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Чіков І.А. 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Спроби запроваджування єдиного оцінного показника 

конкурентоспроможності обумовлені рядом проблем та труднощів, що в 

першу чергу пов’язані з обмеженою кількістю параметрів, які піддаються 

кількісному аналізу. Крім того, значна частина чинників, а саме соціального, 

політичного, естетичного характеру, теж мають вплив на успіх конкурентної 

боротьби, але їх майже неможливо визначити кількісно. Для вирішення 

проблеми визначення рівня конкурентоспроможності застосовують різні 

підходи: індикативний, метод аналізу ієрархій, конкурентних переваг, 

експертних оцінок, таксономії інтегральних оцінок, матричні методи та ін. 

Конкурентоспроможність підприємства – це складна та 

багатокомпонентна економічна категорія, яка немає однозначного 

трактування. 

Для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства існує 

значна кількість методів розрахунку комплексу показників, які в загальному 

виді можна поділити на індексні, матричні та графічні. 

Існують  підходи  до  формування  конкурентних стратегій підприємства, 

де одним з інструментів  є  оцінка  його  конкурентних  позицій,  яка є близькою 

за змістом до оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Перевагами індексних методів є можливість отримання числового 

значення, який можна економічно обґрунтувати відповідно до поставлених 

завдань. В ролі недоліків можна вважати певну складність вибору оцінюваних 

показників; більшість методів ґрунтується на розрахунку коефіцієнтів 

вагомості показників, що вимагає залучати експертів для оцінки предметної 

області. 

Матричні методи оцінки конкурентоспроможності полягають в побудові 

дво- або тривимірних матриць, що формуються за принципом побудови 

відповідних систем координат. Особливістю матричних методів є можливість 



здійснення аналізу окремих аспектів діяльності підприємства, середовища

функціонування, ринкової позиції, визначенні основних напрямів подальшого

розвитку тощо. Серед недоліків, перш за все, можна вважати трудомісткий

процес побудови матриць, в зв’язку із складністю отримання зведених

показників; отриманий результат надає уявлення лише про окремі аспекти

діяльності підприємства, а також не дозволяє отримати кількісну оцінку рівня

конкурентоспроможності підприємства.

Перевагами графічних методів можна вважати простоту розрахунку

показників, за якими будується графічна модель; можливість порівнювати

показники ефективності діяльність кількох підприємств, таким чином

виявляти сильні та слабкі сторони підприємства. В свою чергу, недоліками є

відсутність математичного апарату прогнозування показників.

Серед не класичних методів оцінки конкурентоспроможності можна

назвати ті, що ґрунтуються на математичному апараті методів нечіткої логіки

та інструментарії нейронних мереж. З огляду на це, варто звернути увагу, що 

деякі науковці розглядають конкурентоспроможність як латентний

(прихований) показник, тобто такий, який є синтезованим показником

множини окремих групових показників та/або часткових показників, які

відображають різні сторони складних економічних систем. Таким чином,

оцінку конкурентоспроможності підприємства, на нашу думку, доцільно

здійснювати методами інтегральної оцінки, які належать до індексної групи.

Зазначені методи займають особливе місце у методиці оцінки фінансово-

господарської діяльності, оскільки результатом є кількісний показник, який

може характеризувати ефективність діяльності підприємства в даний момент

часу, та можливий стан підприємства в майбутньому.

Перевагами індексних методів є можливість отримання числового

значення, який можна економічно обґрунтувати відповідно до поставлених

завдань. Методи індексної групи займають особливе місце у методиці оцінки

фінансово-господарської діяльності, оскільки результатом є кількісний



показник, який може характеризувати ефективність діяльності підприємства в 

даний момент часу, та можливий стан підприємства в майбутньому. 

Інтегральні показники – це комплексні показники, які широко 

використовуються завдяки їхній спроможності агрегувати великі обсяги 

інформації у легко зрозумілі формати; можуть характеризувати як окремі 

складові підприємства, так і в цілому його стан. 

 Метою побудови інтегрального показника оцінки ефективності 

економічної системи є спрощений аналітичний опис деякої якості 

досліджуваного явища зі  збереженням структури об’єктів дослідження. 

Найбільш поширеним методом розрахунку інтегрального показника є 

метод середньозваженого значення (1): 

𝐼𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑖 = 1, 𝑛; 𝐼𝑖 ∈ [0; 1]  (1) 

де 𝐼𝑖 – інтегральний показник; 𝑥𝑖 – вхідні показники досліджуваного 

підприємства; 𝑤𝑖 – коефіцієнти вагомості вхідних показників 𝑥𝑖. 

Даний підхід застосовується коли компоненти інтегрального показника 

мають різний рівень випливу на інтегральний показник (вагомість показників). 

У випадках коли вагомість показників не враховується, застосовується 

формула середньогеометричного значення (2): 

𝐼𝐾 = √∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

, 𝑖 = 1, 𝑛; 𝑥𝑖 > 0; 𝐼𝐾 ∈ [0; 1]  (2) 

Аналіз існуючих методів до формування оцінки рівня 

конкурентоспроможності показав, що не доцільно використовувати лише 

один метод чи підхід до оцінки конкурентоспроможності аграрних 

підприємств, адже кожна група методів оцінює різні аспекти його діяльності. 

Вважаємо, що до задачі визначення рівня конкурентоспроможності варто 

підходити комплексно – використовувати синтез вище виділених методів для 

більш повної оцінки конкурентоспроможності підприємств. 

 


