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2. Розглянуто задачу про вибір інвестиційного проекту з виробництва
нового продукту. Для проведення імітаційного експерименту застосовувалися
функції MS ЕХСЕL. Отримані показники наочно демонструють несумірність
суми можливих збитків стосовно загальної суми доходів (-5135,08 й 7258964,76
відповідно). Коефіцієнт варіації (0,1) показує, що ризик даного проекту в
цілому нижче середнього ризику інвестиційного портфеля фірми.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В роботі запропоновано методику кількісної оцінки конкурентоспроможності підприємства, що
передбачає використання узагальнюючих показників діяльності, які враховують ефективність
управління його економічною та маркетинговою діяльністю. Охарактеризовано теоретичні аспекти
методик оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Зроблено висновки щодо
сучасних методик оцінки та виявлені закономірності розвитку теоретичних питань.Запропонована
методика може бути використана для дослідження поточних показників конкурентоспроможності
підприємства, а також для прогнозування зміни показників конкурентоспроможності на протязі
певного періоду під впливом сукупності визначених факторів.
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Вступ. Конкурентоспроможність є однією з найважливіших інтегральних
характеристик, що використовується для аналізу економічних переваг
підприємства на товарному ринку. Вона може бути застосована як критерій
оцінювання ефективності економічної діяльності господарюючих суб’єктів.
Існуючі підходи різних авторів, щодо кількісної оцінки
конкурентоспроможності є досить суперечливими, при чому кожний із них
характеризується визначенням конкретної кількості оціночних параметрів для
розрахунку інтегрального показника.

Аналіз основних досягнень і літератури. Теоретичні дослідження, щодо
сутності конкуренції і конкурентоспроможності в економічній літературі давно
обговорюються, також як і проблема практичної оцінки конкурентоспроможності.
На цей час можна визначити, що в питаннях оцінки конкурентоспроможності,
розроблені цілком прийнятні методики кількісної оцінки. Результати вивчення та
дослідження питань оцінки конкурентоспроможності підприємств представлені в
роботах відомих вчених Горбашко Е.А., Філософова Т.Г., Фатхутдинова Р.А. [1],
Портера М.Е., Тарасова І.А., Азоева Г.Л. [2], Долінської М.Г.[3], Соловійова І.А,
Мазилкина Е.І., Гиссина В.И. та інших. Незважаючи на те, що проблема
розглядалась багатьма науковцями, універсальної і загальновизнаної методики
комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства в даний час не
запропоновано.

Мета досліджень. Метою роботи є розробка кількісної оцінки
конкурентоспроможності підприємства, що передбачає використання
узагальнюючих показників діяльності, які враховують ефективність управління
його інноваційною, виробничою та маркетинговою діяльністю.

Матеріали досліджень. Конкурентоспроможність підприємства – це
його комплексна порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг над
підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності
на певних ринках за певний проміжок часу. Тобто, конкурентоспроможність
можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох
підприємств на певному ринку.

Для кількісної оцінки конкурентоспроможності підприємства
запропоновано комплексний показник конкурентоспроможності, який включає
три узагальнюючих показника, що характеризують ринкову, операційну та
економічну діяльність підприємства. Комплексний показник
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конкурентоспроможності змінюється в інтервалі від нуля до одиниці та
визначається за формулою:
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де К1– коефіцієнт оцінки ринкової діяльності підприємства;
К2 – модифікований коефіцієнт чистої рентабельності підприємства;
К3 – коефіцієнт оцінки ефективності операційної діяльності підприємства.

Наближення комплексного показника конкурентоспроможності до
одиниці показує, підприємство успішно здійснює свою операційну діяльність,
має можливість запропонувати споживачеві сучасні товари по відношенню до
товарів-конкурентів та має значну частку ринку по відношенню до цих товарів.
Зниження показника теоретично можливо до нуля, при цьому частка ринку у
підприємства відсутня, не ефективно організована операційна діяльність та
собівартість продукції значно вища по відношенню до конкурентів. Практично
комплексний показник конкурентоспроможності не може бути нижче
критичної величини Ккрит, що визначається для кожного підприємства окремо.
Чим більше наближена величина Ккрит до нуля, тим вищі потенціальні
можливості по відношенню до конкурентів. При беззбитковій діяльності
підприємства, комплексний показник конкурентоспроможності повинен мати
величину більше критичної: Кк > Ккрит. Розрахунок величини Ккрит ґрунтується
на основі аналізу показників господарсько – фінансової діяльності
підприємства.

Узагальнюючий коефіцієнт оцінки ринкової діяльності підприємства К1

визначається на основі сукупності показників, які характеризують ємність
ринку, наявність конкурентів, їх ринкові частки, маркетингову стратегію,
ціноутворення, рекламну діяльність, витрати на збут, асортимент та
номенклатуру продукції. Для кожного виду товару підприємства визначається
відповідний коефіцієнт К1і, де і – вид товару, що продається на визначеному
сегменті ринку. Узагальнюючий показник К1 визначається на основі показників
К1і, з врахуванням питомої ваги валового прибутку одержаного від реалізації і -
го виду товару по відношенню до валового прибутку підприємства.

Модифікований коефіцієнт чистої рентабельності підприємства К2

визначається на основі розрахунку чистої рентабельності підприємства за
формулою:
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де Rпр – чиста рентабельність підприємства.
Коефіцієнт оцінки ефективності операційної діяльності підприємства К3

визначається на основі на аналізу операційної діяльності підприємства. Для
кожного виду товару підприємства визначається окремий коефіцієнт К3і за
формулою:
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де Каі – питома вага амортизаційних витрат в собівартості створеної продукції
за виробничій цикл для і -го виду продукції;

Кці – співвідношення собівартості створеної продукції до середніх
операційних витрат за виробничій цикл;

і – вид продукції.
Показник К3 визначається на основі окремих показників К3і, з

врахуванням питомої ваги валового прибутку одержаного від реалізації і-го
виду товару по відношенню до валового прибутку підприємства.

Таким чином, запропоновано конкурентоспроможність підприємства
оцінювати за сукупністю трьох узагальнених показників, які визначаються на
основі комплексного дослідження діяльності підприємства. При цьому
передбачається проведення маркетингових досліджень, оцінки рентабельності
підприємства та аналізу його операційної діяльності. За наведеною методикою
підвищення конкурентоспроможності підприємства спричинює наближення
розрахункової величини комплексного показника конкурентоспроможності до
одиниці.

Висновки. Запропонована методика може бути використана для
дослідження поточних показників конкурентоспроможності підприємства, а
також для прогнозування зміни показників конкурентоспроможності на протязі
певного періоду під впливом сукупності визначених факторів.
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