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  УДК 330.341.1 

П.Г.ПЕРЕРВА, Т.О.КОБЄЛЄВА 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНКОВУ КОН'ЮНКТУРУ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

У статті розроблені положення цінової політики промислового підприємства, сформовані наукові основи її впливу на рівень ринкової 

кон'юнктури і рівень конкурентоспроможності промислової продукції. Обгрунтовані основні групи чинників, визначальну 

конкурентоспроможність і кон'юнктуру ринку продукції електротехнічних підприємств. Запропонована методика експертної оцінки 

кількісної величини цих чинників. 

Ключові слова: цінова політика, електротехнічне підприємство, кон'юнктура, конкурентоспроможність, експертні методи, 

інвестиційна привабливість. 

В статье разработаны положения ценовой политики промышленного предприятия, сформированные научные основы ее влияния на уровень 

рыночной конъюнктуры и уровень конкурентоспособности промышленной продукции. Обоснованы основные группы факторов, 

определяющую конкурентоспособность и конъюнктуру рынка продукции электротехнических предприятий. Предложенная методика 

экспертной оценки количественной величины этих факторов. 

Ключевые слова: ценовая политика, электротехническое предприятие, конъюнктура, конкурентоспособность, экспертные 

методы, инвестиционная привлекательность. 

The article elaborated the provisions of the pricing policy of industrial enterprise, formed the scientific basis of its impact on the level  of market 

conditions and the level of competitiveness of industrial products. Grounded main groups of factors determining the competitiveness of products and 

market conjuncture electrical enterprises. The proposed method of peer review quantify the magnitude of these factors. 

Keywords: pricing, electrical company, environment, competitiveness, expert methods, investment attraction. 

Вступ. Продукція промислових підприємств має ряд 

особливостей, які в силу своєї суті і визначають 

необхідність підвищення ефективності діяльності цих 

організацій на цільовому ринку.  У сучасних умовах 

найбільш ефективним напрямом вдосконалення діяльності 

промислових підприємств є оптимізація цінової політики як 

основного засобу конкурентної боротьби на ринку. Звідси 

виникає завдання детальнішого розгляду впливу процесу 

формування товарного асортименту і цінової політики на 

ефективність діяльності промислових підприємств і 

розробити інструменти для управління цими процесами.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка 

цінової політики промислового підприємства і її впливу на 

ринкову кон'юнктуру і конкурентоспроможність продукції, 

включаючи розробку методики дослідження конкурентних 

переваг і формування кон'юнктури ринку продукції 

підприємств електротехнічного комплексу, а також 

дослідження рівня конкурентоспроможності підприємств і 

їх інвестиційної привабливості. 

Результати попередніх досліджень. Теоретико-

методологічною основною дослідження, результати якого 

представлені в даній статті, послужили праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, присвячених проблемі маркетингових 

досліджень та управління ринком машинобудівної 

продукції. Питання цінової політики розглядали багато 

вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід 

відзначити наукові розробки О. В. Антипова, А. 

І.Грабченко, Н.Ю.Псаревої, Р. Б. Ноздрьової і Л. І.Цигичко, 

О. П. Косенко, М. Портера, М. І.Погорєлова, Л. 

Н.Родіонової та ін. 

Дослідження підходів вітчизняних і зарубіжних 

учених до формування товарної і цінової політики 

підприємств дозволило виявити необхідність їх уточнення 

для використання на промислових підприємствах. 

Доведено, що особливу увагу при формуванні товарного 

асортименту і ціноутворення на промислових 

підприємствах має приділятися виконання соціальної місії 

на промислових підприємствах, а саме, ціни на товари не 

повинні бути високими, а асортимент повинен 

забезпечувати задоволення всіх потреб сільського 

населення. На наш погляд, основними етапами розробки 

товарної і цінової політики на промислових підприємствах 

повинні стати: дослідження потреби в товарі; економічний 

аналіз роботи підприємства; оптимізація товарної та цінової 

політики.  

Результати дослідження. Авторами розроблена 

багатофакторна модель оцінки кон'юнктури та 

конкурентоспроможності компанії електротехнічного 

сектора, що враховує наявність у компанії конкурентних 

переваг, що забезпечують їй те або інше положення на 

ринку. Конкурентні переваги в роботі розділені на чотири 

групи [1], кожна з яких відображає вплив зовнішнього і 

внутрішнього середовища, що формує ці переваги:  

I. Ринковий фактор: 

• розташування ринків збуту, розширення меж

території реалізації продукції та перспективи збільшення 

реалізації пропонованого продукту; 

• наявність або відсутність товарів - замінників;

• рівень післяпродажного сервісу продукції;

• рівень і динаміка світових цін.

II. Управлінський фактор: 

• рівень кваліфікації персоналу (наявність 

компетентних фахівців і ступінь використання потенціалу 

людських ресурсів компанії);  

• якість обслуговування клієнтів компанії;

• використання сучасних методів маркетингу, реклами

товарів; 

• репутація і імідж фірми.

III. Ресурсно - виробничий фактор: 

• умови доступу до ресурсів;

• якість ресурсів;

• наявність сучасних технологій на актуальних для компанії 

відрізках життєвого циклу продукції і відповідних їм 

технічних засобів; 

• висування та використання інноваційних рішень; 

I. • стан основних виробничих фондів.

Фінансовий фактор: 

• рівень фінансової стійкості компанії;
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  • обсяг оборотних коштів;  

• доступ до фінансових ресурсів; 

• інтенсивність використання капіталу. 

Пропонована модель оцінки 

конкурентоспроможності компанії, враховує сукупний 

вплив представлених вище показників, що формують 

фактори конкурентоспроможності. Враховуючи, що 

показники, включені в модель, можуть мати різні 

розмірності, не дозволяють об'єднати їх в інтегральну 

оцінку без приведення до безрозмірних показників 

(індексів), в роботі використана бальна оцінка значимості 

кожного показника, що дозволяє встановити його 

відносний вплив на формування конкурентоспроможності 

компанії. Для рішення поставленої задачі в роботі 

використані методи експертних оцінок. В якості експертів 

залучалося понад 170 фахівців керівної та середньої ланок 

апарату управління ДП «ХЕМЗ», ВАТ «Укрелектромаш», 

«Електроважмаш», «Турбоатом» та інших 

електротехнічних підприємств. Група експертів розглядала 

перелік показників, що характеризують чотири фактори 

конкурентних переваг, описаних вище. Питання анкети 

сформульовані так, щоб експерти не тільки підтвердили 

можливість оцінити конкурентоспроможність, 

використовуючи запропоновані показники, але і 

встановили ступінь їх впливу на результуючу оцінку 

конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. 

Результати обробки анкет представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Кількісна оцінка впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 

електротехнічного підприємства 

Показники, що визначають фактори 

конкурентоспроможність підприємства 

Кількість балів при 

досягненні показниками  

Частка потенціалу в 

загальній сумі балів,(%) 

(високе /низьке значення 

показників) 
Високих 

значень 

Низьких 

значень  

1. Ринковий фактор  50 52 25/26 

1.1. Розташування ринків збуту  15 17  

1.2 Рівень післяпродажного сервісу продукції  10 15  

1.3. Наявність або відсутність товарів – замінників  10 4  

1.4. Рівень і динаміка світових цін  15 16  

2. Управлінський фактор  50 52 25/26 

2.1. Рівень кваліфікації персоналу  15 26  

2.2. Використання методів маркетингу  15 12  

2.3. Репутація та імідж  10 8  

2.4. Рівень післяпродажного обслуговування  10 6  

3. Ресурсно – виробничий фактор  50 48 25/24 

3.1. Умови доступу до ресурсів  10 11  

3.2. Якість ресурсів  5 6  

3.3. Використання інноваційних рішень  15 13  

3.4. Наявність сучасних технологій  15 12  

3.5. Стан основних виробничих фондів  5 6  

4. Фінансовий фактор 50 48 25/24 

4.1. Рівень фінансової стійкості  20 18  

4.2. Обсяг оборотних коштів  10 9  

4.3. Доступ до фінансових ресурсів  10 9  

4.4. Інтенсивність використання капіталу  10 12  

Разом  200 200 100/100 

 

Встановлено, що кожен із чотирьох факторів, що 

формують конкурентні переваги компанії, що має 

однаковий вплив при максимально можливих значеннях, 

які можуть бути досягнуті всіма показниками, що 

формують кожен фактор, але різний вплив при 

досягненні показниками найбільш низьких значень, 

табл.3. Дана обставина послужила відправною точкою в 

побудові багатофакторної оцінки: якщо всі показники, 

включені в модель, що мають низьке значення, сукупний 

вплив оцінюється в 100 балів. 

Для побудови графічної інтерпретації 

багатофакторної оцінки рівня конкурентоспроможності, 

4 фактора об'єднані у два блоки. В якості принципу 

об'єднання прийнятий принцип рівного сукупного 

впливу двох факторів на рівень 

конкурентоспроможності при досягненні показниками 

низьких значень. У перший блок увійшли ринкові, 

ресурсно – виробничі фактори; у другій - фінансові та 

управлінські фактори. Особливістю моделі, яка 

пропонується, є розгляд впливу кожного показника і 

результуючої оцінки рівня конкурентоспроможності у 

формі п'яти дискретних станів [2], що характеризують 

відповідно дуже сприятливу, сприятливу, помірне, 

несприятливий, дуже несприятливий вплив показників 

на рівень конкурентоспроможності, який також може 

характеризуватися п'ятьма дискретними станами:  

I – досить сприятливий - висока ступінь 

конкурентоспроможності;  

II - сприятливий - достатня конкурентоспроможність; 

ІІІ - помірне - середня ступінь конкурентоспроможності; 

У - несприятливий - низький рівень 

конкурентоспроможності; 

УІ - дуже несприятливий – неконкурентоспроможна. 

Дискретні стану кожного з показників 

встановлювались виходячи з можливого діапазону його 

значень, визначених експертами. Найбільше значення 

показника розглядається як дискретний стан, відповідне 

досить сприятливому впливу показника на рівень 

конкурентоспроможності, а, відповідно, найменше 

значення показника - вельми несприятливим. В табл.2 



ISSN 2519-4461 (print) Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут» 

60 

  представлені діапазони зміни показників, що 

характеризують дії різних факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність компанії. 

 
 

Таблиця 2 – Показники, що характеризують фактори конкурентні переваги компанії та діапазони їх зміни 
Найменування показника  Економічний зміст показника  Розрахункова формула 

(оцінка)  

Діапазон 

зміни 

Ринковий фактор 

1.1 Розташування ринків 

збуту 

Віддаленість ринків збуту, розширення меж ринку збуту 

продукції  

Експертна оцінка (в балах)  1-5 

1.2. Рівень післяпродажного 

сервісу продукції 

Наявність сервісних підрозділів, гарантійного 

обслуговування  

Експертна оцінка (в балах)  

 

1-5 

1.3. Відсутність або 

наявність товарів – 

замінників 

Немає альтернативних видів продукції  Експертна оцінка (в балах)  1-5 

1.4. Рівень і динаміка 

світових цін.  

Зміна рівня світових цін відносно попереднього року  Ц т 

Цб 

0,5-1,5 

Управлінський фактор 

2.1. Рівень кваліфікації 

персоналу  

Частка працівників (К3) з вищою спеціальною освітою 

(Nв.о) у загальній кількості працівників( N)  

N
оNвK з
..

 0,05-0,4 

Показник підвищення кваліфікації (К2), де Тоі - 

кількість днів навчання i-го спеціаліста; Ткі - кількість 

робочих днів, відпрацьованих працівниками  
kioiK

Nno TT  112 /

 0,02-0,2 

2.2. Використання сучасних 

методів маркетингу  

Наявність різних форм реклами, використання 

передових методів дослідження ринку  

Експертна оцінка 

(в балах)  

1-5 

2.3. Репутація та імідж  Визнання фірми на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, котирування акцій на біржах  

Експертна оцінка (в балах)  1-5 

2.4. Рівень післяпродажного 

обслуговування  

Наявність сервісних центрів, центрів гарантійного 

обслуговування тощо  

Експертна оцінка 

(в балах)  

1-5 

Ресурсно - виробничий фактор 

3.1. Умови доступу до 

ресурсів  

Можливість збільшення і освоєння нових свердловин  Експертна оцінка (в балах)  1-5 

3.2. Якість ресурсів  Якість вихідної сировини: наявність механічних 

домішок, води, солі  

Експертна оцінка (в балах)  1-5 

3.3. Використання 

інноваційних рішень  

Обсяг виробництва продукції з використанням нових 

технологій (Vт) до загального обсягу виробництва 

продукції до застосування технології (Vд)   

 

      Тс= Vт /Vд 

0,02-0,2 

3.4. Наявність сучасних 

технологій  

Ставлення вкладень на інновації (Vі) до економічної 

ефективності від впровадження інновації (Vеі ) 
 

Ив= Vи/ Vеі 

1,5 - 0,5 

 

3.5 Стан основних 

виробничих фондів (ОВФ)  

Фізичний знос, де А - сума амортизаційних відрахувань; 

Сопф – вартість ОПФ  
 

А/С опф 

0-0,7 

Моральний знос, Сопф.ми – вартість ОВФ морально  

зношених  
Сопф.ми/С опф 0-0,5 

Фінансовий фактор 

4.1. Рівень фінансової 

стійкості  

 

Показник фінансової стійкості, де Косс – коефіцієнт 

забезпеченості власними коштами; Ксзс – коефіцієнт 

співвідношення власних і позикових коштів  

  

,2/)( сзсоссфу ККП 
 0,015-0 

Коефіцієнт переуступки прав вимоги: де Дзд – 

дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються 

більш ніж через 12 місяців після звітної дати; Дзк – 

дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються 

протягом 12 місяців після звітної дати; Кз – 

кредиторська заборгованість  

 

,/)( ззкздпт КДДК 
 

2-0,8 

4.2. Достатність оборотних 

коштів  

Частка кредитів під обігові кошти Ко.с. в загальному 

обсязі кредитних ресурсів (Кр)  
Ко.с./Кр. 0,3-1,0 

4.3. Доступ до фінансових 

ресурсів  

Наявність власних банків, можливість отримання 

кредитів  

Експертна оцінка (в балах)  1-5 

4.4. Інтенсивність 

використання капіталу  

Рентабельність фірми, де Ро – загальна рентабельність; 

Рск – рентабельність власного капіталу.  ,2/)( скоф РРР 
 0,25-0,1 

Показник ліквідності, де Ктл – коефіцієнт поточної 

ліквідності; Кал – коефіцієнт абсолютної ліквідності  ,алтлл ККП 
 5-0 

 

Висновки і рекомендації. На основі експертних 

оцінок розроблена багатофакторна модель оцінки 

конкурентоспроможності електротехнічного 

підприємства, що враховує дію різних факторів. На 

основі експертних оцінок для кожного показника, що 

формує фактор, встановлюється вагове значення, що 

відбиває ступінь його впливу на рівень 

конкурентоспроможності машинобудівного 

підприємства. Інтегральна оцінка 

конкурентоспроможності конкретної компанії залежить 

від фактичного значення показників, що впливають на 

кумулятивні оцінки чинників, що характеризують 

рівень конкурентоспроможності компанії. У моделі 

встановлено п'ять можливих діапазонів зміни 

показників, що формують фактори. Кожен з п'яти 

діапазонів кореспондує з відповідним значенням рівня 

конкурентоспроможності підприємства, що має п'ять 

дискретних станів: досить сприятливий - висока ступінь 
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  конкурентоспроможності; сприятливий - достатня 

конкурентоспроможність; помірне - середня ступінь 

конкурентоспроможності, несприятливий - низький 

рівень конкурентоспроможності; вельми 

несприятливий - неконкурентоспроможна.  

Практична реалізація пропозицій автора 

дозволить сформувати цінову політику, гнучко реагує 

на виникаючі ринкові ситуації, формувати товарний 

асортимент, визначати обґрунтовані ціни і 

контролювати результат зміни обсягів реалізації та цін, 

що допоможе промисловим підприємствам зайняти 

міцні позиції на ринку, виконуючи при цьому свої 

соціальні функції.  
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