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Постановка проблеми. Актуальність проблеми забез-
печення та підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств (КП) зростає в результаті подальшої інтегра-
ції України до міжнародної економічної системи, розвитку
ринкової економіки. Як відомо, стан ринкового середови-
ща залежить від ефективного функціонуванням суб’єктів
господарювання та їх можливості швидко адаптуватися
до нових умов. Для оцінки ефективності функціонування

вітчизняних підприємств за нестабільних, перед- і після-
кризових ситуацій необхідно насамперед визначити по-
тенційні можливості підприємств у сфері формування кон-
курентного становища та його покращення. З огляду на це
нагальним стає дослідження альтернативних і ефектив-
них методів оцінювання рівня КП.
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Анотація. У статті здійснено критичний аналіз розрахункових методів оцінювання рівня конкурентоспроможності
підприємств. Визначено недоліки і переваги цих методів, а також можливості їх застосування вітчизняними суб’єктами
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CALCULATION METHODS OF DOMESTIC ENTERPRISES’ COMPETITIVENESS EVALUATION  
Abstract. Introduction. The article deals with the analysis of quantitative methods of domestic enterprises’ competitiveness level
evaluation. The advantages and disadvantages of these methods and opportunities of their application by companies in the mod-
ern conditions of development are found out. The purpose of the article is to develop recommendations for choosing effective
method of evaluating the competitiveness of Ukrainian enterprises. Results. Based on the analysis, the authors found that the cal-
culative methods have varying degrees of depth and scope of research. Such research is not enough and no single method is eco-
nomically feasible, so a new approach that would allow considering all aspects of a company’s activities is needed. These reasons
determine the need for it. Productive base for the development of an effective evaluation method of competitiveness is a mathe-
matical model which will serve as tools for the evaluation of strategic objectives to improve the competitiveness.
Conclusions. According to the authors, the proposed model is perfect if applying by the method of computer simulation based on
Hopfield network. That will allow consideration of a wide range of the various qualities parameters and dynamic effects of activities
of modern enterprises, giving clear and transparent assessment with minimal time and financial resources.
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та управління нею досліджуються досить широко. Зокре-
ма Р. Фатхутдінов [1], розглядаючи питання оцінювання
конкурентоспроможності підприємства, виділив її основні
складові: управлінські, технічні, економічні аспекти діяль-
ності, забезпечення якості продукції, сервісу споживачів
та ін. Проблеми формування конкурентних переваг і кон-
курентної стратегії підприємств у російській економіці
досліджував Г. Азоєв [2]. У роботах X. Фасхієва [3] вказа-
но, що більшість методів оцінки конкурентоспроможності
підприємства основані на використанні коефіцієнтів
аналізу виробничої діяльності, фінансового стану та ефек-
тивності інвестицій. Він також здійснив моделювання рів-
ня конкурентоспроможності підприємств і продукції на
всіх етапах життєвого циклу продукції. Засновник методу
дослідження маркетингових та конкурентних відносин
Г. Багієв [4] узагальнив теорію і практику бенчмаркінгу. На
думку В. Павлової [5], показники конкурентоспроможності
підприємства найчастіше визначаються вимірювальними,
розрахунковими, експертними, соціологічними, експери-
ментальними та реєстраційними методами. Своєю чергою,
М. Ахматова і Є. Попов [6] виділили методи оцінювання
конкурентоспроможності підприємства в певні групи: ана-
літичні (метод рейтингової оцінки, метод оцінювання на
основі споживчої вартості, метод оцінювання на основі
теорії ефективної конкуренції) та графічні (матриця Бос-
тонської консалтингової групи (БКГ), модель привабли-
вості ринку – переваги конкурентів, матриця Портера,
метод багатокутника конкурентоспроможності підпри-
ємства).

Відомими є дослідження М. Портера (Porter, 1979) [7],
де автор відзначав, що основним джерелом отримання
конкурентних переваг підприємствами є інновації, забез-
печені ефективними методами аналізу конкурентоспро-
можності й розробленням стратегії на внутрішніх і міжна-
родних ринках.

Водночас, незважаючи на масштабність досліджень
конкурентоспроможності підприємства, змушені констату-
вати, що єдиного повного та чітко формалізованого, раціо-
нального методу оцінювання рівня конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств не існує, що, безперечно,
унеможливлює отримання якісного результату. Тож про-
блема формування ефективного підходу до ідентифікації
рівня КП потребує подальшого дослідження.

Мета статті – на основі аналізу методів та підходів до
процесу оцінювання рівня конкурентоспроможності під-
приємств розробити рекомендації щодо вибору найбільш
ефективного серед цих методів.

Основні результати дослідження. У наш час варіація
методів оцінювання рівня конкурентоспроможності під-
приємства є досить широкою – від простих, які застосову-
ютьcя в умовах обмеженої інформації та (або) фінансуван-
ня, до складних, що потребують висококваліфікованого
персоналу і великих витрат. Основні підходи до оцінюван-
ня рівня КП можна класифікувати за способом подання
інформації (рис.).

Рівень конкурентоспро-
можності – це широке та ком-
плексне поняття, що має
охоплювати всі аспекти дія-
льності підприємства. Про-
понуємо проаналізувати і по-
рівняти різні методи, виявити
їх недоліки та переваги
(табл.). За результатами про-
веденого дослідження мож-
на дійти таких висновків:
• усі методи спрямовані на

досягнення єдиної мети –
оцінити рівень конкурен-
тоспроможності, але при
цьому вони мають свої від-
мінності. Основні з них по-
лягають у різних підходах
до розрахунку показників,

діапазонів вимірювання, врахування зв’язків між показ-
никами тощо;

• більшість методів не дає змоги здійснити вибір варіантів
підвищення конкурентоспроможності підприємства че-
рез брак єдиної системи оцінювання;

• недоліками багатьох методів є: статичність оцінки кон-
курентних позицій підприємства порівняно із конкурен-
тами або еталонами; абстрагування від чинників
зовнішнього впливу та особливостей внутрішнього сере-
довища;

• після здійснення оцінювання із використанням багатьох
методів результат залишається актуальним і до-
стовірним лише впродовж короткого терміну, тому їх по-
дальше застосування є недоцільним в умовах високої
динамічності процесу підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств. 

Отже, аналіз оцінювання рівня КП виявив, що вище-
зазначені розрахункові методи мають різний ступінь гли-
бини та масштабу дослідження, який, при цьому, не є до-
статнім; окрім того, відсутність єдиного підходу, що
одночасно дозволяв би врахувати всі аспекти діяльності
підприємства і був економічно доцільним, зумовлюють не-
обхідність вироблення нового підходу.

Автори статті вважають, що для ефективного оціню-
вання КП, усунення вищевикладених недоліків наявних
методів, що істотно ускладнюють проведення аналізу та
застосування конструктивного метода в цілому потрібно
врахувати і забезпечити системний взаємозв’язок між
внутрішніми та зовнішніми чинниками впливу на діяльність
підприємства.

Сучасному підприємству необхідно в умовах неста-
більної економічної і політичної ситуації формувати нові
конкурентні переваги, серед яких: створення позитивного
іміджу, залучення кваліфікованого персоналу, налагод-
ження довготривалих зв’язків із постачальниками, посе-
редниками, споживачами та іншими суб’єктами ринку.

Тому автори статті пропонують доповнити метод ви-
значення рівня конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств множиною показників, що дозволяють враху-
вати характеристики людських ресурсів, іміджу та
організаційної культури підприємства. 

Висновки. Отже, продуктивною базою для розроб-
лення ефективного методу оцінювання конкурентоспро-
можності підприємства є модель КП, що слугуватиме
інструментарієм для вирішення стратегічних завдань під-
вищення конкурентоспроможності. Мета моделі – пра-
вильне визначення конкурентної стратегії, яка враховує
умови конкретної галузі промисловості, навички і капітал
підприємства. 

Проте ця модель, так само, як і проаналізовані вище
розрахункові методи, буде досконалою лише в разі засто-
сування методу комп’ютерного моделювання, що, своєю
чергою, потребує побудови математичної моделі процесу
оцінювання рівня КП. Використання сучасних математич-

Рис. Класифікація методів оцінювання КП за способом подання інформації
Джерело: Складено авторами на базі [8]
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них апаратів штучного
інтелекту, зокрема тео-
рії нечітких множин,
порогових елементів,
генетичних алгоритмів,
дозволяє виявити особ-
ливості функціонування
підприємства, а відтак
передбачити його май-
бутню поведінку в разі
зміни оцінювальних па-
раметрів у часі. Напри-
клад, нейромережеві
технології дають змогу
значно полегшити робо-
ту фахівців під час прий-
няття рішень в умовах
невизначеності, дефіци-
ту часу й обмеженості
інформаційних ресурсів. 

З огляду на це для
ефективного оцінюван-
ня рівня КП автори за-
пропонували розробити
відповідну комп’ютери-
зовану математичну мо-
дель на основі мережі
Хопфілда (Hopfield net-
work), що уможливить
врахування широкого
спектру різноякісних па-
раметрів, їх динамічний
вплив, чітке та прозоре
оцінювання із мінімаль-
ними витратами часо-
вих і грошових ресурсів.
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Таблиця 
Аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств

Джерело: Складено авторами на базі [8]
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