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дизайн соціальних механізмів і розроблення суспільної політики. Теорія ігор, 

зокрема, як математика і логіка може використовуватися для обґрунтування 

аргументів будь-якою зі сторін, що знаходяться в суперечці. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Першочерговим етапом розробки заходів, направлених на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, є оцінка її поточного рівня. Результати 

оцінки конкурентоспроможності є підставою для аналізу причин несприятливих 

тенденцій в її рівні і динаміці, а також при обробці заходів, у формуванні 

конкурентної стратегії підприємства. 

На думку О.Амосова, оцінка конкурентоспроможності здійснюється в процесі 

виконання багатофункціонального аналізу і маркетингових досліджень, що 

повинні проводитись комплексно і системно на основі значного числа 

http://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
http://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
http://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
http://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
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інформаційних джерел, оскільки конкурентоспроможність в сучасних умовах – 

досить відносне поняття, що значною мірою залежить від конкретних умов ринку і 

характеризується багатовекторною динамікою розвитку [1]. 

Р.Фатхутдінов рекомендує оцінювати конкурентоспроможність організації 

(фірми) на основі показників конкурентоспроможності товарів з урахуванням 

значущості ринків, на яких вони були реалізовані, і рентабельності організації. По 

методиці оцінки конкурентоспроможності організації пропозиції Р.Фатхутдінова 

полягають в наступному: 

– рівень конкурентоспроможності розраховувати як середньозважену 

величину по показниках конкурентоспроможності конкретних товарів на 

конкретних ринках; 

– окремо проводити аналіз ефективності діяльності організації виходячи з 

конкурентоспроможності   і   ефективності   кожного   товару   на    кожному 

ринку; 

– окремо розраховувати показник стійкості функціонування організації; 

– прогнозувати перераховані три комплексні показники мінімум на п’ять 

років [4]. 

Складові оцінки конкурентоспроможності підприємства, на наш погляд, 

наступні: 

– вибір базових об'єктів для порівняння даного підприємства з іншими 

підприємствами. При цьому необхідно, щоб базовий об'єкт і порівнюване 

підприємство відносилися до споріднених сегментів ринку і задовольняли 

ідентичні потреби покупців; 

– забезпечити можливість спостереження ринку з метою одержання реальної 

інформації про діяльність конкурентів; 

– вибір критеріїв продуктивності використання ресурсів господарства; 

– формування системи оціночних показників; 

– обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки стану 

конкурентоспроможності [2]. 

Існують різні методичні підходи до визначення рівня й оцінки 

конкурентоспроможності підприємства – індикативний метод, метод ієрархій, 

метод різниць, метод рангів, метод балів, конкурентних переваг, конкурентного 

статусу, та інші. 

На наш погляд, вищенаведені та інші методики визначення рівня 

конкурентоспроможності мають ряд недоліків: по-перше, вони дуже складні в 

інформаційному забезпеченні та розрахунках; по-друге, вони залишають багато 

місця для суб’єктивного вибору порівняльних показників і ці показники не завжди 

порівняльні; по-третє, вони не дозволяють вивести один інтегрований показник 

рівня конкурентоспроможності підприємства в сукупності підприємств- 

конкурентів. 
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Розглянуті методики визначення рівня конкурентоспроможності розроблені в 

основному для промислових підприємств. Вони не в змозі враховувати  

особливості сільськогосподарського виробництва і, насамперед: 

1) в аграрному секторі земля використовується як обмежений ресурс, 

найважливіший засіб виробництва, у силу цього вона забезпечує низьку 

еластичність пропозиції сільськогосподарської продукції; 

2) сільськогосподарське виробництво вкрай залежне від природних умов, що 

робить аграрний сектор сферою ризикованого вкладення капіталу; 

3) сільськогосподарські підприємства, як правило, багатогалузеві, і 

конкурентоспроможність окремих видів продукції різна і коливається з року в рік, 

що зумовлює коливання конкурентоспроможності підприємства 

4) сільськогосподарське виробництво, в силу своєї специфіки, функціонує у 

відносно конкурентному середовищі, а галузі, що його обслуговують, у 

монополізованому; 

5) для сільськогосподарського виробника об'єктивно характерна 

іммобільність ресурсів, обумовлена низькими темпами переливу капіталу, що є 

наслідком особливостей природного й економічного процесів відтворення в 

сільському господарстві; 

6) нееластичність зв'язку між попитом на сільськогосподарську продукцію і 

цінами на неї [3]. 

Враховуючи умови функціонування фермерських господарств при визначенні 

їх конкурентоспроможності є доцільним враховувати не тільки фактори, які 

відображають наявність виробничо-ресурсного потенціалу, а й виділити додатково 

наступні фактори: рівень концентрації виробництва, рівень кооперації 

господарської діяльності фермерських господарств, рівень економічної та 

виробничої стійкості фермерських господарств. 

Оцінку конкурентоспроможності фермерських господарств варто проводити  

з максимальним урахуванням особливостей дії економічних законів і, в першу 

чергу, закону вартості, оскільки грошова оцінка результативних показників 

сільськогосподарського виробництва має ряд суттєвих недоліків. 

Для обґрунтування значимості того, чи іншого фактора, який впливає на 

узагальнюючий показник конкурентоспроможності фермерського  господарства,  

на наш погляд, слід широко застосовувати методи групувань господарств окремих 

природно-економічних зон за розмірами земельної площі та її якості, наявності 

засобів виробництва, забезпеченості матеріальними, трудовими, фінансовими 

ресурсами. Залежність інтегрованого показника конкурентоспроможності 

(виробництво товарної продукції в розрахунку на одиницю виміру 

сільськогосподарських угідь, рівень рентабельності продаж та інші) від відібраних 

за допомогою групувань факторів можна дослідити за допомогою економіко- 

статистичного моделювання. Застосування методів логічного, графічного та 



 

математичного аналізу показує, що таку залежність ліпше математично 

інтерпретувати рівнянням прямої лінії. 

В результаті проведених досліджень ми дійшли висновку, що 

конкурентоспроможність фермерського господарства зводиться до його здатності 

вести високоефективне виробництво в умовах мінливого зовнішнього та 

внутрішнього середовища, забезпечуючи результати, необхідні для розширеного 

відтворення, задоволення інтересів власників, працівників і суспільства. Для цього 

фермерське господарство повинно володіти достатнім виробничим потенціалом, 

гнучкою структурою фінансових ресурсів, бути конкурентоспроможним.  

Виходячи з міркувань про взаємозалежність конкурентоспроможності 

фермерського господарства від ефективності його функціонування,  ми 

пропонуємо обрати узагальнюючий показник рівня рентабельності продаж в 

динамічній зміні – комерційна стійкість. В результаті дослідження відібрані 

показники комерційної стабільності фермерських господарств, до яких віднесено 

рівень рентабельності продаж, коефіцієнт обігу власного капіталу, період кризи 

неплатоспроможності, рівень поточної платоспроможності та зона стійкої роботи 

фермерського господарства. 

Застосування на практиці цих показників дасть можливість визначити 

конкурентоспроможність окремих фермерських господарств області і окремих 

адміністративних районів, виявити кризові нестабільні у своєму розвитку, 

передкризові і стабільні фермерські господарства. 
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