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4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ 
ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗЯХ 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Систематизування, групування, обґрунтування умов застосування методичних 
підходів до аналізування конкурентоспроможності підприємств. Виокремлено клю-
чові фактори, які визначають вибір відповідних методів оцінювання конкуренто-
спроможності підприємств, що можуть використовуватися під час планування. 

Вступ. Аналізування конкурентоспроможності підприємств може 
здійснюватись у ретроспективному, поточному та перспективному розрізах. 
Таким чином, підходи, методи, моделі та механізми оцінювання наявних па-
раметрів конкурентоспроможності підприємств можуть слугувати базою і 
для планування у цій сфері. Під час планування конкурентоспроможності 
підприємства, у порівняно з її оцінюванням, виникають вимоги до формуван-
ня більш розширеного масиву інформаційних даних, при цьому цей масив є 
проблемнішим з позиції доступу та достовірності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Н.П. Тарнавська, розгляда-
ючи проблеми діагностики та ідентифікації конкурентоспроможності під-
приємств, зазначає, що цій сфері притаманна складність та недосконалість 
підходів, методик та методів оцінювання, незважаючи на їх багатоманітність 
[1]. При цьому ця проблема є доволі багатоаспектною, оскільки виникають 
труднощі у виборі базового об'єкта порівняння, тобто визначення під-
приємства-лідера у галузі чи на певному ринку; у виборі системи показників, 
критеріїв та методів оцінювання; у формуванні та використанні повної і дос-
товірної інформації про підприємства, що беруть участь в оцінюванні. 

З огляду на розмаїття методичних підходів до аналізування конкурен-
тоспроможності підприємств, виникає необхідність у їх систематизуванні, 
групуванні, обґрунтуванні умов застосування. У цьому контексті І.О. Піддуб-
ний та Л.І. Піддубна групують наявний методичний інструментарій до діаг-
ностики конкурентоспроможності підприємств за низкою ознак: за статусом 
методичного підходу; за базою і засобом формування ключових активів і 
топ-характеристик конкурентних переваг підприємств; за інформаційним за-
безпеченням; за підходом до дослідження показників; за технологією дослі-
дження [2]. Варто зауважити, що запропонована вище класифікація методич-
них інструментів є достатньо комплексною, але водночас має певні недоліки, 
зокрема за ознакою "підхід до дослідження показників" виокремлено ретрос-
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пективний, порівняльний та еталонний аналіз, але порівняльний аналіз мож-
на трактувати і в сенсі ретроспективного, і в сенсі еталонного; за технологією 
дослідження виокремлені статистичні, графічні, індексні методи, але ж індек-
сний метод є різновидом статистичних методів. 

Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств залежно 
від параметричної бази І.З. Должанський та Т.О. Загорна поділяють на такі 
групи [3]: 

● методи, що характеризують ринкові позиції підприємства (модель БКГ, мо-
дель М. Портера, метод "Мак-Кінзі", модель Shell та ін.); 

● методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства (ситуаційний 
аналіз, метод експертного оцінювання, метод ідентифікування стратегічних 
зон господарювання); 

● методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність підприємства 
(фінансово-економічний аналіз, маржинальний аналіз тощо). 
Зазначені вище методи не розкривають повною мірою інструментарій 

саме діагностики конкурентоспроможності підприємства, адже вони значною 
мірою є універсальними та спрямованими на оцінювання різних складових 
частин функціонування. 

У літературі розглянуто поділ методів оцінювання конкурентоспро-
можності підприємств за формою представлення результатів оцінювання. При 
цьому виокремлюються графічні, матричні, табличні та розрахункові методи. 
Останні, своєю чергою, поділяються на специфічні та комплексні. Aвтори до 
комплексних методів зараховують такі: метод, що базується на оцінюванні 
конкурентоспроможності продукції; метод, що ґрунтується на аналізі порів-
няльних переваг підприємств-конкурентів; метод, що випливає із теорії ефек-
тивної конкуренції; інтегральний метод; метод самооцінювання діяльності [4]. 
Із зазначеного переліку недостатньо зрозуміло, чому метод діагностики кон-
курентоспроможності продукції належить до комплексних методів, адже він 
орієнтується лише на окремий аспект функціонування підприємства. 

Окремі автори [5] усю сукупність методів оцінювання конкурентос-
проможності підприємства систематизували у такі групи: методи, засновані 
на аналізі порівняльних переваг; методи, що базуються на теорії рівноваги і 
галузі; методи, що побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; мето-
ди, засновані на теорії якості товару; матричні методи; комплексні методи 
(зокрема інтегральні); метод, заснований на теорії мультиплікатора; метод 
визначення позиції підприємства з огляду на його стратегічний потенціал; 
методи, засновані на порівнянні з еталоном. Потрібно констатувати, що ця 
сукупність методів охоплює усе можливе різноманіття, але їх поділ є недос-
татньо обґрунтованим, адже комплексні методи можуть базуватись на мат-
ричному представленні та на порівнянні з еталоном. 

Мета дослідження. Систематизування, групування, обґрунтування 
умов застосування методичних підходів до аналізування конкурентоспро-
можності підприємств. 

Основний матеріал дослідження. Аналізування праць за проблемою 
методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підпри-
ємств дає змогу зробити такі висновки: 
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● на сучасному етапі у літературі та на практиці існує значний спектр підходів 
до оцінювання конкурентоспроможності підприємств, які істотно відрізня-
ються за об'єктною спрямованістю, індикаторно-критеріальною базою, інтер-
претаційним та інформаційним забезпеченням; 

● незважаючи на єдиний об'єкт оцінювання у розглянутих підходах (конкурен-
тоспроможність підприємства), відсутня уніфікація у методичному забезпе-
ченні; 

● якість результатів оцінювання конкурентоспроможності підприємств істотно 
залежать від повноти та достовірності інформаційного забезпечення; 

● практично відсутні рекомендації стосовно умов та доцільності використання 
кожного методу оцінювання конкурентоспроможності підприємства; 

● особливості методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств розглянуто лише у працях окремих вітчизня-
них науковців, при цьому доволі різнопланово та дискусійно. 
Результати виконаних досліджень актуалізують необхідність багаток-

ритеріальної систематизації наявних методів оцінювання конкурентоспро-
можності підприємств. Зважаючи на викладене, обґрунтовано істотні та неза-
лежні ознаки класифікації таких методів, а саме (рис.): форма представлення 
результатів оцінювання; порівняльна база; характер оцінювання; інформа-
ційне забезпечення; рівень охоплення усіх складових частин функціонування 
підприємства; глибина оцінювання; суб'єкти оцінювання; база оцінювання; 
деталізація результатів. 

Отже, за формою представлення результатів виокремлюють такі мето-
ди [6]: графічні, матричні, табличні, розрахункові. Графічні методи ґрунту-
ються на побудові радіальної діаграми конкурентоспроможності (багатокут-
ника, радара), яка демонструє у певній метричній системі значення обраних 
критеріїв оцінювання. Графічні методи не спрямовані на визначення інтег-
рального показника. 

Матричні методи базуються на формуванні двовимірного чи багатови-
мірного простору. У найпростішій формі економічна матриця містить списки 
двох параметрів: один із них є сукупністю незалежних та визначальних змін-
них, а інший – відповідно залежних змінних. Зазвичай економічні матриці є 
необхідною передумовою та базою для здійснення подальших аналітичних та 
діагностичних процедур, розрахунків, побудови економіко-математичних мо-
делей тощо [1]. Табличні методи, на відміну від двох попередніх, передбача-
ють відображення значень певних параметрів конкурентоспроможності у 
таблицях різних форматів, які дають змогу порівняти ці значення у динаміці 
та з конкурентом чи еталоном. Характеризуються високим рівнем наочності, 
а також формують базу для здійснення динамічного аналізу. 

Розрахункові методи ґрунтуються на виконанні розрахунково-аналі-
тичних операцій із вхідними даними, що характеризують конкурентоспро-
можність підприємства. При цьому такі методи можуть містити лише прості 
арифметичні операції, а можуть охоплювати низку складних розрахунків 
(особливо під час обчислення інтегрального показника). За порівняльною ба-
зою доцільно виокремлювати методи порівняння із конкурентами та методи 
порівняння з еталоном. Перша група методів ґрунтується на попарному по-
рівнянні оцінювальних параметрів із лідером або лідерами конкретної галузі 
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та ринку. Еталонні методи передбачають, що порівняльний аналіз 
здійснюється із параметрами ідеального еталонного підприємства. 

 
Рис. Багатокритеріальна класифікація методів оцінювання конкурентоспро-
можності підприємства, які можуть використовуватись для планування 
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Табличні методи, на відміну від двох попередніх, передбачають відоб-
раження значень певних параметрів конкурентоспроможності у таблицях різ-
них форматів, які дають змогу порівняти ці значення у динаміці та з конку-
рентом чи еталоном. Характеризуються високим рівнем наочності, а також 
формують базу для здійснення динамічного аналізу. 

Розрахункові методи ґрунтуються на виконанні розрахунково-аналі-
тичних операцій із вхідними даними, що характеризують конкурентоспро-
можність підприємства. При цьому такі методи можуть містити лише прості 
арифметичні операції, а можуть охоплювати низку складних розрахунків 
(особливо під час обчислення інтегрального показника). За порівняльною ба-
зою доцільно виокремлювати методи порівняння із конкурентами та методи 
порівняння з еталоном. Перша група методів ґрунтується на попарному по-
рівнянні оцінювальних параметрів із лідером або лідерами конкретної галузі 
та ринку. Еталонні методи передбачають, що порівняльний аналіз 
здійснюється із параметрами ідеального еталонного підприємства. 

За характером оцінювання конкурентоспроможності варто розрізняти 
динамічні та статичні методи. В основу динамічних методів закладено темпи 
змін параметрів, що формують базу оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства. Таким чином, оцінюється не точковий стан конкурентоспро-
можності, а тенденції його зростання чи зменшення. Важливо в оцінюванні 
орієнтуватись на використання статичних та динамічних методів з метою 
формування цілісного уявлення про стан та зміни у параметрах функціону-
вання підприємства. 

Якість оцінювання конкурентоспроможності підприємства істотно за-
лежить від повноти та достовірності інформаційного забезпечення. При 
цьому можуть використовуватись методи, що базуються на якісній, кількіс-
ній та комбінованій інформації. Якісна інформація характеризується описо-
вістю та лінгвістичним відображенням. Кількісна інформація про конкурен-
тоспроможність підприємства оперує системою обґрунтованих бізнес-індика-
торів, за якими здійснюється оцінювання у цій сфері та порівняння отрима-
них значень із нормативно-критеріальними. Комбіновані методи водночас 
ґрунтуються на якісній та кількісній інформації. Найбільш виправданим для 
ефективного оцінювання конкурентоспроможності підприємства є викорис-
тання методів, що одночасно базуються на поєднанні використання кількіс-
ної та якісної інформації. 

Найбільш репрезентативним є поділ методів оцінювання конкурентос-
проможності підприємства за рівнем охоплення його складових частин на 
елементні, часткові та комплексні. Елементні методи ґрунтуються на іденти-
фікуванні конкурентоспроможності підприємства за дуже обмеженою кіль-
кістю (1-3) вузьких параметрів, що відображають частково певні конкурентні 
переваги підприємства. До цієї групи методів можна віднести методи, засно-
вані на теорії мультиплікатора, матричні методи І. Ансоффа, БКГ, АДЛ, 
М. Портера, Дж. Сейнера, А. Томпсона, Дж. Стрікленда тощо. 

Часткові методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 
належать до методів вищого рівня, порівняно з елементними. Вони базують-
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ся на ототожненні конкурентоспроможності підприємства із певними його 
складовими. До цієї групи належать методи, які ґрунтуються на оцінюванні 
фінансового, майнового, технологічного стану підприємства, метод, що ба-
зується на теорії рівноваги підприємства та галузі, багатокритеріальні мат-
ричні методи, а також методи визначення конкурентоспроможності, побудо-
вані на базі теорії ефективної конкуренції. 

Комплексні методи оцінювання конкурентоспроможності підприєм-
ства є найбільш ґрунтовними, адже вони орієнтовані на аналізування усього 
спектра найважливіших параметрів функціонування підприємства. До ком-
плексних методів оцінювання відносять методи, засновані на аналізі порів-
няльних переваг; методи, що базуються на порівнянні з еталоном; методи, які 
ґрунтуються на врахуванні сукупної дії детермінантів "національного ромба" 
і стратегічного потенціалу підприємства; таксономічний метод; метод радара 
тощо. Перевагою таких методів є отримання достовірної і найбільш точної 
інформації про конкурентоспроможність підприємства, його переваги та 
"вузькі місця" за найбільш розширеним переліком порівняльних переваг. 

За глибиною оцінювання доцільно виділяти методи експрес-оцінюван-
ня та методи фундаментального оцінювання. Методи-експрес оцінювання да-
ють змогу в оперативному режимі оцінити стан та окремі параметри конку-
рентоспроможності підприємства Ці методи виходять на перший план, коли 
пріоритетним в оцінюванні конкурентоспроможності підприємства стає фак-
тор часу. Перевагою методів експрес-оцінювання є те, що вони прості та не-
дорогі у застосуванні, створюють можливості для моніторингу конкурентної 
ситуації на ринку, не потребують потужного інформаційного, кадрового, 
програмного, технічного та фінансового забезпечення, дають змогу у поточ-
ному режимі отримувати необхідну інформацію. До недоліків цих методів 
варто зарахувати: недостаній рівень отримання повної та достовірної інфор-
мації, оскільки методи базуються лише на оцінюванні певних елементів фун-
кціонування підприємств; мінливість результатів оцінювання, яка може не 
характеризуватись жодними закономірностями, що значно ускладнює 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері підвищення та забез-
печення конкурентоспроможності підприємства. 

Методи фундаментального оцінювання конкурентоспроможності під-
приємства передбачають глибинну діагностику максимального спектра сфер, 
складових функціонування підприємства. Базуються на різнобічному інфор-
маційному забезпеченні, використанні складних аналітичних, економіко-ма-
тематичних, статистичних інструментів, потребують відповідного рівня ком-
петентності від фахівців тощо. Фактично методи фундаментального оціню-
вання можна ототожнити з комплексними методами, що виокремлені за ін-
шою ознакою класифікації. 

Зважаючи на те, що конкурентоспроможність підприємства можуть 
оцінювати суб'єкти внутрішнього середовища та суб'єктами зовнішнього се-
редовища функціонування, то відповідно потрібно розрізняти методи самоді-
агностики та методи зовнішньої діагностики. Методи самодіагностики спря-
мовані на оцінювання конкурентоспроможності підприємства його працівни-
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ками порівняно із конкурентами, еталонним підприємством чи даними за по-
передній період. Такі методи є більш поширеними, оскільки володіння інфор-
мацію про стан та параметри власної конкурентоспроможності є необхідною 
передумовою для виживання на відповідному ринку. 

Методи зовнішньої діагностики пов'язані з оцінюванням конкурентос-
проможності підприємства представниками зовнішнього середовища під час пе-
реслідування властивих їм цілей. Насамперед йдеться про рейтингові агентства, 
які складають ренкінги конкурентоспроможності країн, регіонів, підприємств 
загалом та за галузевою ознакою. Такі методи не обов'язково базуються на по-
рівнянні з еталоном, а можуть передбачати ранжирування підприємств за озна-
кою – від найкращих до найгірших параметрів функціонування. 

За базою оцінювання усі методи конкурентоспроможності треба поді-
ляти на методи оцінювання від досягнутого та методи оцінювання потенці-
алу. Методи оцінювання від досягнутого ґрунтуються на порівнянні парамет-
рів конкурентоспроможності підприємства з наявними параметрами конку-
рентів. Тобто вони мають ретроспективний або поточний характер і свідчать 
про сучасний стан конкурентоспроможності підприємства. На відміну від по-
передніх, методи оцінювання потенціалу мають яскраво виражений перспек-
тивний характер, і вони базуються на порівнянні з еталонним підприємством. 

За деталізацією результатів методи оцінювання конкурентоспромож-
ності підприємства варто поділяти на багатокомпонентні та інтегральні одно-
компонентні. Багатокомпонентні методи ґрунтуються на часткових різновек-
торних оцінках, які відображають різноманітні складові, сфери, види діяль-
ності, параметри функціонування підприємств. До таких методів можна зара-
хувати методи, засновані на аналізі порівняльних переваг; матричні, баромет-
ричні, таксономічні методи тощо. Використання зазначених методів не дає 
змоги отримати інформацію про певний конкретний рівень конкурентоспро-
можності, але створює можливості для визначення конкурентних переваг та 
слабких позицій підприємства, порівняно з базовим об'єктом. 

Інтегральні однокомпонентні методи ґрунтуються на обчисленні єди-
ного показника (рівня, коефіцієнта, ступеня) конкурентоспроможності під-
приємства, на підставі якого можна сформувати уявлення про рейтинг під-
приємств, які брали участь в оцінюванні, або про сукупну перевагу чи відста-
вання підприємства, порівняно з базою оцінювання. Інтегральні методи не 
дають інформації щодо конкретних конкурентних переваг та "слабких місць" 
аналізованих підприємств, але водночас створюють цілісну інформаційну 
картину щодо місця підприємства на конкурентному ринку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналізування лі-
тературних джерел за проблемами методичного забезпечення оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств дало змогу сформувати багатокритері-
альну класифікацію таких методів оцінювання та охарактеризувати їх змісто-
ве наповнення. Виконані дослідження дають змогу виокремити ключові фак-
тори, які визначають вибір відповідних методів оцінювання конкурентоспро-
можності підприємства, що можуть використовуватись під час планування 
цієї сфери. 
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Систематизирование, группирование, обоснование условий применения мето-
дических подходов к анализу конкурентоспособности предприятий. Выделены клю-
чевые факторы, которые определяют выбор соответствующих методов оценивания 
конкурентоспособности предприятий, которые могут использоваться во время пла-
нирования. 
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Systematization, grouping, ground terms of the methodical going near the analysis of 
competitiveness of enterprises. Key factors are selected, what determine the choice of the pro-
per methods of evaluation of competitiveness of enterprises, that can be used for planning. 
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Досліджено особливості структурних зрушень в економіці країни. Проаналізо-
вано основні елементи механізму державного регулювання ринкової економіки та 
основні види структурних пропорцій на рівні національної економіки України. 

Ключові слова: державне регулювання економіки, структурні зрушення в еко-
номіці, структурні пропорції, індикатори стану національної економіки, інвестиційна 
діяльність. 

Постановка проблеми. У національній економіці України впродовж 
останніх років відбуваються структурні зрушення, спрямовані на оптиміза-
цію основних економічних пропорцій та формування оптимальної моделі на-
ціонального ринку та національної економічної системи. Проте структурні 
зміни не забезпечують результативного нарощування економічного потенці-
алу країни, формування сучасної соціально орієнтованої економічної системи 
та зростання її міжнародної конкурентоспроможності. 
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