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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ДІАГНОСТУВАННЯ ФАЗИ
КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ЯК ОСНОВИ РОЗРОБКИ
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Одною з передумов створення конкурентної стратегії розвитку підприємства на ринку є
обґрунтована оцінка фаз досягнутого рівня його конкурентостійкості. Стратегія управління
конкурентостійкістю повинна забезпечувати постійне підвищення конкурентоздатності даного
підприємства в порівнянні з іншими підприємствами – операторами ринку. Пошук адекватних шляхів
і ефективних методів виходу з економічної кризи для вітчизняних підприємств ускладнюється
структурними і кон’юнктурними коливаннями, загостренням конкуренції як на внутрішньому, так і
на зовнішніх ринках, недостатнім завантаженням потужностей, що відбувається на тлі низької
конкурентоспроможності більшості галузей національної економіки. Її радикальне підвищення,
відсутність досвіду управління в умовах невизначеності конкурентного середовища ускладнює
адаптацію вітчизняних товаровиробників до вимог світового ринку, що потребує реорганізації
механізмів управління конкурентостійкістю підприємств.
Згідно проаналізованих економічних праць Тридіда О.М., Ареф'євої О.В., Шнипко О.С.,
Сумина В.А., Василенка В.О., Олейникова Е.А. управління конкурентостійкістю підприємств
трактується як спосіб подолання «замикаючих» ефектів, характерних як для ринкової (дефіцит
обігових коштів, асиметричність інформації, вхідні бар’єри на ринках і ін.), так і для державної
координації (дефіцит координації, інформаційного обміну, експансія державного контролю й ін.)
економічної діяльності [1, с. 58; 2, 7, 8, 9, c.76]. На думку Сумина В.А. підставою для визначення фази
конкурентостійкості є здатність економічної системи, що підверглась несприятливому відхиленню за
межі її допустимого значення, повернутися у стан рівноваги за рахунок власних або позикових
ресурсів, перепрофілювання виробництв та ін." [8, c.160]. Однак, Т. Ковальов і Т. Сухорукова
вважають, що на етап конкурентостійкості, на якому знаходиться у поточному часі підприємство
найбільший вплив має «здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до
існуючих умов, які не відбиваються негативно на його діяльності» [5, с.49]. На думку Диканя В.Л. на
стан економічної системи мають дві складові конкурентостійкості підприємства:
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«конкурентоздатність товару чи товарної маси, яка у динаміці характеризує ступінь задоволення
попиту; другий – ефективність виробництва та управління. Як правило, ці два елементи настільки
тісно пов’язані, що часто визначають один одного» [3, c. 31]. Кулішов В.В. вважає, що основним
критерієм фази конкурентостійкості є досягнення максимально можливого результату на основі
максимального використання наявних засобів або досягнення запланованого результату з
використанням мінімальних засобів [6, с. 164]. Конкурентна позиція визначається досягнутим рівнем
конкурентостійкості і рівнем привабливості цільового ринку для діяльності підприємства. Тому для
вибору та обґрунтування фази конкурентостійкості необхідно проаналізувати рівень привабливості
цільового ринку і досягнутий рівень конкурентоспроможності підприємства.
Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та практичних засад оцінки фази
конкурентостійкості, а також розробка рекомендацій щодо управління конкурентостійкості
підприємств в умовах ринкових відносин.
Досягнутий рівень конкурентостійкості реалізується в конкурентній позиції підприємства, для
його діагностування слід розробити економічно обґрунтовану модель, в який факторами
(параметрами моделі) будуть виступати чинники, які мають найбільший вплив на
конкурентостійкість підприємства, а результатами – обґрунтовані управлінські рішення в залежності
від визначеної фази конкурентостійкості.
Для побудови такої моделі нами пропонується використати методи багатомірного аналізу:
факторний, дискрименантний аналіз та метод k–середніх кластерного аналізу. Модель системи
діагностування фази конкурентостійкості підприємства формується за допомогою алгоритму,
представленому на рис. 1.
Етап 1. Формування системи показників діагностування фази конкурентостійкості
підприємства

Етап 2. Визначення оптимальної кількості факторів
Етап 3. Відбір найбільш впливових часткових показників
Етап 4. Визначення економіко - статичних характеристик, розміру та составу отриманих
кластерів за результатами проведення процесу кластерізації
задовільний

Етап 5. Аналіз результатів
кластерізації та виявлення зон
конкурентостійкості підприємств
за допомогою побудови матриці

не задовільний

Етап 6. Побудова моделі системи діагностування досягнутого рівня конкурентостійкості
підприємства за результатами проведення дискрименантного аналізу
Етап 7. Перевірка відповідності досліджуваного підприємства до кластеру за економічними
показниками, які його характеризують
так

ні
Етап 8. Чи можна однозначно визначити фазу
конкурентостійкості підприємства?

Етап 9. Оцінки фази конкурентостійкості підприємства

Рис. 1. Алгоритм побудови моделі системи діагностування фази конкурентостійкості
підприємства
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Відбір впливових часткових показників, що входять до кожного з чотирьох факторів моделі
діагностування фази конкурентостійкості підприємств здійснено за допомогою факторного аналізу
(рис. 2).

Рис. 2. Загальні коефіцієнти відносної значимості впливу часткових показників на головні
фактори моделі діагностування фази конкурентостійкості підприємства
При визначенні першої головної компоненти (першого фактора), візуальний аналіз свідчить
(рис.2), що всі часткові показники з підсистеми "стійкість" суттєво впливають на формування даного
фактора. На формування другої головної компоненти (другого фактора) впливають майже всі
часткові показники підсистем "безпека" і "рівновага". Від’ємне значення показника фінансового
ризику (інші його назви: фінансовий важіль, фінансовий леверидж) (Кр3= -0,860762) свідчить, що
підприємство має значну фінансову залежність від зовнішніх позикових коштів.
Результати кластерізації з метою визначення економіко-статичних характеристик наведені на рис. 3.

Рис. 3. Графік середніх значень факторів для кожного кластеру підприємств з різним рівнем
конкурентостійкості
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За результатами кластерізації були отримані три кластери, до складу яких входять досліджувані
підприємства з різним рівнем конкурентостійкості: це підприємство ВАТ ПівдГЗК (кластер №1) – з
низьким рівнем конкурентостійкості, підприємство ВАТ ЦГЗК (кластер №2) – з високим рівнем
конкурентостійкості, підприємства ВАТ ІнГЗК, ВАТ ПівнГЗК (кластер №3) – з середнім рівнем
конкурентостійкості.
Наступним етапом є побудова матриці, яка дозволяє класифікувати конкурентні позиції у
залежності від досягнутого рівня конкурентостійкості. Для визначення параметрів, які доцільно
застосовувати у якості координат запропонованої матриці, необхідно побудувати дендограму
методом кластерного аналізу. На рис. 4 наведена дендограма для визначення найбільш розвинутого
типопредставника за чотирма факторами.

Рис. 4. Дендограма упорядкування показників
Для виділення найбільш впливових показників необхідно поділити дендограму на три класи:
перший показник (Кр2) – фінансової напруженості відноситься до другого, виявленого на другому
етапі, фактору (стійкість), другий (Кк2) – рентабельність продаж відноситься до четвертого фактору
(конкурентоспроможність), третій (Кеф3) – рентабельність доходу відноситься до третього фактору
(економічна ефективність діяльності).
Отримана тривимірна стратегічна матриця наведена на рис. 5.

Рентабельність продаж
низька середня висока

ОУ

Економічна
ефективність
діяльності

ОZ

ОХ

низька середня висока
Фінансова напруженість

Рис. 5. Запропонована об’ємна форма стратегічної матриці конкурентостійкості підприємства
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Конкурентна позиція підприємства буде розміщена усередині цього паралелепіпеда, причому її
місце розташування буде відповідати прийнятій термінології, тобто квадранти «низький рівень
конкурентостійкості»,
«середній
рівень
конкурентостійкості»,
«високий
рівень
конкурентоспроможності», тільки в об'ємному виконанні. Для подальшого розрахунку пріоритетності
вибраних параметрів пропонується наступний підхід: на осі ОZ будемо відкладати значення
взаємного перетинання показників: «Фінансова напруженість» (ось ОХ) та «Рентабельність продаж»
(ось ОУ). Розрахована матриця за даними 2008 р. наведена на рис. 6.

Рис. 6. Стратегічна матриця конкурентостійкості підприємства за даними 2008 р.
На наступному етапі здійснюється побудова моделі системи діагностування досягнутого рівня
конкурентостійкості підприємства методами дискрименантного аналізу. Базою проведення
дискрименантного аналізу є результати попередньо проведеної на четвертому етапі кластерізації,
згідно до якої кожному об’єкту (підприємству) присвоюється найменування того кластеру, до якого
він належить. Наприклад, в 2008 р. до кластеру №1 належить об’єкт №2 (ВАТ ІнГЗК), до кластеру
№2 – об’єкти №3 (ВАТ ПівнГЗК), №4 (ВАТ ЦГЗК); до кластеру №3 – об’єкт №1 (ВАТ ПівдГЗК).
Дискрименантний аналіз проводиться за допомогою пакету «STATISTIKA 6». Дискрименантний
аналіз дозволяє розпізнати новий стан об’єкту і віднести його до одного з існуючих квадрантів. Це
функція, яка описується рівнянням за формулою:
D = а0 + а1х1 + а2х2 + ... аmхm
де х1 .... хm – характеристики об’єкту.

(1)

За результатами проведення дискрименантного аналізу новий об’єкт відноситься до того
квадранту, для якого значення дискрименантної функції є максимальним (max Dі), де і – кількість
квадрантів (кластерів). Таким чином, об’єкт відноситься до того кластеру, де результат розрахунку
рівняння є максимальним (етап сьомий). Таким чином, трьом кластерам відповідають три рівняння.
Результати проведеного дослідження оформляються у вигляді кількох таблиць, відповідно до
кожного кластеру. У табл. 1 наведений склад об’єктів, що входять до кластеру №1, 2, 3 (відповідно,
квадранти з високим, середнім та низьким рівнем конкурентостійкості).
Для перевірки стану досягнутого рівня конкурентостійкості необхідним є визначення того
кластеру, до якого досліджуване підприємство відноситься. Для цього слід підставити значення
показників моделі до кожного із трьох рівнянь і розрахувати результативні значення. Результати
розрахунків порівнюються і визначається рівняння з максимальним значенням, якому відповідає
кластер (зона конкурентостійкості) – досліджуване підприємство знаходиться у цьому квадранті.
Таким чином, запропонована модель представляє собою комплексну та стратегічно спрямовану
систему оцінки фаз конкурентостійкості підприємства, що складається з дев’яти етапів, які
реалізується поступово, є взаємозалежними і виступають передумовою розвитку підприємства.
Для вибору та обґрунтування стратегії управління конкурентостійкістю, необхідно
проаналізувати рівень привабливості цільового ринку і досягнутий рівень конкурентостійкості
підприємства.
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Клас об’єктів

Низький рівень
конкурентостійкості
Середній рівень
конкурентостійкості
Високий рівень
конкурентостійкості

Класифікація елементів системи оцінки фази конкурентостійкості
гірничо-збагачувальних підприємств

Необхідність
розробки додаткових
управлінських дій по
підвищенню
конкурентостійкості

Кількість
об’єктів
(підприємств)

№
кластеру

Необхідно

1

№1

На думку фахівців

2

№3

Не має необхідності

1

№2

Таблиця 1

Рівняння
дискрименантного аналізу

Умовні позначки

Y1 = - 16,6932 + 0,1117Кр2 0,5469Кеф3 + 2,7598Кк2

Кр2 – фінансова
напруженість
Кеф3– рентабельність
доходу
Кк2 – рентабельність
продаж

Y3 = - 26,8015 + 0,1608Кр2 0,8116Кеф3 + 3,3838Кк2
Y2 = - 15,8338 + 0,0847Кр2 +
0,0252Кеф3 + 2,618Кк2

Досягнутий рівень конкурентостійкості реалізується в конкурентній позиції підприємства, для
його діагностування розроблено економічно обґрунтовану модель, в який факторами (параметрами
моделі) виступають чинники, які мають найбільший вплив на конкурентостійкість підприємства, а
результатами – обґрунтовані управлінські рішення в залежності від визначеної фази
конкурентостійкості. Для побудови такої моделі використані методи багатомірного аналізу:
факторний, дискрименантний аналіз та метод k–середніх кластерного аналізу. Модель системи
діагностування фази конкурентостійкості підприємства дозволяє не тільки встановити етап
конкурентостійкості, а й бути підставою для обґрунтування стратегії управління конкурентостійкістю
підприємства.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВИДОВ УЩЕРБА ОТ НИЗКОГО
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В рамках стратегии устойчивого развития на сегодняшний день очень актуальной остается
проблема разработки экономических инструментов для стимулирования энергосберегающих
мероприятий. При технико-экономическом обосновании энергосберегающих мероприятий кроме
возможной экономии топлива необходимо учитывать сокращение времени протекания
технологического процесса, экономию живого труда, улучшение условий производства, повышение
загрузки энергооборудования и лучшее использование основных фондов, изменение межремонтных
и ремонтных периодов, сокращение расходов материалов и снижение брака. Одним из не
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