. Приватні інституції

Джерело ВЕФ. Звіт про глобальну конкурентоспроможність за 2012 рік,
ЦСЄ – країни Центральної і Східної Європи

Рис. 2. Динаміка складової інституції та її компонентів [3]
Якість і розвиток інфраструктури впливають на економічне зростання,
скорочують розбіжність у рівнях доходів населення й сприяють боротьбі з
незабезпеченістю населення. Крім того, економіка залежить від безперебійного
постачання електроенергії у необхідних обсягах, що забезпечує належний
режим роботи підприємств. Зрештою, велика й розвинена телекомунікаційна
мережа забезпечує швидкий і вільний потік інформації.
Розвиток економіки не може бути стійким без макроекономічної
стабільності. Стабільність макроекономіки привернула увагу громадськості не
так давно, коли деякі країни Європи потребували підтримки МВФ та інших
країн єврозони задля попередження суверенного дефолту, оскільки їхній
державний борг сягнув критичного рівня [4,5]. Необхідно зауважити, що ця
складова оцінює стабільність макроекономічного середовища і не бере до уваги
те, як саме уряд керує державним бюджетом. Тому якісний індикатор
відбивається у складовій інституцій.
Стан здоров’я працівників має найважливіше значення для
конкурентоспроможності й продуктивності країни. Люди із поганим здоров’ям
не здатні повністю реалізовувати свій потенціал і працюватимуть менш
продуктивно. Незадовільне здоров’я співробітників призводить до чималих
витрат для бізнесу, тому що хворі працівники часто відсутні на робочому місці
або ж працюють з низьким рівнем ефективності. З цих причин, інвестиції в
охорону здоров’я є вкрай важливими як в економічному, так і в моральному
аспектах. Крім охорони здоров’я, в інституції також враховується якість і
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розвиненість початкової освіти. Базова освіта збільшує ефективність кожного
працівника. Таким чином, недоліки, пов’язані з базовою освітою, можуть
негативно впливати на бізнес, обмежуючи його розвиток.
При створенні найкращого середовища з метою обміну товарами у
діяльності бізнесу має бути якомога менше перешкод, які виникають унаслідок
втручання держави (непропорційні й обтяжливі податки, обмежувальні та
дискримінаційні правила відносно міжнародної торгівлі та прямих іноземних
інвестицій).
Рівень розвитку бізнесу суттєво впливає на ступінь ефективності під час
виробництва товарів та послуг. Він пов’язаний із двома об’єднаними між собою
складовими: якість бізнес-спільнот країни у цілому та якість діяльності і
стратегій певних фірм. Крім того, фінансовим ринкам необхідне управління
задля захисту інвесторів та інших учасників економічних процесів.
Важливим на сучасному етапі є технологічна готовність підприємств, яка
характеризується максимальною здатністю використовувати інформаційні,
комунікаційні технології у повсякденній діяльності й виробничих процесах
задля підвищення ефективності інновацій, що в кінцевому підсумку сприяє
зростанню конкурентоспроможності, розміру ринку та бізнесу.
Таблиця 1
Обсяги реалізованої машинобудівної продукції за 2012 рік
та індекси за січень-квітень 2013 року

Промисловість
Машинобудування
виробництво машин та устаткування
виробництво електричного,
електронного та оптичного
устаткування
виробництво транспортних засобів
та устаткування

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг) у
відпускних цінах
підприємств (без ПДВ та
акцизу) за 2012 р.
у % до всієї
млн.грн.
реалізованої
продукції
1115224,5
100

Індекси промислової
продукції
Січень– Довідково:
січень–
квітень
квітень
2013р.до 2012р.
до
січня–
січня–
квітня
квітня
2012р.
2011р.
95,8

101,7

140569,3
40644,5

12,6
3,6

86,9
96,5

106,8
105,9

29804,8

2,7

104,7

101,1

70120,0

6,3

82,4

107,5

Суттєвим для машинобудівних підприємств сьогодні є не тільки
отримання прибутків, прийняття оптимальних рішень, а й формування та
забезпечення системи управління і обліку, направлених на досягнення
запланованої конкретної мети. Можливість підприємств конкурувати як на
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках безпосередньо залежить від
конкурентоспроможності їх продукції і механізмів використання економічних
методів діяльності (табл.1)[6, 7].
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Згідно з наведеними даними у табл. 1 позитивним є те, що протягом
січня-квітня 2013 року відбулось зростання виробництва електричного,
електронного та оптичного устаткування (104,7%), проте інші - знизилися.
Графічне зображення структури машинобудівної продукції наведено на
рис.3.
виробництво
транспортних
засобів та
устаткування; 50

виробництво машин
та устаткування;
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Рис. 3. Структура реалізованої продукції машинобудування у 2012 році
(складено на основі джерела [6])
У структурі галузі машинобудування 2012 року найбільшу частку
займало виробництво транспортних засобів та устаткування – 50%, тоді як інші
два сегменти – електричного, електронного й оптичного устаткування, з одного
боку, і машин та устаткування – з другого, охоплюють відповідно 28,57% і
21,42% (рис. 3).
Збереження тенденції зростання в машинобудуванні, так само, як і в
інших внутрішньоорієнтованих виробництвах дуже важливо, оскільки сприяє
формуванню позитивних структурних зрушень у промисловості.
Управління конкурентоспроможністю включає процес планування та
забезпечення відповідних дій, які впливають на підвищення рівня
конкурентоздатності підприємства. При цьому конкурентоспроможність
продукції формується в межах функціонування певних процесів: дослідження,
розробки, виготовлення, споживання, експлуатації, утилізації.
Створення високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси
підприємства використовуються продуктивно і воно стає більш прибутковим,
ніж його головні конкуренти при постійному попиті. Тому керівництво
повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах
господарювання і проводити відповідні перетворення в політиці виробництва
та реалізації товарів.
Всі чинники, що впливають на конкурентоспроможність, можна
розділити на дві великі групи: внутрішні та зовнішні. Внутрішні – це ті, на які
підприємство впливати не може і в своїй політиці повинно сприймати їх як
дещо незмінне. До них відносяться [8]:
1. Спосіб діяльності державних владних структур (кредитно-грошова
політика, законодавство). Зокрема, в залежності від характеру податкової
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політики (розміри податкових ставок) підприємство буде отримувати високий
прибуток або зовсім його не отримувати.
2. Господарська кон’юнктура, що включає кон’юнктуру ринків засобів
виробництва, сировинних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
3. Розвиток взаємозалежних та підтримуючих галузей. В такому випадку
мова йде про розвиток нових технологій (ресурсозберігаючих), нових
матеріалів та джерел енергії. Впровадження їх у виробництво підвищує
науковий та виробничий потенціал підприємства.
4. Формування попиту. Сюди входить ріст попиту на товари, що
виробляються підприємством, його стабільність і дозволяють підприємству
отримувати високий прибуток, а також закріпитися на ринку. Зміна попиту,
вимог покупця до якості продукції, зниження покупної можливості населення,
навпаки,
не
створюють
умов
для
забезпечення
відповідної
конкурентоспроможності.
До внутрішніх чинників відносяться [8]:
1. Діяльність керівництва підприємства (організаційна та виробнича
структури управління, професійний та кваліфікаційний рівень апарату
управління і т. ін.).
2. Забезпеченість технологічним оснащенням. Оновлення устаткування та
технологій, заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення
конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість
виробництва.
3. Сировина, матеріали та напівфабрикати. Якість сировини,
оптимальність її перероблення та величина відходів в значній мірі впливають
на конкурентоспроможність підприємства. Зменшення виходу готової
продукції із сировини (це особливо характерно для харчової промисловості),
некомплексна її переробка призводять до збільшення витрат виробництва, а
значить, до зменшення прибутку, що, в свою чергу, не дозволяє розширити
виробництво. Внаслідок цього знижується конкурентоспроможність. І навпаки,
покращення використання сировини, його комплексна переробка знижують
витрати виробництва, а значить, підвищують конкурентоспроможність.
4. Збут продукції, її обсяг та витрати реалізації. Цей чинник серйозно
впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Можна
добитися непоганих результатів в виробництві, випускаючи продукцію вищої
якості і відносно невисокої собівартості, але все буде зведене нанівець при
непродуманій збутовій політиці. Тому підприємство намагається здійснити
ефективний збут за рахунок продажу необхідної ринкові продукції,
стимулювання збільшення обсягів продажу, завойовуючи нові ринки збуту. Все
це робиться, з однієї сторони, на основі формування основного покупця,
проведення ефективної цінової політики і т. ін., а з іншої – шляхом ефективного
забезпечення сировиною, матеріалами та устаткуванням за доступними цінами.
Визначивши середовище, в якому буде здійснюватись виробництво і
реалізація необхідно перейти до встановлення своєї ролі і положення на ринку.
Тут важливо виходити із максимізації тих можливостей, які відрізняють
підприємство від конкурентів.
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Крім того, існує чіткий причинно-наслідковий зв’язок між конкурентним
середовищем, розвитком підприємництва, підвищенням ефективності
виробництва та зростанням його потенціалу. В таких умовах ефективна
державна політика, спрямована на стимулювання розвитку конкуренції та
зменшення влади монополій на ринку, може позитивно вплинути на
конкурентоспроможність продукції машинобудівної галузі як на внутрішньому,
так і зовнішніх ринках.
Таким чином, основною проблемою розвитку економіки України є
підвищення ефективності суспільного виробництва при зосередженні зусиль на
випуску конкурентоспроможної продукції і одночасному забезпеченні
найбільш повної зайнятості працездатного населення. Найважливішими
завданнями державної політики у сфері підвищення конкурентоспроможності
можна визначити такі:
- зменшення бар’єрів у господарській діяльності, усунення податкового
тиску;
- удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності та
визначеність антимонопольного законодавства;
- припинення відтоку капіталів за кордон, зміцнення валютно-банківської
системи, стабілізація національної валюти;
- підвищення рівня платоспроможного попиту населення;
- державна підтримка новостворених підприємств: зміни у законодавстві,
створення служб інформації про новітні технології, сприяння виходу на
перспективні ринки збуту;
- здійснення фінансового стимулювання інноваційної діяльності
підприємств при створенні нових товарів і послуг;
- формування конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій,
озброєння технологіями великих міжнародних коопераційних проектів та
стратегіями глобального маркетингу;
- мінімізація критичної залежності від окремих держав (ринків), зміцнення
економічної безпеки країни; міжнародна співпраця країни з різноманітними
державними організаціями.
Наведені заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності
підприємства та його продукції і всієї економіки загалом. Для забезпечення
стабільного розвитку підприємство повинно досягти відповідного рівня
ефективності своєї роботи, а тому необхідно впровадити і постійно
вдосконалювати систему управління конкурентоспроможністю продукції, що
включає в себе аналіз конкурентного середовища, оцінку рівня
конкурентоспроможності продукції, планування та реалізацію конкурентних
стратегій.
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2.35. ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИТРАТ НА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Ткаченко С.А.
к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи
Вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний інститут»
Ефективна господарська діяльність фірми-продуцента досягається
зменшенням витрат, збільшенням якісних характеристик та технічних
параметрів і розширенням споживчих властивостей продукції. Власне кажучи
на максимізацію цих чинників повинна бути спрямована політика підприємств,
які націлені на ефективне управління функцією маркетингу. Для наближення до
цієї цілі підприємствам галузі машинобудування необхідно вдосконалювати
технологічний процес та підвищувати якісні характеристики і параметри
продукції.
Потрібно відзначити, що іноді на практиці зустрічаються співставлення
підвищення якості продукції зменшенню її собівартості не пов’язані із сутністю
категорії собівартості, а відображає наявні недоліки в плануванні та обліку
витрат на виробництво і калькулюванні собівартості продукції.
Систематичне зменшення собівартості продукції здійснюється шляхом
впровадження досягнень науки і техніки, удосконаленням технології та
організації виробництва і управління та не повинне проводитися за рахунок
погіршення якості продукції. Разом з тим покращення якості виробів,
приносячи економію, яка перевищує додаткові витрати, не повинне
супроводжуватися невиправданим зростанням собівартості продукції. Все це
значить, що на промислових підприємствах галузі машинобудування
Миколаївської
області
(АТВТ
«Завод
«Екватор»,
АТВТ
«Первомайськдизельмаш», ВАТ «Завод Фрегат», ВАТ «Інгул», ВАТ
«Конвеєрмаш», ВАТ МП «ЕРА», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект») потрібно
посилювати контроль за покращенням якості продукції і систематичним
зменшенням її собівартості, порівнюючи ступінь покращення якості виробів та
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додаткові кошти, які витрачають у зв’язку з цим, визначаючи ефективність
додаткових витрат, пов’язаних з випуском продукції покращеної якості.
Атестація виготовляємої на підприємствах продукції за двома
категоріями якості (вищою і першою) дозволяє вирішити наступні основні
завдання: оцінки рівня якості виготовляємої продукції; визначення факторів, які
сприяють підвищенню якості продукції; встановлення планових завдань по
підвищенню якості продукції; введення економічного стимулювання за
виконання планів підвищення рівня якості.
Ці завдання можуть бути вирішені при наявності економічно
обґрунтованих оптових цін, які враховують рівень якості продукції. У зв’язку з
цим для визначення розміру надбавок (знижок) до діючих цін розраховуються
нижня та верхня межі надбавки (знижки) до ціни за якість виробу.
Таким чином, при розрахунку надбавок (знижок) до діючих цін за окремі
покращення (або спрощення) конструкції і інші якісні показники та технічні
параметри використовується розмір додаткових витрат із покращення якості
продукції.
Для розробки економічно обґрунтованих оптових цін потрібно знати,
відповідно, не тільки якість взаємозамінних виробів і економічну їх
ефективність для споживача але і собівартість виробництва цієї продукції з
урахуванням додаткових витрат, які пов’язані з покращенням її якості. У
противному випадку необґрунтовано збільшені ціни можуть приховувати
похибки в діяльності підприємств, недоліки в роботі служб дослідження ринку.
Необхідність контролю за ефективністю додаткових витрат на
підвищення якості продукції і економічного обґрунтування надбавок до
оптових цін на продукцію з покращеними споживчими властивостями
обумовлює потребу у вирішенні задач обліку і відображення у звітності витрат,
пов’язаних з підвищенням якісних характеристик виробів.
Фактичні ж додаткові витрати на підвищення якості продукції в цей час,
як правило, відносяться на усю виготовляємою продукцію, включаючи і ту, з
виробництвом якої вони не пов’язані. Облік цих витрат розосереджено за
декількома рахунками синтетичного обліку, а в аналітичному обліку вони
зливаються з іншими статтями витрат виробництва.
Зокрема, витрати на контроль якості відображаються на рахунках
91«Загальновиробничі витрати» і 92 «Адміністративні витрати», втрати від
браку – в межах норми та витрати на виправлення браку на рахунку 23
«Виробництво», а втрати від браку понад норму – безпосередньо на рахунку 90
«Собівартість реалізації». Крім того, витрати на гарантійний ремонт і
обслуговування продукції у споживачів обліковуються на рахунку 93 «Витрати
на збут», а втрати доходу внаслідок скорочення обсягу продажу та падіння
іміджу продукції взагалі не відображаються в системі рахунків бухгалтерського
обліку. За цих умов отримати дані про вартісну оцінку витрат на якість
можливо лише завдяки детальній перевірці первинних документів і даних
регістрів обліку, що є досить трудомістким і тривалим процесом.
На підприємствах галузі машинобудування, які застосовують журнальну
форму обліку, угрупування витрат на підвищення якості на протязі місяця
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здійснюється у журнал № 5. Записи у журнал робляться на основі первинних
документів і розроблених таблиць розподілення матеріалів, заробітної плати,
витрат по утриманню і експлуатації обладнання, цехових і загальновиробничих
витрат, які пов’язані з процесом покращення якості продукції. Однак, потрібно
відзначити, що шляхом підсумування витрат не можна визначити загальну суму
витрат підприємства на підвищення якості продукції за статтями витрат.
Зведені дані про витрати на підвищення якості, які визначаються у журналі №
5, в кінці місяця переносяться до оборотно-сальдової відомості, головної книги.
Для визначення економічної ефективності витрат за поточним
покращенням якості продукції потрібно підвищити аналітичність обліку витрат
на виробництво, виділяючи в якості об’єктів обліку витрат окремі замовлення і
види продукції. Застосування необґрунтовано збільшених об’єктів обліку і
відсутність потрібного контролю за економічно припустимим ступенем їх
агрегування утруднює калькулювання собівартості окремих виробів, їх
модифікацій. В умовах обліку витрат на виробництво в цілому по цеху
(підприємству) неможливо не тільки виявити розмір додаткових витрат по
покращенню виробів, але і економічно обґрунтовано розрахувати собівартість
окремих видів продукції.
Облік додаткових витрат на підвищення якості продукції в
машинобудівної галузі промисловості має свою специфіку. Так, в
машинобудуванні якість багатьох виробів (машин, пристроїв) головним чином
залежить від деяких основних деталей і вузлів. Наприклад, для манометрів і
витратометрів деталями, які визначають їх якість, є чутливі елементи, для
термопар – їх захисна арматура і інше. На ці деталі і вузли дуже важливо мати
калькуляції собівартості, тому що за їх допомогою можливо визначити
собівартість виробів різної якості.
Таблиця 1
Додаткові витрати на виготовлення корпусу навісного (1200х800х320)
Статті витрат
1. Матеріали, профілі, напівфабрикати (за вирахуванням зворотних відходів)
2. Комплектуючі вироби, деталі
3. Основна заробітна плата виробничих робочих
4. Паливо і енергія на технологічні цілі
5. Витрати по утриманню і експлуатації обладнання і транспортних засобів
6. Інші витрати
Разом витрат:

Сума,
грн.-коп.
53-21
5-50
7-02
0-77
18-06
24-50
109-06

Розмір додаткових витрат по покращенню якості продукції може бути
пов'язаний із застосуванням кращих сировини і матеріалів, введенням
додаткових операцій праці, збільшенням часу роботи обладнання,
спрямованого на покращення обробки і підвищення точності виготовлення
продукції (табл. 1).
На підприємствах, які виготовляють різні модифікації виготовляємих
виробів – продукція у різному виконанні. При цьому додаткові витрати можуть
бути пов’язані із виготовленням окремих вузлів, агрегатів, а також з випуском
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усієї продукції, яка поділяється у відповідності з існуючими стандартами і
технічними умовами на сорти і класи.
На ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» впроваджена практика планування
цехам додаткових витрат на покращення якості продукції в експортному
виконанні, на яку встановлені надбавки до оптових цін за підвищену якість.
При цьому в системі обліку витрат були уточнені об’єкти калькулювання
собівартості продукції і організовано облік додаткових витрат на покращення
якості за окремими замовленнями, в розрізі груп однорідної продукції з
наступним розподіленням їх за видами продукції. Це дозволило визначити
собівартість цієї продукції з урахуванням її якості.
Однак, такі заходи носять поодинокий характер і не мають істотного
впливу на вирішення завдання організації бухгалтерського обліку витрат на
підвищення якості продукції. Між тим розповсюдження цього досвіду і
організація на підприємствах обліку додаткових витрат на підвищення якості
продукції за окремими виробничими замовленнями створює умови для
підсилення контролю за їх ефективністю.
На підприємствах машинобудування розробляються конкретні
організаційно-технічні заходи, спрямовані на покращення відповідних
характеристик виробів, вузлів і деталей. Так, на стадії атестації конвеєру, який
виготовляється ВАТ «Конвеєрмаш», на Знак якості зроблені якісні зміни (табл.
2), які дозволили збільшити коефіцієнт надійності конвеєру.
Таблиця 2
Відомість собівартості і оптових цін за якісні зміни, які вносяться в
конструкцію конвеєру, грн.-коп.
до
впровадження

після
впровадження

1. Введення штирьєвого розйому
2. Розподілювач підключити до основної
гідросистеми
3. Впровадження саморегулюємого
натяжного пристрою
4. Введення нової ленти
Разом:

після
впровадження

Найменування
конструктивних (якісних) змін

Оптові ціни

до
впровадження

Собівартість

-

4-92

+4,92

-

5-65

+5-65

58-13

66-67

8-54

66-73

76-53

+9-80

Зміни,
(+, -)

До
плану

0-30

3-00

2-70

0-34

3-44

+3-10

38-95
97-38

49-77
124-36

10-82
22-06

44-71
111-78

57-13
142-75

+12-42
+30-97

Із даних табл. 2 випливає, що удосконалення функціональноексплуатаційних властивостей конвеєру супроводжується збільшенням
абсолютної величини витрат на одиницю продукції і підвищенням ціни.
Окрім загальних вимог, передбачених стандартами або технічними
умовами на продукцію різних модифікацій (у різному виконанні),
встановлюють додаткові технічні умови її виготовлення і поставки, виконання
яких обумовлює і додаткові витрати підприємства-виконавця.
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Таблиця 3
Додаткові планові витрати на експортне виконання конвеєру по відношенню до
планової собівартості її виготовлення на внутрішній ринок
Статті витрат

1. Сировина і матеріали
2. Транспортно-заготівельні
витрати
3. Покупні комплектуючі
вироби, напівфабрикати і
послуги підприємств
4. Зворотні відходи
(вираховуються)
5. Паливо і енергія для
технологічних цілей
6. Заробітна плата
виробничих робочих
7. Відрахування на соціальне
страхування
8. Преміально-прогресивна
оплата праці
9. Витрати по освоєнню
виробництва нових видів
продукції
10. Відшкодування зносу
інструментів і пристосувань
цільового призначення та інші
спеціальні витрати
11. Витрати по утриманню і
експлуатації обладнання
12. Цехові витрати
13. Загальновиробничі
витрати
14. Втрати від браку
15. Інші виробничі витрати
16. Разом виробнича
собівартість
17. Позавиробничі витрати
18. Разом повна собівартість
19. Оптова ціна, надбавка
20. Рентабельність, %

на
внутрішній
ринок,
грн.-коп.
861-97

Собівартість конвеєру
додатково на експорт в країни
СНД
Дальнього зарубіжжя
у % до
у % до
грн.-коп.
грн.-коп.
гр. 3
гр. 3
30-51
3,54
30-69
3,56

-

12-15

-

11-98

-

3493-11

459-32

13,15

819-82

23,47

25-51

-

-

-

-

95-47

-

-

-

-

277-55

45-73

16,48

202-56

72,98

21-36

-

-

-

-

-

2-16

-

1-22

-

-

-

-

-

-

52-81

-

-

-

-

478-24

168-21

35,16

319-89

66,87

149-52

40-70

27,22

44-33

29,65

218-29

56-17

25,73

61-27

28,07

9-92
9-47

0-40
1-30

4,03
13,73

0-22
2-87

2,22
30,31

5642-30

816-65

14,47

1494-85

26,49

40-43
5682-73
6158-64
8,7

5-66
822-31
1000-00
9,1

14,0
14,47
16,24
-

10-67
1505-52
1764-70
8,5

26,39
26,49
28,65
-

Для відшкодування цих додаткових витрат підприємства-виконавці
встановлюють надбавки до оптових цін.
Додаткові витрати на експортну продукцію на багатьох підприємствах не
виділяють самостійними об’єктами обліку, їх визначають тільки в плановому
порядку і по відношенню до витрат серійного випуску. Вказані витрати на
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прикладі конвеєру характеризуються наступними умовними даними (табл. 3).
Як видко із табл. 3, витрати на виробництво конвеєру істотно
відрізняються в залежності від варіантів виконання. Для обґрунтування
експортних надбавок з урахуванням якості виготовлення потрібно здійснювати
облік цих додаткових витрат на виготовлення експортної продукції.
Щоб вирішити на підприємствах завдання імовірного визначення рівня
додаткових витрат або собівартості продукції покращеної якості, потрібно на
сам перед забезпечити групування витрат за окремими замовленнями або
видами продукції (виробами) у сполучені з методом гранично-припустимих
витрат.
Таким чином, найважливішою умовою імовірного визначення рівня
витрат на виробництво продукції покращеної якості є організація їх обліку, поперше, в розрізі окремих видів продукції, виробів або замовлень і, по-друге, на
основі гранично-припустимого рівня витрат.
На наш погляд, потрібно встановлювати порядок обліку витрат за
окремими виробами або групами однорідної продукції. На підприємствах
промисловості, хоча і зустрічається планування і облік витрат за окремими
видами продукції, у більшості ж випадків відбувається збільшення об’єктів
обліку, формування груп однорідних виробів.
Необхідно включати в одну групу вироби із однорідної сировини і
матеріалів, які виготовляють за одною схемою технологічного процесу. В одну
групу можна об’єднувати також вироби, які утримують в собі взаємозв’язані
вузли і деталі. На практиці часто-густо не дотримуються цих принципів – в
один об’єкт об’єднують різнорідну продукцію довільно, без обґрунтування.
Відомо, що для виробів вищої категорії якості потрібні додаткові витрати
на контроль і випробування. Це призводить до того, що відхилення від
гранично-припустимого розміру витрат на вироби підвищеної якості всередині
груп невиправдано включаються до собівартості виробів нижчої якості,
викривляючи фактичну собівартість. Тому, на наш погляд, доцільно вказати
умови, за яких витрати можуть збиратися за виробом, групою однорідних
виробів. При встановленні груп однорідних виробів потрібно виходити із
практичної можливості розмежування витрат на виробництво за кожною із цих
груп. При цьому в одну групу продукції потрібно об’єднувати усі вироби, які
виготовляються за однією схемою технологічного процесу, із однорідної
сировини і матеріалів, які утримують взаємозамінні вузли і деталі та належать
до однієї категорії якості. Це дозволить підвищити імовірність визначення
собівартості виробів в залежності від рівня якості.
В цілях покращення контролю за ефективністю витрат на підвищення
якості продукції і для ціноутворення потрібно повне виявлення собівартості,
усіх витрат підприємств по виробництву і реалізації окремих видів продукції.
При виготовленні окремих видів продукції, різних її модифікацій (у різному
виконанні) собівартість потрібно визначати відокремлено за кожним варіантом.
В умовах світових інтеграційних процесів великого значення набуває складання
калькуляцій на деталі, найважливіші вузли і механізми, від яких в значної мірі
залежить якість багатьох видів обладнання, їх надійність і довговічність.
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Відсутність обліку за замовленнями або економічно обґрунтованим
групам виробів обмежує можливості використання інформації в організації
контролю за зменшенням собівартості продукції. В той же час недоліки у
використанні методики обліку гранично-припустимого розміру витрат на
підприємствах не сприяють повному і вірогідному визначенню собівартості
окремих видів продукції (модифікацій, марок, типорозмірів і інше).
Застосування обліку гранично-припустимих витрат дозволить вирішувати
два завдання: по-перше, здійснювати поточний контроль за собівартістю
продукції на основі обліку фактичних витрат на виробництво; по-друге,
вірогідно калькулювати собівартість продукції.
Організація обліку додаткових витрат на покращення якості за окремими
виробничими замовленнями дозволить не тільки здійснювати контроль за їх
ефективністю, але і забезпечувати своєчасність списання їх. Із-за відсутності
відокремленого обліку витрат на підвищення якості продукції вони щомісячно
списуються, незалежно від того, закінчено той або інший захід або ні, і чи
наявний акт виконаних робіт. В результаті розриву між строком списання
витрат і строком закінчення робіт послаблюється контроль за рівнем
додаткових витрат. На наш погляд, додаткові витрати не повинні списуватися
до тих пір, поки не буде повністю виконано той або інший захід і випущена
продукція підвищеної якості. Лише після документального оформлення
закінчення робіт враховані фактичні додаткові витрати належать списанню на
витрати виробництва (на рахунок 23 «Виробництво»), якщо витрати на
підвищення якості були включені в собівартість продукції.
Удосконалення обліку витрат на покращення якості продукції і
підсилення контролю за їх ефективністю повинне досягатися шляхом
підвищення аналітичності і оперативності складання на підприємствах
відповідних регістрів. Означений тезис знайшов повне підтвердження в
численних працях автора [1-6].
На послідок зазначимо, що практична реалізація відокремленого обліку
витрат, які пов’язані із підвищенням якості продукції, дозволить використати
цю облікову інформацію у ціноутворенні, чітко контролювати процес
формування собівартості виробів підвищеної якості і створить реальні
економічні передумови для вирішення однієї із найважливіших задач економіки
якості – встановлення оптимальної якості при максимальної ціні на продукцію.
Література до розділу 2.35
1. Ткаченко С.А. Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості у системі
управління якісними характеристиками і параметрами продукції підприємств / С.А.
Ткаченко // Materialy VІІI mezinarodni vedecko-prakticka konference [«Věda a vznik–
2012»]. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. – Dil 7:
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підвищення якості продукції / С.А. Ткаченко // Materiały VIII Międzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji [«Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2012»]. –
Przemyśl: Nauka i studia, 2012. - Volume 6: Ekonomiczne nauki. – 88 str. – С. 73-75.
3. Ткаченко С.А. Бухгалтерський облік як один із визначальних елементів системи
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регулювання рівня якості продукції / С.А. Ткаченко // Тези доповідей Х Міжнародної
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6. Ткаченко С.А. Удосконалення процесу ціноутворення на підприємствах із
поглибленим використанням калькулювання собівартості продукції з врахуванням її
якості / С.А. Ткаченко // Materialy VІІI mezinarodni vedecko-prakticka konference
[«Věda a vznik – 2012»]. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. –
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2.36. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тучковська І.І.
кандидат економічних наук
Львівська комерційна академія
Теоретичне обґрунтування розвитку ринкового середовища передбачає
врахування дії економічних законів і категорій в умовах конкуренції суб’єктів
економічної системи. Ефективність участі у конкурентному середовищі
окремих підприємств можна характеризувати категорією конкурентоспроможності, що є відображенням розвитку конкурентного середовища та
сутності господарської діяльності суб’єктів конкуренції.
Важливим є виділення особливостей конкурентоспроможності як для
середовища господарської діяльності, так і для окремих суб’єктів
господарювання, зокрема промислових підприємств (ПП).
Серед вітчизняних і зарубіжними вчених-економістів не існує єдиної
думки щодо сутності категорії конкурентоспроможності та її співвідношення з
іншими взаємопов’язаними категоріями, зокрема конкуренції, конкурентних
переваг, конкурентного статусу, конкурентної позиції ПП [1, 2, 3, 4, 7]. Однак,
враховуючи наукові підходи, конкурентоспроможність ПП відображає ознаки
динамічності господарських відносин, що вимагає розгляду еволюції
економічних поглядів стосовно цього поняття, зокрема з врахуванням
функціональних та організаційно-економічних особливостей промисловості.
Важливо наголосити, що будь яке підприємство може відчувати на собі
як позитивні, так і негативні наслідки конкуренції (рис. 1). Як механізм
просування і розвитку конкуренція може сприяти та відповідно підтримувати
процеси розвитку ПП; сприяти оперативній зміні асортименту продукції та
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покращенню її якості; обумовлювати мінімізацію витрат та визначати
оптимальну ціну; заохочує до раціонального та ефективного використання
фінансово-виробничих ресурсів; сприяє оптимізації показників, доходів та
прибутків підприємства тощо.
КОНКУРЕНЦІЯ

НАПРЯМИ ПОЗИТИВНОГО
ВПЛИВУ

Суб’єкт
господарювання

НАПРЯМИ НЕГАТИВНОГО
ВПЛИВУ

Підтримувати процеси розвитку
ПП

Неефективного використання
робочої сили та створення умов
безробіття

Сприяти оперативній зміні
асортименту продукції

Сприяє погіршенню фінансового
стану значної частини ПП

Обслуговувати мінімізацію витрат
та визначити ціну продукції

Створює умови та сприяє
привласненню високих прибутків
ПП

Заохочує до раціонального та
ефективного використання
фінансово-виробничих ресурсів

Сприяє неефективному
використанню ресурсів

Сприяє оптимізації показників
доходів та прибутків ПП

Обумовлює погіршення якості
продукції

Подальший розвиток
окремих ПП
та економіки в цілому

Розширення
спеціалізації

Створення штучного
дефіциту

КОНКУРЕНТНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

Оптимізація цін та
призупинення темпів
інфляції

Виникнення
кризових явищ

Прискорення темпів
інфляції

Рис. 1. Позитивні та негативні наслідки впливу конкуренції на конкурентне середовище
(авторська розробка)
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Крім позитивних наслідків, конкуренція має вагомий негативний вплив
на стан суб’єкту господарювання. Так негативні наслідки конкуренції
призводять до неефективного використання робочої сили та створення умов
безробіття; сприяють неефективному використанню ресурсів ПП;
обумовлюють погіршення якості продукції; впливають на погіршенню
фінансового стану значної частини ПП. та сприяють їх банкрутству; сприяє
привласненню монопольно високих прибутків окремих ПП.
Оскільки за умов ринкового середовища ПП знаходяться під впливом
конкуренції, яка може мати відповідно позитивний або негативний вплив на
стан суб’єкту господарювання є доцільним окреслити напрями прояву
конкуренції на саме конкурентне середовище.
Так негативний вплив конкуренції у конкурентному середовищі
проявляється у наступному: виникнення кризових явищ; прискорення темпів
інфляції; створення штучного дефіциту та ін. Позитивний вплив наслідків
конкуренції на конкурентному середовищі відображається у за такими
напрямами: подальший розвиток окремих галузей та економіки в цілому;
розширення спеціалізації виробництва; оптимізація цін та призупинення темпів
інфляції та ін.
Успіх формування конкурентного середовища значною мірою залежить
від відповідності та своєчасності нормативно-правового забезпечення, якості
знань підприємців щодо нормативно-законодавчих актів, від вміння їх
використовувати і застосовувати у повсякденній практиці.
Слід зазначити, що визначення рівня конкурентоспроможності ПП може
проводитися різними суб’єктами залежно від поставлених для вирішення
завдань, а також від мети такого дослідження. У випадку якщо визначення
рівня конкурентоспроможності проводиться державними органами, то воно має
бути незалежним і від ПП, що досліджуються, ні від зацікавлених ПП, що
виступають в ролі конкурентів.
Визначення рівня конкурентоспроможності потрібне для вирішення
значної кількості як загальних, так і конкретних завдань, серед яких виділимо
такі:
- визначення шляхів розвитку діяльності ПП;
- аналіз сил конкуренції та їхній вплив на конкурентоспроможність ПП;
- виявлення та аналіз сильних і слабких сторін основних конкурентів;
- обґрунтування заходів щодо забезпечення та підвищення рівня
конкурентоспроможності ПП;
- встановлення необхідності та доцільності реорганізації ПП;
- вирішення питань про інвестування та кредитування ПП;
- вибір методів конкуренції.
Виходячи із завдань визначення рівня конкурентоспроможності ПП слід
проводити у взаємозв’язку із його динамічною взаємодією із суб’єктами
зовнішнього і внутрішнього середовища. Для такого вивчення є необхідним
використання відповідних принципів, підходів та методів, які у сукупності
складають методологічну базу дослідження. При цьому відправною точкою є
врахування інтересів покупців.
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Зазначимо, що до сьогодні не вироблено єдиної, універсальної методики
оцінювання рівня конкурентоспроможності ПП. [5, 6, 8, 9]. Найвідоміші моделі
і методи оцінюваня рівня конкурентоспроможності можна поділити на дві
групи: аналітичні та графічні (рис. 2).
Наведені
методи
досить
зручні
для
оцінювання
рівня
конкурентоспроможності ПП, проте застосування деяких з них є дещо
обмеженим, оскільки:
- по-перше, суб’єктами конкуренції на роздрібному ринку виступають
пункти продажу товарів, частина яких належить до структурних підрозділів
національних та транснаціональних корпоративних мереж, різних об’єднань і
не веде власного бухгалтерського та статистичного обліку. Це не дає
можливості застосовувати методи оцінки конкурентоспроможності, які
базуються на використанні бухгалтерських і статистичних даних;
- по-друге, частина магазинів належить фізичним особам-підприємцям,
які знаходяться на спрощеній системі оподаткування і не ведуть повною мірою
бухгалтерської та статистичної звітності, що теж не дає змоги розраховувати
низки показників конкурентоспроможності.
Методи оцінювання
конкурентоспроможності ТП

Аналітичні

Графічні

- рейтингове оцінювання;
- рейтингове оцінювання на основі
частки ринку;
- оцінювання на основі споживчої
вартості;
- оцінювання на основі теорії ефективної
конкуренції.

- матриця БКГ;
- модель «Привабливість ринку переваги»;
- матриця Портера;
- багатокутник конкурентоспроможності.

Рис. 2. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності ПП
(авторська розробка)
Враховуючи викладене та наявність і доступність інформації,
охарактеризуємо найбільш придатні, на наш погляд, методи оцінювання
конкурентоспроможності ТП [10].
Метод різниць. Суть цього методу полягає у визначенні переваг і
недоліків підприємства за окремими оціночними показниками. У разі його
застосування підприємство, що оцінюється, порівнюється тільки з одним
підприємством-конкурентом. За кожним із оціночних показників визначається
не лише конкурентна позиція підприємства, а й кількісний розрив у досягнутих
значеннях.
Метод балів. Застосування цього методу дає змогу визначити загальне
становище, сильні та слабкі позиції підприємств, що оцінюються. Його
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використання базується на визначенні місця кожного підприємства за різними
критеріями оцінки шляхом ранжирування досягнутих значень.
Використання методу балів передбачає здійснення такої низки робіт: 1)
складання матриці оціночних показників; 2) виокремлення найкращого
значення окремого оціночного показника із загальної кількості підприємств і
присвоєння йому певного бального значення (за самостійно встановленою
шкалою оцінювання); 3) розрахунок балів, отриманих іншими ТП за цим
показником шляхом порівняння їх фактичних значень із кращими в даній
вибірці; 4) визначення значущості окремого показника у загальній оцінці
конкурентоспроможності та розрахунок загального рівня конкурентоспроможності ТП.
Виконання такого обсягу робіт дає змогу визначити, за якими
показниками ТП випереджає конкурентів, а за якими – відстає. Підсумовування
рангів окремих підприємств за всіма критеріями, що оцінювалися, дозволяє
визначити конкурентні позиції кожного з них. Перевагами методу балів є його
відносна простота, можливість використання приблизних значень, експертних
оцінок, одночасна оцінка кількісних і якісних показників. Проте застосування
цього методу не дозволяє оцінити кількісний рівень відставання підприємства
від конкурентів.
Графічний метод (метод «еталону»). Цей метод використовують для
наочного відображення конкурентних переваг і недоліків підприємства. Для
цього необхідно: по-перше, визначити напрями (зони) оцінювання
конкурентоспроможності; по-друге, встановити максимальну (еталонну)
кількість балів оцінювання, однакову для кожного напряму оцінювання; потретє, визначити кількість балів, набраних ТП, що оцінюється, порівняно з
еталонним значенням; по-четверте, побудувати багатокутник фактичного стану
ТП шляхом відкладення на осях набраних балів і об’єднання отриманих точок
лініями. Перевагою цього методу є те, що він може використовуватися не
тільки для оцінки конкурентоспроможності ТП щодо існуючих конкурентів, але
й для порівняння з бажаним, еталонним станом. Однак його застосування є
дещо суб’єктивним, оскільки передбачає використання експертної оцінки у
визначенні значущості кожного показника.
Як бачимо, кожен із існуючих методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства має свої переваги та недоліки. Тому для отримання
достовірного варіанта та вибору оптимальної управлінської стратегії необхідно
одночасно застосовувати кілька методів.
При визначенні рівня конкурентоспроможності ПП у процесі їх
позиціювання рекомендуємо використовувати, запропоновану нами методику.
В її основу покладено експертне визначення вагомості впливу чинників у
розрізі кожної з чотирьох підсистем (m) (ринкової, товарної, організаційномайнової, соціальної) та розраховані, виходячи із показників, що формують ці
чинники, зведені індекси значущості кожної підсистеми (Ii). Рівень
конкурентоспроможності визначається за формулою:
4

K   I i mi ,
i 1
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(1)

де
K – рівень конкурентоспроможності ТП;
Ii – зведений індекс значущості підсистеми;
mi – коефіцієнт вагомості чинників в розрізі виділених підсистем.
Таким чином, необхідно з’ясувати, до якого угруповання підприємств за
рівнем конкурентоспроможності належать ті, що досліджуються. Для цього
нами запропоновано градацію ПП залежно від рівня конкурентоспроможності:
надвисокий; високий; достатній; низький. Основою цієї градації є рівень
стабільності основних показників господарсько-фінансової діяльності ПП
(табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика ПП за рівнями конкурентоспроможності
(авторська розробка)

Рентабельність
діяльності
Рівень
товарного
забезпечення
Фінансова
стійкість
Рівень якості
обслуговування

Рівень конкурентоспроможності ПП
Надвисокий
Високий
Достатній
0,95-1
0,80-0,94
0,50-0,79
Модель у практиці практично
не застосовується існує як
зразок

Критерії

Низький
>0,49

стійка

стабільна

нестабільна

чітко
виражене

помірне

відсутнє

наявна

недостатня
для великих
інвестицій

відсутня

відповідає
очікуванням
покупців

інколи не
відповідає

завжди не
відповідає

Запропоновану нами методику адаптовано для трьох ПП: Жидачівського
ЦБК, Київського КБК та Львівкартонопласт. Тому для визначення рівня
конкурентоспроможності обраних ПП ми використали результати
господарсько-фінансової діяльності, які було представлено ПП на умовах
конфіденційності.
Київський КБК, належить значна частка ринку, що забезпечує зростання
конкурентоспроможності та ефективне використання конкурентних переваг.
Важливим є здійснення необхідних капіталовкладень для отримання
максимального прибутку при одночасному використанні власних сильних
сторін.
Львівкартонопласт, якому відповідає високий рівень конкурентоспроможності, володіє грошовими коштами, достатніми для протидії
конкурентам, відтворення ресурсного потенціалу та, відповідно зростанні
частки цільового ринку.
Згідно з проведеними розрахунками отримаємо зведені результати рівня
конкурентоспроможності досліджуваних ПП (табл. 2).
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Дана методика дозволяє виявити слабкі сторони ПП та опрацювати
заходи, пов’язані із реструктуризацією основних фондів ПП, підвищенням
оборотності товарних запасів та продуктивності праці, що у сукупності
забезпечить відповідний рівень конкурентоспроможності ПП.
Таблиця 2
Зведені результати оцінювання рівня конкурентоспроможності ПП
(авторська розробка)
Рівень конкурентоспроможності
Назва ПП
надвисокий
високий
достатній
низький
0,95-1
0,80-0,94
0,50-0,79
>0,49
Жидачівський ЦБК
0,48
Київський КБК
0,82
Львівкартонопласт
0,71
Таким чином, запропонована методика оцінювання рівня конкурентоспроможності ПП дозволяє забезпечити розробку системи заходів із
формування та використання конкурентних переваг у конкурентних умовах.
Методика також сприяє процесу формування конкретної стратегії, метою якого
є вибір стратегічної альтернативи для підвищення ефективності діяльності ПП
у довгостроковій перспективі.
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2.37. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ОСНОВІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Чепок А. В.
старший викладач кафедри «Облік і аудит»
ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права
Реформування сучасної економіки України здійснюється в напрямі
створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних
відносин.
Ключовим структурним елементом системи конкурентних відносин
виступає конкурентоспроможність як багатогранна синтетична категорія.
В умовах ринкового господарювання, коли конкуренція є невід'ємною
складовою,
довгострокове
успішне
функціонування
промислового
підприємства та досягнення ним лідерства на ринку залежить від його
конкурентоспроможності [3, с. 262-264].
Питанням
розвитку
національної
конкурентоспроможності
та
промислового підприємництва приділяють увагу багато вчених. Серед них
можна відмітити роботи таких вітчизняних авторів, як Барабань Т.В., Городня
Т.А., Дубова О.С., Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Федонін О.С. та інші.
Прискорення процесів глобалізації ринків, вступ України до Світової
організації торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на український
ринок, загостривши конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств
стає першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність
промислових підприємств працювати та розвиватись у жорстких конкурентних
умовах [10, с. 2].
«Стратегія національної безпеки України», що затверджена Указом
Президента України №105 від 12 лютого 2007 року, також визначає недостатню
конкурентоспроможність як одну з основних загроз національної безпеки [9].
Саме тому, не дивлячись на велику кількість досліджень, підвищення
конкурентоспроможності та ефективності промислових підприємств є
актуальним питанням у сучасних умовах розвитку ринкової економіки, що
потребує детального вивчення.
Підтвердженням ефективності і високих темпів провадження реформ є
позитивна оцінка іноземних експертів.
Так, Україна у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності
2012/2013 поліпшила свої позиції відразу на 9 пунктів і зайняла 73 місце серед
144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підвищується другий рік
поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009-2010 роках) і досягла докризового
рівня [4, с. 27].
Особливе значення належить промисловій продукції, яка виробляється
вітчизняними промисловими підприємствами. Вона складає основу
експортного потенціалу України.
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На жаль, про недостатнє використання експортного потенціалу України
свідчать показники експорту, імпорту та сальдо зовнішньої торгівлі (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зовнішньоторговельного балансу (товари і послуги) України
(млн. дол. США)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Експорт
58335,0
78695,7
49294,0
63164,6
82107,4
63084,7
Імпорт
65598,6
92003,3
50606,6
66189,9
88854,9
76860,7
Сальдо
-7263,6
-13307,6
-1312,6
-3025,3
-6747,5 –13776,0
Не дивлячись на зростання обсягів експорту та імпорту сальдо роками є
від’ємним, що вказує на проблему недовикористання експортного потенціалу
України, де промислова продукція займає вагоме місце.
Отже, безперечним є те, що для підвищення національної
конкурентоспроможності велике значення відіграє промислова галузь.
Ефективне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств
неможливе без досягнення оптимального співвідношення між якістю продукції
та витратами на її виробництво і просування.
Українські учені неодноразово наголошували на тому, що Україні
необхідно й надалі розвивати процеси інтеграції та глобалізації економіки,
розширювати міжнародні зв'язки, що в свою чергу є своєрідним поштовхом і
стимулом для підвищення конкурентоспроможності країни та окремих її
галузей, зокрема промислової.
Так, Ю.В. Макогон акцентував увагу на тому, що забезпечити успішне
подолання негативних наслідків прийняття України до СОТ та інтеграцію в
Європейську
структуру,
може
підвищення
конкурентоспроможності
українських товарів і послуг, підвищення рівня переробки української
продукції, а також високих технологій, випуск національної продукції» [6, с.
11-13].
Для цього на рівні окремих промислових підприємств рекомендується
здійснювати заходи, спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності:
- вдосконалення планування і методів управління виробництвом;
- впровадження досягнень науково-технічного прогресу, прогресивних
форм організації виробництва для випуску конкурентоспроможної продукції;
- стимулювання безвідходних, ресурсо- й енергозберігаючих технологій;
- посилення фінансово-кредитних важелів з метою підвищення
конкурентоспроможності промислової продукції;
- проведення маркетингових досліджень – основи маркетингового
управління.
У сучасних умовах розвитку ринкової економіки, коли світовий ринок є
надзвичайно насичений товарною масою, особливе значення для українських
підприємств відіграє досягнення високої конкурентоспроможності
продукції.
На перший план виходить необхідність пошуку шляхів впровадження
стратегії перспективного розвитку, комерційної та товарної політики
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підприємства. Особливо це стосується промислової галузі. А для цього
необхідно проводити постійний комплексний аналіз і моніторинг діяльності
промислової галузі та підприємств.
Важливим показником для аналізу промисловості України є виробництво
промислової продукції. У таблиці 2 наведені індекси обсягів виробництва
промислової продукції по підгалузям і видам економічної діяльності в Україні
за період 2007-2012 рр.
Таблиця 2
Індекси обсягів виробництва по видах економічної діяльності [8]
(відсотків до попереднього року)
Роки
Види
2007
2008
2009
2010
2011
2012
промисловості
Промисловість
107,6
94,8
78,1
111,2 107,6
98,2
Добувна промисловість
102,6
95,7
89,4
103,7 107,2 101,9
Переробна промисловість,
109,9
94,0
73,5
113,9 108,2
96,3
Проаналізувавши індекси в таблиці 2, зазначимо наступне. Після
помірного зростання в до кризовий період до 2007 року (до 107,6%) у 20082009 рр. виник різкий спад обсягів промислового виробництва (до 78,1% – 2009
р.), який спричинила структурна та фінансова криза. У 2010 спостерігалося
швидке та відчутне зростання індексу обсягів виробництва, що склав 111,2% у
порівнянні з 2009 роком та дещо менше зростання у 2011 році у порівнянні з
2010 роком, а саме: 107,6 %. Однак у 2012 р. знову відбувся чутливий спад – до
98%.
Відбулися зміни і в структурі промислового виробництва за період з 2003
по 2011роки. Якщо в 2003 році обробна промисловість мала частку від
загального показника промисловості 77,8%, добувна – 9,9%, а виробництво та
розподілення електроенергії –12,3%, то в 2011 році – 68,6%, 10,0% і 21,4%
відповідно (на 9,1 % зросло виробництво та розподілення електроенергії, газу і
води та відповідно на 9,2 % зменшилася частка обробної промисловості).
Мав місце перерозподіл часток галузей в обробній промисловості країни:
зменшився вклад: металургійного комплексу на 5,5%, машинобудування на
2,7%, хімічної та нафтохімічній промисловості на 0,7%, легкої промисловості
на 0,3%. Проте зросла частка харчової промисловості разом з переробленням
сільськогосподарської продукції на 0,6%.
Промислову галузь України в післякризовий період можна
охарактеризувати як таку, що зберігає стійкі диспропорції, які негативно
впливають на її перспективний довгостроковий розвиток. Все це
супроводжується чутливими ризиками та обмеженнями для підвищення
конкурентоспроможності української економіки [5].
Підсумовуючи зазначимо наступне. Загострення проблем технологічного
стану вітчизняного промислового виробництва та досвід розвинених країн
доводить, що досягнення високого рівня споживання та якості життя можливо
лише на засадах нової постіндустріальної цивілізації, найсуттєвішими ознаками
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якої є інноваційно-технологічний розвиток. Існуюча технологічна структура
промисловості України не відповідає вимогам часу, тому просте її відтворення
не зможе забезпечити Україні довгострокового економічного зростання та
підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Проте, не дивлячись на суттєві недоліки, зазначимо, що все ж таки
відбуваються позитивні зрушення в технологічній структурі промислового
виробництва, спостерігається якісний структурний злам у тенденціях розвитку
промислового виробництва на користь наукоємних і високотехнологічних видів
промислової діяльності.
Через прискорені темпи інноваційного розвитку виникла необхідність
заміни й удосконалення техніко-технологічної бази виробництва. Технологічне
оновлення дає змогу підвищити ефективність виробництва, покращити якість
продукції, реалізувати конкурентні переваги. Для більшості регіонів
актуальною є проблема заміни застарілих засобів праці та впровадження нових
технологій, вирішити яку можна шляхом пожвавлення інноваційної діяльності.
Нинішню інноваційну ситуацію в регіональному розрізі характеризують
дані табл. 3.
Аналізуючи дані табл. 3, звернемо увагу на деякі показники. Помітно, що
протягом 2008-2011 років загалом в Україні збільшилась кількість промислових
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю на 282 (з 1397 до 1679).
У розрізі регіонів суттєве збільшення відбулось у Запорізькій, Миколаївській,
Одеській, Харківській та Хмельницькій областях. Проте спостерігається
негативна тенденція щодо багатьох інших регіонів, де кількість підприємств,
що займаються інноваціями, протягом досліджуваного періоду зменшилась.
Не простежується прямої залежності між часткою реалізованої
інноваційної продукції і такими факторами, як кількість інноваційних
підприємств та обсягами витрат на інноваційну діяльність. Візьмемо до
прикладу Запорізьку область, де кількість інноваційних підприємств суттєво
зросла, обсяг витрат збільшився, проте обсяг реалізованої інноваційної
продукції зменшився за період з 2008 по 2011 більше ніж удвічі.
За даними табл. 3 можемо зробити висновок про низьку інноваційну
активність регіонів та нерівномірність їх інноваційного розвитку. Так, за
практично однаковими економічними умовами, проблемами та пріоритетами
частка реалізованої інноваційної продукції у Полтавській області становить
24,3%, а в Рівненській – 0,9%.
В Україні й дотепер переважає ресурсний тип розвитку регіонів, оскільки
основну частку в обсязі реалізації займає природна сировина та ресурсномістка
продукція, що негативно позначається на іміджі України, яка все ще вважається
багатьма країною, що має значний науковий потенціал. Також це свідчить про
відсутність механізмів реальної комерціалізації результатів наукових
досліджень.
Підсумовуючи зазначимо наступне. Інноваційну активність промислових
підприємств в Україні гальмують такі основні проблеми:
а) обмеженість фінансування;
б) відсутність ефективної структури і методів використання
321

інноваційного потенціалу підприємств промисловості;
в) відсутність єдиного підходу до оцінки інноваційного потенціалу та
інноваційної активності підприємств;
г) організаційні й правові проблеми;
д) брак науково-технічної підтримки тощо.
Таблиця 3
Інноваційна діяльність промислових підприємств за 2008-2011 р р. за регіонами
Показники

Регіони

Україна
Автономна
Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

Кількість
промислових
підприємств,
що займаються
інноваційною
діяльністю,
од.

Обсяг
фінансування
інноваційної
діяльності,
млн. грн.

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції,
млн. грн.

2008
2011
2008
2011
11,994 14,334 45,830 42,387

Частка
реалізованої
інноваційної
продукції у
загальному
обсязі
реалізованої
промислової
продукції, %
2008
2011
5,8
3,8

2008
1397

2011
1679

40

46

0,225

4,492

0,280

0,321

2,3

1,7

50
24
63
83
41
31
36
92
62
39
59
101
55
49
47
29
30
43
110
28
16
37
30
42
155
5

47
26
63
85
48
22
116
96
46
41
68
100
92
79
31
31
40
47
146
58
79
54
39
42
125
12

0,134
0,133
1,355
2,740
0,048
0,014
0,202
0,501
0,133
0,040
2,179
0,296
0,342
0,272
0,181
0,198
0,097
0,063
0,275
0,079
0,179
0,015
0,032
0,386
1,769
0,001

0,044
0,098
0,950
2,391
0,759
0,031
0,801
0,153
0,153
0,139
0,167
0,163
0,403
0,172
0,186
0,053
0,416
0,069
0,906
0,080
0,898
0,035
0,052
0,049
0,758
0,013

0,119 0,389
2,139 0,519
3,229 1,105
7,411 5,049
0,202 0,491
0,152 0,918
5,345 2,490
0,598 1,165
0,618 0,815
0,427 0,457
12,393 2,509
0,627 0,447
0,174 0,669
0,382 0,535
0,256 15,509
0,109 0,127
1,079 2,277
0,262 0,469
2,885 1,329
0,258 0,441
0,059 0,293
2,665 1,064
0,220 0,178
0,394 0,221
3,530 2,313
0,012 0,285

1,0
24,7
2,3
4,6
2,3
2,3
8,3
5,2
2,8
7,1
17,6
3,1
1,2
1,3
0,6
1,2
8,6
6,0
7,4
4,2
0,6
13,6
7,1
3,9
9,9
0,6

2,2
5,6
0,5
2,1
3,8
11,9
3,2
5,2
2,3
5,3
2,7
1,5
3,3
2,2
24,3
0,9
12,4
7,6
2,4
4,9
2,1
3,8
4,9
1,7
4,9
9,3
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До основних стимулів інтенсифікації виробничої активності варто
віднести:
а) присутність імпортної продукції на внутрішньому ринку;
б) поширення глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі, їх вплив
на бізнес-середовище України;
в) наявність у країні значної сировинної ресурсної бази;
г) створення вектору державного регулювання інноваційної діяльності,
освіти, науки, правової бази.
Сьогодні процес глобалізації для України є неминучим. Україна вступила
до Світової організації торгівлі (СОТ), де діють закони виживання
найсильнішого та найбільш конкурентного виробника. У цих умовах програють
вітчизняні виробники, адже іноземні підприємства, що все більше виходять на
український ринок, є технологічно сильнішими та конкурентоспроможнішими.
На сьогоднішній день проблема підвищення конкурентоспроможності –
дуже актуальна для підприємств України. Проблема підвищення
конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства.
У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває у центрі уваги
державних діячів та ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут
продукції, за місце на ринку змушує підприємства постійно шукати нові
можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з
метою створення якісних товарів [1, c.23].
З метою активізації темпів позитивних перетворень в Україні, в 20132014 рр. в економічній політиці пріоритетними будуть наступні напрямки:
підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного
клімату, підтримка національного товаровиробника та реалізація політики
імпортозаміщення, розвиток високотехнологічних секторів економіки та
стимулювання перетворень у стратегічних галузях, збільшення обсягів
експорту українських товарів.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно обрати
свою стратегію діяльності: поглибленого проникнення, розширення
використання, розширення ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно
поєднувати з комплексом заходів, які дозволять стати підприємству
конкурентоспроможним [2, c.3].
Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності
українських підприємств на сучасному етапі є:
- створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок
відповідності ціни і якості;
- розширення асортименту випускаємої продукції;
- стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій;
- виконання основних вимог збутової логістики;
- поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури.
- вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і
технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих,
поліпшення стандартизації.
- досконале вивчення потреб ринку.
323

- наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників.
Отже, можна зробити висновок, що для динаміки розвитку України в
умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність підприємств має
велике значення. І лише дія у комплексі може вивести українську продукцію на
високий рівень конкурентоздатності. Українські підприємства мають потенціал
та можливість до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої продукції, а
тим самим і до займання провідних і домінуючих позицій на українському
ринку.
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2.38. АНАЛІЗ СТАНУ ТА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІСЦЕВОГО РИНКУ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО УЧАСНИКІВ
Шкромида В. В.
кандидат економічних наук, доцент
Василюк М. М.
кандидат економічних наук, доцент
Шкромида Н. Я.
кандидат економічних наук, асистент
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Одним із напрямів вирішення соціально-економічних питань у державі є
комплексна підтримка та сприяння розвитку будівельної галузі. І це очевидно.
Реконструкція діючих та будівництво нових об’єктів за своїми масштабами
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потребують значних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Як
наслідок, це пожвавлення інвестиційної діяльності і грошово-кредитних
відносин, активізація підприємницького середовища, розвиток суміжних
галузей виробництва і послуг, створення нових робочих місць, а також
покращення житлово-побутових умов населення. Такий синергетичний ефект
свідчить про важливість вітчизняної галузі будівництва та актуальність її
реформування.
Необхідність реформування будівельної галузі зумовлена специфічними
особливостями її функціонування та низкою проблем, що існує. Сюди можна
віднести нестабільність вітчизняного законодавства, відсутність уніфікованих
будівельних норм і стандартів, непрозорість земельно-правових відносин,
складність організаційно-дозвільних процедур та ін. Виходячи з таких
міркувань, вважаємо, необхідно провести комплексну оцінку стану будівельної
галузі, дослідити умови та обставини діяльності суб’єктів господарювання на
вказаному ринку, виявити існуючі проблеми і труднощі та розробити заходи
щодо їх вирішення.
Для досягнення комплексності оцінювання галузі будівництва та
вирішення питань на загальнодержавному рівні необхідно вивчити
закономірності і особливості її функціонування на регіональному. вважаємо,
аналіз місцевих ринків будівельно-монтажних робіт дозволить виявити
характерні їм властивості та систематизувати відмінності між ними, що
підсилить інформативність оцінювання вітчизняної будівельної галузі в цілому
та сприятиме пошуку шляхів забезпечення сталого функціонування його
учасників.
Проведений огляд наукових праць і публікацій свідчить, що вивченням
даної тематики займалися ряд вчених-економістів. Значні напрацювання
досягнуті в напрямку державного регулювання функціонування будівельної
галузі, формування інвестиційно-інноваційних програм і механізмів розвитку,
вдосконалення процесу планування діяльності будівельних організацій,
розв’язання проблем адаптації систем обліку, аналізу та контролю відповідно
до сучасних потреб менеджменту, а також вирішення питань подолання
наслідків кризових явищ на зразок кооперації суб’єктів господарювання,
формування виробничих кластерів тощо. Проте, мінливість умов
господарювання вимагають проведення подальших досліджень на постійній
основі, виявлення сучасних тенденцій і трендів, встановлення причиннонаслідкових зв’язків та їх прогнозування для прийняття рішень як на мікро-, так
і на макрорівні.
Встановлено, Івано-Франківська область за показниками темпів розвитку
галузі будівництва країни посідає чільне місце. Згідно даних [2, 3], індекс
обсягу виконаних будівельних робіт за 2011-12 рр. у Івано-Франківській
області становить 115,9 і 92,3 відсотків відповідно. В той час, по Україні даний
показник є нижчим і становить 111,0 та 86,2 відсотка.
Беззаперечно, розвиток будівельної галузі пропорційно залежить від
рівня доходів населення (рис. 1). Спроможний попит, який стабільно
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нарощується, породжує пожвавлення на відповідному ринку та, звісно, формує
відповідну пропозицію продукції (робіт, послуг).
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Рис. 1. Динаміка індексів обсягу виконаних будівельних робіт та реальних
доходів населення в Івано-Франківській області за 2008-2012 рр.
(у відсотках до попереднього року)
Як свідчать дані рис. 1, індекс обсягу виконаних будівельних робіт в
області впродовж аналізованих 2008-2012 рр. характеризується хвилеподібною
тенденцією. Слід зазначити, до обсягу будівельних робіт включається вартість
зазначених робіт (у фактичних цінах), що виконуються під час нового
будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних
споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств [3]. Зрозуміло,
що причиною спаду обсягів будівництва у 2009 році є наслідки проявів
кризових явищ в державі та світі. Через різку зміну курсів інвалюти змінились
умови і ставки кредитування та, відповідно, скоротились обсяги інвестицій у
капітальне будівництво.
Подібною динамікою впродовж аналізованих років характеризується
крива індексів реальних доходів населення. Проте, остання має менш виражену
варіацію та, одночасно, поступову тенденцію до зростання. Розрахований
коефіцієнт кореляції між наведеними індексами на рис. 1 показує, що між ними
існує помірний зв'язок (0,74). Тобто виявлена тенденція поступового зростання
реальних доходів у довгостроковому періоді може призвести до збільшення
попиту та, відповідно, пожвавлення на будівельному ринку. Однак, у контексті
темпів зростання реальних доходів населення слід не забувати про витрати, що
існують, їх зростання та вплив на рівень платоспроможності потенційних
покупців нових метрів житлової площі.
Таким чином, можна стверджувати, що попит на досліджуваному
будівельному ринку є нестійким та, як наслідок, обсяги будівельних робіт
носять мінливий характер. Щодо пропозиції на досліджуваному ринку, то
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кількість існуючих суб’єктів господарювання у галузі будівництва області
поступово збільшується.
Таблиця 1
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у галузі будівництва
Івано-Франківської області та інвестиції у їх основний капітал
роки
№
Показники
2008 2009 2010 2011 2012
1. Кількість СПД, всього:
– з статусом юридичної особи;
– без статусу юридичної особи.
2. Інвестиції в основний капітал
будівельних підприємств,
у % до попереднього року

1539
1468
71

1629
1559
70

1675
1602
73

1713
1642
71

1724
1652
72

190,5

25,5

65,9

84,4

96,8

Як видно з табл. 1, кількість підприємств і організацій у 2012 становить
1724, що майже на двісті суб’єктів господарювання більше, ніж у 2008 році. В
основному вказана динаміка відбувається за рахунок створення нових
учасників ринку зі статусом юридичної особи. Одночасно, кількість суб’єктів
підприємницької діяльності без статусу юридичної особи залишається
практично на одному рівні, тобто коливається в межах 70-73 господарських
одиниць.
Протилежна тенденція спостерігається щодо інвестицій, вкладених в
основний капітал будівельних підприємств і організацій. Так, впродовж
аналізованих п’яти років їх величина стрімко зменшується. Поясненням цього є
те, що керівництво існуючих будівельних фірм практично відмовилося від
нарощення виробничих потужностей та придбання нових основних засобів. В
той час, як наведені інвестиції за останні роки реалізовані виключно за рахунок
створення нових суб’єктів господарювання в галузі будівництва.
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Рис. 2. Динаміка прийняття (введення) в експлуатацію житла (м2)
за 2008-2012 рр.
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Вагомим критерієм оцінювання ринку будівельно-монтажних робіт
(БМР) є динаміка прийнятих (введених) в експлуатацію нових метрів житла
(рис. 2).
Як бачимо, впродовж останніх трьох років в області зберігається
величина введених метрів квадратних житла, де приблизно становить 600 тис.
м. кв. на рік. Це є досить високий показник, порівняно з 2009 роком. Причиною
цього є внесення певних змін у чинному законодавстві щодо порядку
прийняття (введення) в експлуатацію житлових площ. Так, у вересні 2009 року
КМУ було прийнято Постанову № 1035 «Про затвердження Тимчасового
порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з
господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання
будівельних робіт», згідно з якою було спрощено та здешевлено процедуру
введення в експлуатацію житла. Відповідно, починаючи з 2010 року,
спостерігається значний стрибок кількості зданих (введених) в експлуатацію
метрів квадратних житла, що становить майже в 2,5 рази. Пізніше, у напрямку
спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві було
ухвалення 17.02.2011 року ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» [4],
а також прийняття підзаконних нормативно-правових актів і постанов. В
результаті зі сторони державних органів було запропоновано і реалізовано ряд
удосконалень, а саме:
– зменшення видів і кількості дозвільних та погоджувальних процедур;
– скорочення термінів їх проходження;
– запровадження принципів єдиного вікна та організаційної єдності;
– посилення відповідальності суб’єктів будівельної діяльності;
– впровадження професійної атестації виконавців та підрядників
виконаних робіт та ін.
Однак, аналізуючи статистичні дані, слід відзначити, що в області
налічується значна кількість будівель та споруд незавершеного будівництва
(рис. 3).
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Рис. 3. Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва
в Івано-Франківській області за 2008-2012 рр.
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Наведений графік свідчить про поступове зменшення недобудованих
будівель та споруд. Звісно, виявлена тенденція значною мірою обумовлена
спрощенням дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві та позитивною
динамікою зданих (введених) в експлуатацію метрів квадратних житла (рис. 2).
В цілому, ринок будівельно-монтажних робіт і послуг в ІваноФранківській області перебуває на стадії стагнації та потребує ряд заходів у
напрямку його активізації. І передумови для цього є. Так, на фоні позитивної
динаміки зростання обсягів введення в експлуатацію житла забезпеченість
місцевого населення житловим фондом зростає досить повільними темпами
(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка зміни житлового фонду Івано-Франківської області
роки
№
Показники
2008
2009
2010
2011
2012
1. Загальна площа житлового фонду,
36,1
32,0
32,7
33,4
34,1
млн. м2
2. Загальна площа у середньому на
22,8
23,1
23,6
24,1
24,5
одного жителя, м2
Наведений у табл. 2 рівень забезпеченості населення житловою площею є
ще досить низьким у порівнянні з європейськими стандартами. Згідно з [1], у
2011 році вказаний показник на одну особу у сусідній Польщі становив 24,8 кв.
м., у Чехії – 28,7 кв. м., в Угорщині – 31,2 кв. м., в Італії – 36,5 кв. м., у Данії –
51,4 кв. м., у Люксембурзі – 66,3 кв. м. Таким чином, покращувати житловопобутові умови місцевого населення як у кількісному, так і якісному напрямках
потрібно та й потенційні можливості для цього існують.
Свідченням цього є позитивна динаміка показників фінансових
результатів діяльності досліджуваних підприємств регіонального ринку
будівництва (табл. 3).
Таблиця 3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
будівельних підприємств Івано-Франківської області
№

Показники

Фінансовий результат, тис.
+70539,1
грн.
2. Підприємства, які
одержали прибуток:
– питома вага підприємств,
74,0
%;
– фінансовий результат,
+112540,5
тис. грн.
3. Підприємства, які
одержали збиток:
– питома вага підприємств,
26,0
%;
– фінансовий результат,
-42001,4
тис. грн.
1.

2009

роки
2010

2011

2012

-49038,4

-51596,9

+51315,0

+37049,3

66,4

67,0

71,2

61,0

+30467,6

+38718,7

+97146,3

+54831,1

33,6

33,0

28,2

39,0

-79506,0

-90315,6

-45831,3

-17781,8

2008
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Як бачимо, після 2008 року зведений фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування у будівельних компаніях характеризується
від’ємним значенням внаслідок присутності кризових явищ у вітчизняній
економіці. Проте, починаючи з 2011 року, ситуація змінилася у зворотну
сторону, тобто діяльність будівельних організацій стала рентабельною. Однак
не для всіх, оскільки близько третини суб’єктів підприємницької діяльності, що
відносяться згідно державного класифікатора до галузі будівництва,
характеризуються як стабільно збитковими. Негативним також спостерігається
зростання питомої ваги останніх, особливо у 2012 році, де їх частка становить
39 відсотків.
З таких міркувань можна стверджувати, що за умов стабільної наявності
СПД у будівельній галузі (табл. 1) та поступового покращення зведених
фінансових результатів їх діяльності на місцевому ринку будівельномонтажних
робіт
простежується
підвищення
рівня
ефективності
господарювання окремих його учасників. Вважаємо, внаслідок таких тенденцій
з часом відбудеться укрупнення вказаного виду бізнесу, що призведе до
домінування великих підприємств з значним фінансовим та виробничим
потенціалом.
Таблиця 4
Структура зведеного балансу будівельних підприємств
Івано-Франківської області
станом на 1.01.
Показники
2008
2009
2010
2011
2012
АКТИВ, тис. грн.
Р.І. Необоротні активи
666589,4 882385,7 620160,1 680456,3 700684,4
Р.ІІ. Оборотні активи
1516650,1 1441570,5 1260055,6 1349961,9 1473156,6
Р.ІІІ. Витрати майбутніх 30223,9 74528,4 82277,4 27424,2 28668,9
періодів
Р.IV. Необоротні активи
–
394,0
429,0
0,5
13476,1
та групи вибуття
ПАСИВ, тис. грн.
Р.І. Власний капітал
419335,9 535724,1 432580,9 488128,6 521747,6
Р.ІІ. Забезпечення
231341,3 195767,1 194191,5 153070,6 168781,2
наступних витрат і
платежів
Р.ІІІ. Довгострокові
160852,1 281210,2 288582,7 165270,6 170962,9
зобов’язання
Р.IV. Поточні
1392483,8 1363754,9 1017318,7 1231505,7 1340829,8
зобов’язання
Р.V. Доходи майбутніх 9450,3
22422,3 30248,3 19867,4 13664,5
періодів
Валюта балансу
2213463,4 2398878,6 1962922,1 2057842,9 2215986,0
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За результатами проведеного дослідження зведеного балансу будівельних
компаній у динаміці згідно з [2] встановлено, що останні володіють значними
матеріальними і фінансовими ресурсами для провадження своєї діяльності
(табл. 4). Підсумок балансу свідчить, що вартість матеріально-технічної бази
досліджуваних підприємств коливається в межах 2 млрд. грн. Зрозуміло, що
мова йде про балансову вартість наявних активів, яка значною мірою
відрізняється від справедливої, тобто ринкової.
Структура активів будівельних організацій показує, що за питомою вагою
оборотні активи майже вдвічі перевищують необоротні. Поясненням цього є
технологічні
особливості
будівельного
виробництва,
притаманний
довготривалий термін операційного циклу, невідповідність його обліковим
(календарним) періодам та, як наслідок, присутність значної частки залишків
незавершеного будівництва на відповідну дату, які розміщуються у складі
оборотних активів.
Горизонтальний і вертикальний аналіз структури пасивів досліджуваних
підприємств засвідчує, що останні володіють незначною величиною власного
капіталу, який впродовж 2008-2012 рр. становить приблизно четверту частину
всіх джерел формування наявних активів. Зрозуміло, така тенденція інформує
про досить низький рівень фінансової незалежності будівельних компаній. Як
свідчать облікові дані, найбільше у складі кредиторської заборгованості
становлять поточні зобов’язання, до який відносяться заборгованість з оплати
праці перед працівниками, борги перед постачальниками, розрахунки за
податками, обов’язковим соціальним страхуванням тощо.
В цілому по галузі, як свідчать дані рис. 4, фінансовий стан будівельних
компаній потребує покращення ситуації. Так, розрахований коефіцієнт
автономії впродовж досліджуваних років є нижчим граничного значення 0,5
пунктів. Хоча виявлена тенденція вказаного показника залишається стабільною.
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Рис. 4. Динаміка окремих показників фінансового стану будівельних
підприємств Івано-Франківської області
Теж саме спостерігається у динаміці коефіцієнта фінансової стійкості,
який характеризує здатність підприємств залучати зовнішні джерела
фінансування. Тобто він є меншим граничного рівня (≥ 0,7) та характеризується
незначним коливанням. Дещо ситуація змінюється у динаміці розрахованого
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коефіцієнта загальної ліквідності, яка показує певну мінливість. Однак, також
отримані значення позиціонуються як недостатніми та є меншими граничної
межі (> 2,0).
Фактори, що гальмують та
перешкоджають діяльності будівельних
підприємств
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відсутність профільного галузевого
інформаційного забезпечення

Рис. 5. Фактори, що гальмують та перешкоджають діяльності будівельних
підприємств
Проведений аналіз стану і динаміки будівельної галузі ІваноФранківської області свідчить, що місцевий ринок будівельно-монтажних робіт
є динамічний, чутливий до макроекономічних процесів та перебуває у фазі
стагнації. Тобто є чинники, що гальмують і перешкоджають розвитку
будівельних компаній та, одночасно, є обставини, що змушують останніх
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активно функціонувати і конкурувати між собою задля задоволення потреб
потенційних споживачів. Внаслідок проведених теоретичних і практичних
досліджень
встановлено, що стабільність функціонування вітчизняних
будівельних підприємств в сучасних умовах ведення бізнесу залежить від
багатьох факторів, які умовно можна поділити на внутрішні та зовнішні (рис.
5).
Вважаємо, для вирішення питань щодо усунення вищенаведених факторів
і, тим самим, підвищення ділової активності будівельних компаній та
пожвавлення комерційно-виробничих відносин між учасниками будівельного
ринку необхідно реалізувати ряд заходів як на мікро-, так і макрорівні.
Останній слід розглядати в двох площинах – загальнодержавному та
регіональному, а саме:
– впровадження дієвих програм будівництва доступного житла;
– забезпечення прозорості земельно-правових відносин;
– здешевлення вартості іпотечних кредитів;
– стимулювання платоспроможного попиту та ін.
На рівні будівельних підприємств розв’язання існуючих проблем та
усунення перешкод потребує індивідуальних підходів. Однак, швидкість їх
вирішення та результативність реалізації на практиці в більшості залежатиме
від ситуації, що складатиметься на будівельному ринку в цілому.
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