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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ  
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена розробці моделі оцінювання конкурентної позиції підприємства при визначенні параметрів його конкурен-
тоспроможності, визначено основні вимоги до формування та використання моделі у машинобудівній галузі. Визначено зміст ка-
тегорії «конкурентна позиція підприємства» як комплексної характеристики стану підприємства у конкурентному середовищі, яка 
формується внаслідок діалектичної форми існування конкурентних відносин. Проаналізовано специфіку виміру, оцінки й аналізу 
конкурентної позиції підприємства. В рамках дослідження визначені багатофункціональні залежності між чинниками формування 
конкурентної позиціїі факторами впливу на забезпечення конкурентоспроможності.
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Статья посвящена разработке модели оценки конкурентной позиции предприятия при определении параметров его конку-
рентоспособности, определены основные требования к формированию и использованию модели в машиностроении. Опред-
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в конкурентной среде, которая формируется в результате диалектической формы существования конкурентных отношений. 
Проанализирована специфика измерения, оценки и анализа конкурентной позиции предприятия. В рамках исследования 
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The article deals with the development of a competitive position evaluation model of the enterprise in determining the parameters of 
its competitiveness; the main requirements for the formation and use of model in engineering industry has been defined. The content of 
category «competitive position of the enterprise» as a comprehensive description of the enterprise status in a competitive environment 
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Постановка проблеми. Конкурентні відносини є 
невід’ємною частиною функціонування вітчизняної 
економіки. Посилення конкуренції між підприєм-
ствами і виробленою ними продукцією займає важ-
ливе місце серед інших економічних проблем. Необ-
хідність адаптації підприємства до зовнішніх умов, 
посилення конкурентної боротьби, з одного боку, 
висока швидкість старіння ринкової інформації, з 
другого, визначають необхідність формування нових 
наукових підходів до виміру та оцінки конкуренто-
спроможності підприємства, до повного використан-
ня потенціалів підприємств, зокрема конкурентного. 
Дослідження конкурентоспроможності підприємства 
передбачає з’ясування певного кола вимірювачів, що 
пропонуються в сучасній економічній теорії та прак-
тиці. Аналіз літературних джерел з даного питання 
показав, що сьогодні існує безліч різноманітних по-
зицій й точок зору відносно положень щодо вимірю-
вання конкурентоспроможності підприємства. Для 
реалізації поточної та перспективної ефективної ді-
яльності підприємства, перш за все, необхідно визна-
чити та адекватно оцінити його конкурентні позиції. 
Тому розробка методики оцінювання конкурентних 
позицій підприємства на основі дослідження основних 

сфер його діяльності з використанням економіко- 
математичних методів дослідження має особливу ак-
туальність. У цьому контексті важливого значення 
набувають методичні засади чисельного оцінювання 
ринкових позицій підприємства, які акумулюють в 
собі експертні вагові оцінки та нормативні оцінки 
факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування конкурентного середовища та забезпечен-
ня конкурентоспроможності підприємств досліджено 
в роботах таких економістів, як І. Ансофф, А. Мар-
шалл [3], М. Портер [1], Д. Ріккардо, Дж. Робінсон 
[2], А. Сміт, Ф. Хайєк, Г. Азоєв [4], А. Воронкова [9], 
Ю. Гарачук[5], А. Жамойда [6], В. Обремчук, І. Отен-
ко [10], С. Савчук, Р. Фатхутдiнов [7] та ін.

М. Портер пропонував оцінювати конкурентів за 
такими параметрами [1, с. 324]: фінансові цілі; від-
ношення до ризику; цінності організації; системи 
контролю та стимулювання; організаційна структу-
ра; система бухгалтерського обліку; типи вищих ке-
рівників та стиль їхнього управління; уявлення про 
шляхи розвитку фірми; склад ради директорів; об-
меження з боку держави та зобов’язання фірми, що 
зменшують свободу вибору рішень і поведінки.
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Дж. Робінсон у роботі «Економічна теорія недо-
сконалої конкуренції» досліджувала механізми рин-
кової конкуренції, монополізації ринку, нових «пра-
вил гри» в системі приватного підприємництва та 
фактично визнала наявність монополій і немонопо-
лістичних фірм [2, с. 198].

А. Маршалл,розглядаючи закономірності форму-
вання попиту, пропозицій і ціни, висунув ряд нових 
підходів, що міцно увійшли до арсеналу політеко-
номії і відокремили в ній теорії попиту, пропозиції, 
рівноваги і прибутку. А. Маршалл більш послідовно 
та повно обґрунтував механізм автоматичного вста-
новлення рівноваги на ринку за допомогою доско-
налої (чистої) конкуренції та дії законів граничної 
корисності, граничної продуктивності, ввів поняття 
еластичності попиту, виділив три періоди рівноваги 
попиту і пропозиції [3, с. 218].

Г. Азоєв приділив увагу питанням формування 
конкурентних переваг конкурентної стратегії під-
приємств у конкретних економічних умовах.. Під 
конкуренцією він розуміє суперництво в будь-якій 
сфері діяльності між окремими юридичними чи фі-
зичними особами в досягненні однієї мети [4, с. 117].

Ю. Гарачук [5, с. 62] розглядає конкурентоспро-
можності організації як комплексну порівняльну 
характеристику, яка відображає рівень переваги 
сукупності оцінних показників діяльності, що обу-
мовлюють успіх підприємства на певному сегменті 
ринку за певний проміжок часу відносно сукупності 
показників конкурентів. Дане трактування наголо-
шує на тому, що конкурентоспроможність організа-
ції є відносним показником і визначається тільки 
відносно підприємств, які належать до однієї галузі 
(займаються одним і тим самим видом діяльності) і 
виробляють (реалізують) аналогічні товари (товари-
субститути).

А. Жамойда [6, с. 114] визначив, що головним 
концептуальним положенням є те, що конкуренто-
спроможність підприємства визначається через кон-
курентоспроможність продукції, бо саме продукція 
реалізується на ринку і забезпечує підприємству 
прибуток, якщо витрати виробництва нижче ціни.

Якщо на ринку конкурують кілька підприємств, 
що випускають однорідну або конструктивно-подібну 
продукцію і після закінчення певного періоду часу 
ділять обсяг продажів (ринок цієї продукції) в пев-
ній пропорції, то всі вони конкурентоспроможні, але 
тільки рівень конкурентоспроможності різний, який 
визначається наявністю і ступенем використання 
конкурентних переваг.

А. Фатхутдінов [7, с. 134]. пропонує визначати 
конкурентоспроможність: 1) як середньозважену ве-
личину показників конкурентоспроможності товарів 

на конкретних ринках; 2) окремо аналізувати ефек-
тивність діяльності організації, виходячи з конку-
рентоспроможності й ефективності кожного товару 
на конкретному ринку; 3) окремо розраховувати по-
казник стійкості функціонування організації; 4) про-
гнозувати перераховані показники мінімум на п’ять 
років. Такі методики оцінки конкурентоспроможнос-
ті підприємств є досить актуальними, однак недолі-
ком є складність 

Однак слід зазначити, що виконані досліджен-
ня та розробки не завжди можуть бути ефективним 
інструментом при прийнятті управлінських рішень 
щодо підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних промислових підприємств на зовнішніх і вну-
трішніх ринках. 

Постановка завдання. Необхідність розробки про-
блемних питань оцінювання конкурентних позицій 
підприємства на основі методів економічного і мате-
матичного моделювання з урахуванням особливостей 
ринкового середовища, в якому працюють підприєм-
ства певної галузі, визначають мету і завдання цієї 
статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годні далеко не всі вітчизняні підприємства готові до 
ведення конкурентної боротьби. Навіть маючи кон-
курентоспроможну продукцію, деякі підприємства 
не можуть реалізувати цю перевагу через відсутність 
практики використання всього комплексу засобів 
конкурентної боротьби: цінової політики, ефектив-
них методів стимулювання, створення позитивного 
іміджу тощо. За таких умов підприємствам необхід-
но правильно оцінити ринкове середовище та влас-
ні можливості щодо забезпечення необхідного рівня 
конкурентоспроможності. Визначення власної кон-
курентної позиції являє собою вихідну дію конку-
рентного аналізу. Для визначення конкурентної по-
зиції використовуються кількісні характеристики і, 
зокрема , статистичні показники.

Сучасна економічна наука виділяє кілька ступе-
нів конкурентної позиції: домінуюча, сильна, спри-
ятлива, надійна, слабка, нежиттєздатна. Звичайно, 
поділ це носить певною мірою умовний характер і 
межі між позиціями в достатній мірі розпливчасті. 
Домінуючою вважається конкурентна позиція, що 
забезпечує можливість впливу на ринок в цілому, де 
підприємство займає більшу частину ринку. Сильна 
позиція полягає в можливості диктувати свої умо-
ви ринку і впливати на конкурентне середовище. 
Сприятлива конкурентна позиція створює передумо-
ви отримання вигідних умов реалізації власної про-
дукції, є можливості розширення ринку. Надійною 
можна вважати позицію, забезпечену товарними і 
фінансовими ресурсами і стійку до коливань ринку. 

Таблиця 1
Основні виробники продукції вантажного вагонобудування в Україні

Підприємство Сильні сторони Слабкі сторони Напрямок розвитку

ПАТ «КВБЗ»

Повний виробничий цикл, наяв-
ність виробництва вантажних та 
пасажирських вагонів одночасно, 
потужна база для створення но-
вих моделей вагонів

Відсутність власного вагон-
ного литва

Розвиток напрямку паса-
жирського вагонобудування, 
створення нового покоління 
вантажних вагонів

ВАТ «Азовзагальмаш»

Лідер галузі вантажного ваго-
нобудування України, повний 
виробничий цикл виробництва, 
власна сировинна та випробу-
вальна база

Вагонобудування не є єди-
ним напрямком розвитку 
підприємства, пріоритет для 
розвитку інших напрямків

Нарощування потужностей 
виробництва вагонного лит-
ва, створення типових ліній 
виробництва вагонів

ВАТ «Стаханівський 
вагонобудівний завод» Повний виробничий цикл Відсутність власного вагон-

ного литва
Нарощення промислових по-
тужностей

ВАТ «Дніпровагонмаш» Повний виробничий цикл Відсутність власного вагон-
ного литва

Нарощення промислових по-
тужностей
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Таблиця 2
Матриця SWOT-аналізу конкурентоспроможності ПАТ «КВБЗ» 

Фактори 
зовнішнього середовища 

Внутрішні фактори

Можливості Загрози

1. Великий попит на вантажні вагони на рин-
ку СНД.
2. Наявність стандарту «1540» на території 
СНД (специфічна ширина колії).
3. Вихід на нові ринки або сегменти існуючого 
ринку з новими типами вагонів та модифіка-
ціями. 1. Протекціоністські заходи країн-ім-
портерів.
2. Виробництво конкурентами вантажних ваго-
нів- аналогів.
3. Недостатня платоспроможність попиту 
держзакупівель України.
4. Поступове зменшення попиту на вагони зі 
сторони Росії (основного імпортера).

1. Протекціоністські заходи країн-ім-
портерів.
2. Виробництво конкурентами вантаж-
них вагонів- аналогів.
3. Недостатня платоспроможність по-
питу держзакупівель України.
4. Поступове зменшення попиту на 
вагони зі сторони Росії (основного 
імпортера)

Сильні сторони Поле «Сильні сторони і можливості (СІМ)» Поле «Сильні сторони і загрози (СІЗ)»

1. Висока надійність, іннова-
ційні рішення, вантажопід-
йомність вагонів за гнучкими 
цінами
2. Висока кваліфікація робіт-
ників
3. Сертифікат відповідності 
системи управління якіс-
тю вимогам стандарту ISO 
9001:2011.
4. Перспективні конструктор-
ські розробки
5. Репутація підприємства

В умовах максимальної ємності ринку збіль-
шити обсяг виробництва високоякісних ваго-
нів за гнучкими цінами:
• активна роль маркетингу;
• кваліфіковане керівництво;
• позиціонування перспективних моделей 
вагонів.
З метою подолання вхідних бар’єрів – від-
повідність вагонів – стандартам відповідних 
країн

Появі на ринку вагонів-аналогів про-
тиставити:
• переваги у споживчих та вартісних 
характеристиках;
• розробка нових моделей з індивіду-
альними характеристиками;
• активізація рекламної діяльності;
• репутація підприємства і наявність 
сертифікату ISO 9001:2011;
• відсутність коштів у споживачів – 
продаж до лізингових компаній

Слабкі сторони Поле «Слабкі сторони і можливості (СЛМ)» Поле «Слабкі сторони і загрози (СЛЗ)»

1. Недостатня потужність ви-
робництва
2. Технологічна обмеженість 
виробництва
3. Старіння колективу
4. Залежність від постачаль-
ників сировини та комплек-
туючих

Реалізація вагонів на максимумі потужностей 
дозволить:
• розвивати інфраструктуру збуту і дилерську 
мережу;
• ліквідувати дефіцит оборотних коштів і під-
вищити прибутковість;
• сприяти оновленню устаткування та удоско-
наленню технології виробництва, збільшити 
потужності;
• підвищити заробітну плату та залучити мо-
лодь

Найбільшу небезпеку становлять:
• поступове зменшення попиту на ван-
тажні вагони в Росії;
• виробництво конкурентами вантаж-
них вагонів та їх активна робота на 
ринку (рекламування, гнучка цінова 
політика);
• створення на підприємствах – кон-
курентах виробництва власного литва

Слабка позиція в конкуренції – звичайно невелика 
частка ринку, що має, до того ж, тенденцію до ско-
рочення через відсутність конкурентоспроможного 
товару і надійного способу дистрибуції. І нарешті, 
нежиттєздатну позицію представляє підприємство, 
яке недостатньо забезпечене ресурсами і не має мож-
ливості розширювати торгово-збутову діяльність.

Пропонується визначати конкурентну позицію як 
економічну категорію наступним чином: конкурент-
на позиція комплексна характеристика стану підпри-
ємства у конкурентному середовищі, яка формується 
внаслідок діалектичної форми існування конкурент-
них відносин; це сукупність керованих, динамічних 
чинників, які постійно і безпосередньо впливають 
на життєдіяльність підприємства та, в свою чергу, 
визначають стійкість його позиції на ринку. Оцінка 
конкурентної позиції потребує проведення постійно-
го моніторингу конкурентних переваг, їх характеру, 
ефективності та стійкості і здійснення порівняльного 
аналізу з підприємствами-конкурентами.

Враховуючи місію, цілі, стан макро-, мікро– та 
внутрішнього середовища підприємства, вважаємо 
доцільним на початковому етапі оцінки конкурент-
ної позиції підприємства проведення SWOT-аналізу, 
що дозволить виявити сильні і слабкі сторони, за-
грози і можливості для підприємства. Розглянемо 
оцінювання конкурентної позиції за допомогою ме-
тодів економіко-математичного моделювання на при-
кладі конкретного підприємства машинобудівної га-
лузі – ПАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод»  
(ПАТ «КВБЗ»). Для оцінювання конкурентних пере-
ваг підприємства обирається невелика кількість кон-

курентів, які найістотніше впливають на ринкове по-
зиціонування (табл. 1).

На наступних етапах виконання такого аналізу 
порівнюють чинники внутрішнього середовища, які 
впливають на успіх ринкової діяльності підприєм-
ства. До типового переліку чинників зараховують  
[8, с. 216]: імідж підприємства, можливості менедж-
менту, фінансове положення, нерухомість, місце 
знаходження, організування збуту, якість продук-
тів праці, продуктової лінії, ціноутворення, систе-
ма дистрибуції, швидкість і надійність поставок, 
сервіс, ефективність діяльності тощо. Цей перелік 
рекомендується змінювати і доповнювати з ураху-
ванням специфіки діяльності та ринків збуту під-
приємства. За кожним виокремленим чинником ви-
значається відносна важливість і здійснюється їхнє 
ранжування (табл. 2).

ПАТ «КВБЗ» досягло найбільшого в Україні рівня 
конкурентоспроможності завдяки використанню стра-
тегії фокусування на базі диференціації продукції.

Таким чином, дані таблиці 1 свідчать, що конку-
рентоспроможність ПАТ «КВБЗ» спрямована на утри-
мання досягнутих результатів на ринку збуту ван-
тажних вагонів за рахунок постійних удосконалень 
власних моделей та пошуку специфічних ніш ринку і 
створення під них необхідних моделей вагонів.

Результати оцінювання демонструють стан дослі-
джуваного підприємства порівняно з конкурентом за-
галом та за кожним фактором успіху. За результата-
ми аналізування отриманої інформації є можливість 
формування таблиці SWOT-аналізу підприємства 
в розрізі конкурентів. Застосування SWOT-аналізу 
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дає змогу оцінити власний продуктовий профіль як 
на поточний рік, так і на стратегічну перспективу. 
Для оцінювання конкурентоспроможності за кож-
ною асортиментною групою визначаються її осно-
вні характеристики і вигоди. Аналогічна процедура 
проводиться для товарів конкурентів. Для принци-
пово нового товару досліджується відповідність до 
інноваційних технологій. Виокремленні властивості 
та характеристики власного товару порівнюються з 
конкурентним. За кожною асортиментною групою 
складається відповідна таблиця чи матриця SWOT. 
За результатами виконаного дослідження можливос-
тей методик SWOT-аналізу виявлено його значення 
та функції в системі конкурентного управління під-
приємства, зокрема створення актуальної бази даних 
про зміни в бізнес-середовищі, завчасне попереджен-
ня менеджменту про можливі події та ситуації; фор-
мування джерела розроблення прогнозів; оцінюван-
ня перспектив розвитку бізнесу; надання загальної 
«картини» економічної ситуації; вибір оптимальних 
управлінських рішень; оптимізація розподілу ресур-
сів тощо [9, с. 175].

Результати SWOT-аналізує підставою для форму-
вання комплексу дій, які слід враховувати при роз-
робці концептуальних положень формування моделі 
оцінки розвитку конкурентної позиції машинобудів-
ного підприємства, а саме[10, с. 98]:

1. Врахування викликів середовища функціону-
вання. Передбачає врахування в моделі розвитку 
конкурентної позиції підприємства динамічної змі-
ни економічних, науково-технічних, політико-право-
вих, соціальних, міжнародних умов діяльності, що 
провокують необхідність здійснення організаційних 
змін для утримання існуючих конкурентних позицій 
чи завоювання нових.

2. Цілеспрямоване формування ринкових позицій 
підприємства у конкретних просторово-часових умо-
вах. Йдеться про необхідність розроблення стратегії і 
тактики створення та розвитку конкурентних переваг 
на відповідному ринку впродовж певного періоду.

3. Діагностика перспектив розвитку конкурентів 
підприємства. Передбачає оцінювання конкурентів за 
переліком параметрів та визначення потенціалу їхнього 
розвитку з метою аналізування потенційних загроз та 
шансів функціонування у конкурентному середовищі.

4. Прогнозування кон’юнктури ринку. Пов’язано 
із оцінюванням основних ринкових параметрів (по-
питу, пропозиції, цінового фактора, інфляційних 
очікувань), що впливають надалі на конкурентоспро-
можність підприємств.

5. Визначення переліку ключових факторів, які 
у майбутньому визначатимуть рівень конкурент-
ної позиції підприємства. Передбачається здійснен-
ня перспективної діагностики чинників середовища 
функціонування, зміни їхньої пріоритетності в сфе-
рі формування конкурентоспроможності, вагомості, 
сили впливу.

6. Оцінювання потенційних ризиків, які можуть 
погіршити ринкові позиції підприємства.

7. Врахування взаємозв’язків між усіма сферами 
та напрямками діяльності організації підчас досяг-
нення конкурентних позицій. Базується на застосу-
ванні системного підходу, тобто врахуванні усіх еле-
ментів системи організації, а також взаємозв’язків 
та взаємовпливів.

8. Визначення переліку конкретних способів під-
вищення конкурентоспроможності підприємства з 
метою укріплення конкурентної позиції на визна-
ченому ринку. Йдеться про обґрунтування методів 
формування чи розвитку конкурентних переваг за 

рахунок маркетингових комунікацій, якісних, еко-
номічних чи економічних параметрів продукції, мо-
дернізації існуючих чи впровадження сучасних інно-
ваційних технологій тощо.

Модель оцінювання конкурентної позиції підпри-
ємства базується на використанні методики комп-
лексної оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства та реалізується у виявленні наявних ресурсів 
підприємства,оцінки ефективності використання по-
тенціалу конкурентоспроможності і визначення рів-
ня його конкурентоспроможності відносно підпри-
ємств, які функціонують в одній галузі та належать 
одній продуктовій групі.

У процесі управління конкурентоспроможністю 
підприємства слід виділити етапи: 

– стратегічний моніторинг – має відображати су-
перечливість економічного середовища, альтернатив-
них тенденцій, протиріччя системи економічних ін-
тересів ділових партнерів та конкурентів; 

– розробка управлінських рішень на базі аналізу 
зовнішнього середовища – збір якомога ширшої ін-
формації про зовнішнє середовище, оцінку його фак-
тичного стану та стратегічний аналіз або прогнозу-
вання на довгострокову перспективу; 

– ситуаційний аналіз – на основі урахування 
слабких та сильних сторін підприємства необхідно 
сформувати концепцію конкурентоспроможної діло-
вої стратегії, зорієнтованої на зовнішнє оточення.

Таким чином, використовуючи методику комп-
лексної оцінки, конкурентоспроможність підпри-
ємства в певний проміжок часу при формуванні по-
точної конкурентної позиції доцільно представити у 
вигляді функції (1):

КПп = f (Вд; Фд; Мд; ІНд),     (1)
де КПп – поточна конкурентна позиція;
Вд – конкурентоспроможність виробничої діяль-

ності;
Фд – конкурентоспроможність фінансової діяль-

ності;
Мд – конкурентоспроможність маркетингової ді-

яльності;
ІНд – конкурентоспроможність інноваційно-ін-

вестиціної діяльності.
В той же час принцип динамічності оцінок перед-

бачає, що конкурентну позицію підприємства, і чин-
ники зовнішнього і внутрішнього середовища, які 
впливають на неї, і міжфакторні взаємозв’язки слід 
розглядати як динамічні функції (2, 3):

КПп=f(Ft,t),     (2)
F=w(t),     (3)

де КПп– конкурентна позиція підприємства;
Ft – чинники зовнішнього і внутрішнього серед-

овища, які також є динамічними функціями;
t – час.
Розрахунок інтегрального показника конкурент-

ної позиції підприємства може бути здійснено за 
формулою (4):
КПп= Квд×ВД + Кфд×ФД+ Кмд×МД +Кінд×ІНд,

(4)
де Квд, Кфд, Кмд, Кінд – коефіцієнти вагомості 

кожного блоку;
Показник КПп є інтегральною числовою харак-

теристикою конкурентоспроможності. Чим більше 
його значення, тим вища конкурентоспроможність 
підприємства в поточному періоді, виходячи з мож-
ливостей потенціалу. Отримані результати можуть 
бути порівняльною основою для підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Оцінюван-
ня рівня конкурентоспроможності має відбуватися 
шляхом інтерпретації отриманих результатів з ураху-
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ванням впливу галузевої специфіки. Середньогалузе-
ві показники є основою для оцінювання фактичного 
рівня конкурентоспроможності підприємств. Порів-
няння отриманих результатів із середньогалузевими 
значеннями дозволить скласти загальне уявлення про 
особливості галузевої специфіки організації діяль-
ності підприємств, її вплив на структуру активів та 
зобов’язань, а також формування фінансових резуль-
татів. Завдяки використанню цих показників форму-
ються певні нормативні та обмежувальні значення 
ключових коефіцієнтів. Найкращі результати, отри-
мані серед підприємств окремої галузі, є орієнтиром 
для досягнення необхідного рівня конкурентоспро-
можності підприємств та підґрунтям для прийняття 
обґрунтованого рішення щодо її планування, своєчас-
ного виявлення та адаптації до зміни ринкового се-
редовища. Такий підхід дозволяє оцінювати власний 
потенціал для забезпечення конкурентоспроможності 
порівняно з конкурентами для оперативної зміни або 
коригування стратегії розвитку на відповідному рів-
ні. Запропонована методика оцінки є досить простою 
і зручна для розрахунків і розуміння її менеджерами 
всіх рівнів управління. Порівняння показників дає 
можливість визначити власну перевагу над конкурен-
тами за внутрішніми (скорочення витрат, підвищення 
продуктивності праці, фондовіддачі тощо) та зовніш-
німи (ринкові переваги товарів, що виробляються) 
аспектами. Ці показники поєднуються в однорідні 
групи, а їх узагальнений аналіз (за допомогою інте-
гральних показників) за різними напрямами дослі-
дження дозволить одержати характеристику кожного 
конкурента на заявленому ринку. Перелік показни-
ків, що характеризують основні напрями діяльності 
підприємства, визначається виходячи з можливостей 
статистичної інформації, яка доступна для користу-
вача та є одноманітною і порівнюваною. Управління 
кожною складовою є завданням відповідно оператив-
ного, тактичного і стратегічного рівнів управління 
конкурентоспроможністю підприємства.

У якості результативних за зазначеними блоками 
відібрані наступні: 

– х1 – темпи змін обсягів реалізації; 
– х2 – економічна рентабельність; 
– х3 – темпи змін валового прибутку; 
– х4 – коефіцієнт автономії; 
– х5 – коефіцієнт поточної ліквідності; 
– х6 – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
– х7 – коефіцієнт оборотності кредиторської за-

боргованості; 
– х8 – коефіцієнт оборотності дебіторської забор-

гованості; 
– х9 – коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 
– х10 – фінансова рентабельність; 
– х11 – фондовіддача; 
– х12 – коефіцієнт забезпеченості власними за-

собами; 
– х13 – оборотність дебіторської заборгованості; 
– х14 – темпи змін продуктивність праці; 
– х15 – коефіцієнт оновлення асортименту; 
– х16 – частка ринку. 
Результати аналізу з використанням t-критерію 

Ст’юдента визначили 8 найвпливовіших факторів. 
Розраховане рівняння множинної кореляції (5): 

Y= 0,18160 + 0, 12311 х1+ 0, 15672х2 + 0,00651x5 + 
 + 0,02024х9 – 0,20868xl2 + 0,00053х13 + 

0,09943х15 + 1,60413х16.       (5)

На основі отриманих значень факторів можна ви-
значити прогнозні значення рівня конкурентної по-
зиції підприємства.

Використання моделі дозволяє зайняти сильну 
конкурентну позицію на ринку послуг і підвищити 
рівень конкурентоспроможності в перспективному 
періоді.. З цією же метою можна застосовуючи ди-
версифікованість виробництва, домагатися високої 
якості продукції, удосконалювати технічний потен-
ціал підприємства та ін.

Результати оцінки, проведеної за формулою (5), 
інтерпретуємо за шестимірною дихотомічною шка-
лою (табл. 3). Конкурентна позиція за експертною 
оцінкою може набувати значень від 0 до 1. Тут по-
трібно відмітити важливу роль організаторів експер-
тизи, в задачі яких входять: постановка проблеми, 
визначення цілей і задач експертизи, її границь і 
основних етапів; розробка процедур експертизи, в 
найбільшій мірі відповідної характеру проблеми, що 
вирішується; відбір експертів, перевірка їх компе-
тентності і формування груп експертів; проведення 
опиту і узгодження оцінок; формалізація отриманої 
інформації, її обробка, аналіз і інтерпретація. Від 
правильної організації експертизи значною мірою за-
лежить ефективність результатів, отриманих за до-
помогою експертних оцінок, в т.ч. і вірогідність цих 
оцінок. У даному випадку експертам було запропо-
новано здійснити ранжування конкурентних переваг 
вагонобудівних підприємств з огляду їх значущості 
для забезпечення внутрішніх та зовнішніх переваг у 
конкурентній групі.

Таблиця 3
Шкала оцінки рівня 

конкурентної позиції підприємства

Значення Характеристика 
конкурентної позиції

КПп ≤ 0 Абсолютна відсутність 
позиції

0 <КПп< 0,25 Критична позиція

0 ≤ КПп < 0,5 Нестійка позиція

0,5 ≤ КПп < 0,75 Достатньо стійка позиція

0,75 ≤ КПп < 1,0 Перспективно стійка 
позиція

КПп = 1,0 Абсолютно стійка позиція

Запропонований методичний підхід до оцінки 
конкурентної позиції дозволяє коригувати в ході 
вдосконалення моделі склад урахованих у моделі 
факторів і її структуру. Універсальний характер роз-
глянутої моделі дозволяє варіювати номенклатуру 
оцінюваних параметрів, виходячи з інформаційних 
можливостей, рівня кваліфікації залучених експер-
тів, ступеня спеціалізації виробництва. Такий ме-
тодичний підхід дає можливість аналізувати вплив 
окремих факторів, які забезпечують конкурентну 
позицію підприємства на ринку, а також оцінювати 
можливі наслідки їх зміни в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. Проведене 
дослідження дозволило дійти наступних висновків:

- конкурентна позиція не є статичним елементом 
економічного життя, вона найчастіше є рухомою та 
динамічною стосовно темпів, глибини і масштабності 
змін. Зазначені зміни є результатом дії конкретних 
суб’єктів господарювання. Отже, конкурентна пози-
ція є наслідком певних суб’єктивних дій окремих 
економічних суб’єктів;

- узагальнення застосовуваних наукових принци-
пів і підходів до вивчення конкурентоспроможності 
підприємства дозволило виділити блоки, які відпо-
відають основним напрямам діяльності. Систему по-
казників поточної конкурентоспроможності підпри-
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ємства з врахуванням його конкурентної позиції слід 
формувати з урахуванням особливостей розвитку від-
повідної галузі на підставі кількісних та експертних 
оцінок показників ознак основних складових кон-
курентоспроможності, які доповнюють один одно-
го і дають можливість всебічно й у повному обсязі 
оцінити стан функціонування підприємств на рин-
ку. З огляду можливостей використання абсолютних 
та відносних показників під час кількісної оцінки 
вважаємо за доцільне використання відносних по-
казників та коефіцієнтів, адже вони більшою мірою 
характеризують властивості конкурентних переваг 
(відносність та динамізм). До того ж, відносні показ-
ники є більш інформативними з огляду забезпечення 
однозначності та обґрунтованості висновків;

- аналітичним методом діагностики конкурентної 
позиції визначений метод економіко-математичного 
моделювання. Сформована в результаті шкала інте-
грального показника розподіляється на 5 інтервали, 
що дасть можливість ранжувати підприємств, почина-
ючи з відсутності конкурентної позиції до теоретично 
існуючою абсолютно стійкої конкурентної позиції. 

Загалом, на підставі результатів застосування 
розроблених методичних підходів можна визначити, 
наскільки конкурентоспроможним є досліджуваний 
господарюючий суб’єкт та чи відповідають його фак-
тичні результати діяльності потенційно можливим.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗБУТУ» ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

У статті проаналізовано та систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення сутності поняття 
«збут». Також запропоновано авторський підхід до визначення поняття «збут продукції на зовнішній ринок». Визначені основні 
його функції, що дозволяють обґрунтувати його значення для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: збут, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішній ринок, функції збуту, канали збуту.

Ключник А.В., Белозерцева И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СБЫТА» И ЕГО ФУНКЦИЙ 
В статье проанализированы и систематизированы подходы отечественных и зарубежных ученых к определению сущности 

понятия «сбыт». Также предложен авторский подход к определению понятия «сбыт продукции на внешний рынок». Определены 
основные его функции, позволяющие обосновать его значение для развития внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: сбыт, внешнеэкономическая деятельность, внешний рынок, функции сбыта, каналы сбыта.

Klyuchnik A.V., Belozertsev I.A. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «SALES» AND ITS FUNCTIONS 
The article analyzes and systematic approach domestic and foreign scholars to define the essence of «sales». Also invited to 

the author’s approach to the definition of «sale of products to foreign markets». Identified its main functions, which allow to prove its 
importance for the development of foreign economic activity. 

Keywords: sales, foreign trade, foreign market, the sales function, channels.

Постановка проблеми. За сучасних умов станов-
лення вітчизняної економіки, внаслідок загострен-
ня конкуренції за ринки збуту, збільшення витрат, 
пов’язаних з реалізацією товарів і підвищенням їх-
ньої частки у валовому внутрішньому продукті, а 
також підвищення вимог споживачів до якості об-
слуговування, основним фактором, що визначає ви-
живання підприємств та їх цілеспрямований роз-
виток, є ефективність системи збутової діяльності. 

У зв’язку з цим великої ваги набувають питання її 
оцінювання та прийняття управлінських рішень у 
сфері збуту на основі результатів оцінки виходу під-
приємства на зовнішні ринки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання збуту відображені у працях укра-
їнських та багатьох вчених інших країн. Роботи, 
перш за все, таких українських авторів, як Л.В. Ба-
лабанова, П.І. Белінський, А.В. Войчак, С.С. Гарка-


