
Профессиональный уровень персонала субъекта хозяйствования 
(QП) в аудиторской компании имеет прямой аналог – качество профес-
сиональной подготовки сотрудников аудиторской компании. 

Правомерным представляется использование морально-
этического уровня сотрудников аудиторской компании в качестве эле-
мента, дублирующего морально-этический уровень ответственного пер-
сонала субъекта хозяйствования (QМЭ). 

Под риском среды, с точки зрения аудиторской компании, следу-
ет понимать обстоятельства, ставящие под угрозу соблюдение фунда-
ментальных принципов Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
(КЭПБ). Перечень категорий потенциальных угроз, формирующих риск 
среды аудиторской компании, перечислен в параграфе 200.3 КЭПБ. 

Каждый из шести приведенных элементов риска необнаружения 
следует оценивать таким же образом, как и элементы риска существен-
ного искажения финансовой отчетности. Для получения интегральной 
количественной оценки аудиторского риска следует подставить резуль-
таты экспертных оценок в итоговую математическую модель.  

Приведенный выше подход к решению задачи количественной 
оценки аудиторского риска и предложенная математическая модель не 
только позволяют детализировать все аспекты, составляющие аудитор-
ский риск, но и способствуют получению более обоснованной инте-
гральной оценки риска как на стадии принятия задания по предоставле-
нию уверенности, так и на всех этапах его выполнения. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛО-
ВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ РИНКУ 

В статье рассмотрены проблемы оценки конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий, проанализированы этапы исследования конкурентоспособ-
ности и предложен новый метод его оценки с помощью интегральных показа-
телей, с учетом влияния факторов на достижение краткосрочных и долгосроч-
ных целей. 
In the article the considered problems of estimation of competitiveness of industrial 
enterprises, the stages of research of competitiveness are analyzed and the new eval-
uationing method, which is offered by integral indexes, taking into account influence 
of factors on achievement of short-time and long-term aims . 

Вступ. Вітчизняною наукою давно доведено, що прогресивність 
виробничих процесів на підприємствах, їх «потужна ефективність» не 
тільки залежать від рівня технічного потенціалу і ступеню його засто-
сування, але й від тієї ролі, яка закладена в організаційно-
економічному механізмі управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства. 

Ефективність промислового підприємства і підвищення його 
конкурентоспроможності – це, по суті реалізація організаційно-
економічного управління потенціалом в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби. Відповідно для розробки плану дій щодо підвищення конку-
рентоспроможності підприємств спершу необхідно власне провести її 
якісну оцінку на сьогоднішній день. 

Ціллю даної роботи є аналіз існуючих та розробка нового інтег-
рального методу оцінки конкурентоспроможності промислових підп-
риємств. 

Наукова проблема даної тематики в тому, що на сучасному етапі 
розвитку промислового виробництва спостерігається явна невідповід-
ність між затребуваною практикою і можливостями використання пе-
редових технологій в специфічних умовах України. Таке положення 
справ вимагає принципових рішень в формуванні механізмів керування 
конкурентоздатністю підприємства в плані її постійного зростання і 



знаходженню ефективних варіантів консолідації сил і засобів на низо-
вому рівні господарчої ієрархії, де роль промислового підприємства до-
сить висока. 

Цій проблемі присвячено багато наукових розробок, зокрема це 
перш за все відноситься до: Г. Азоєва, О. Градова, В. Марченко, 
Т. Мостенської, О. Гудзинського, Л. Смоляр, Р. Фатхутдінова, 
А. Юданова та ін.  

Питанням оцінки конкурентоспроможності підприємств прис-
вячено багато праць провідних вчених, серед них можна визначити та-
ких: Л. Антонюк [1], В. Герасимчук [2], І. Должанський [6], Л. Прикіна 
[7], М. Мартиненко, І. Сіваченко, П. Друкер та ін. 

Проаналізувавши вже наявні підходи щодо оцінки конкурентосп-
роможності підприємства, ми можемо запропонувати метод, що перед-
бачає виявлення внутрішніх і зовнішніх резервів потенційних можливо-
стей промислових виробництв, для чого необхідно визначити інтеграль-
ний показник конкурентоспроможності підприємства з урахуванням 
впливу факторів на досягнення короткострокових і довгострокових ці-
лей. 

При цьому необхідно мати на увазі, що конкурентоспроможність 
повинна відповідати: 

- вимозі ідентичності, яка означає, що визначення повинно точно 
відповідати внутрішньому змісту категорії і її зовнішнім проявам; 

- вимозі системності, яка передбачає, що всі аспекти категорії ро-
зглядаються в взаємозв’язку одне з одним. 

- вимозі аналітичності, яка враховує необхідність використання 
даної категорії як бази для аналізу і розробки ефективних стратегій за-
безпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Дослідження проблем конкурентоспроможності бажано робити 
поетапно. 

Першим етапом має бути аналіз категорії конкуренції і вивчення 
теорії конкуренції, як основи розробки системи забезпечення конкурен-
тоспроможності (рівень теоретичного осмислення). 

Другий етап – аналіз категорії конкурентоспроможності і дослі-
дження методів розробки ефективних конкурентних стратегій (рівень 
стратегічного управління підприємством і прийняття довгострокових 
рішень). 

Третій етап – аналіз методів оцінки конкурентоспроможності рі-
зних об’єктів (рівень поточного або оперативного управління і прийн-
яття короткострокових рішень) [3]. 

Послідовність етапів оцінки конкурентоспроможності представ-
лена на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Процес оцінки конкурентоспроможності  

Всю сукупність факторів, що впливають на підприємства і на їх 
конкурентоспроможність можна поділити на три групи: 1) цілі, які ста-



вить перед собою підприємство; 2) ресурси, якими володіє підприємст-
во; 3) фактори зовнішнього середовища прямого і побічного впливу на 
підприємство [5]. 

Інтегральну конкурентоспроможність підприємства представимо 
в вигляді функції трьох груп змінних: 

К = К({Кri, i=1, …,Nr}, {Wi, i=1, …,Nr}, {Фі, і=1, …, Nф}) 

де К – показник інтегральної конкурентоспроможності підприєм-
ства;  

Кri – це конкурентоспроможність окремих ресурсів підприємст-
ва загальним числом Nr;  

Wi – вагові коефіцієнти загальним числом Nr;  
Фі – кількість факторів зовнішнього середовища загальним чи-

слом Nф. 
Якщо оцінені показники конкурентоспроможності підприємства 

по окремим ресурсам Rі і відома їх вага Wi і вид взаємозв’язку інтегра-
льному показнику К, ми можемо розрахувати інтегральний показник 
конкурентоспроможності К для конкретного підприємства. 

Якщо абстрагуватись від умов зовнішнього середовища і врахо-
вувати тільки внутрішні ресурси підприємства, то інтегральна конкуре-
нтоспроможність буде мати вигляд: 

К = К({Кri, i=1, …,Nr}, {Wi, i=1, …,Nr}. 

Показник К, який враховує тільки ресурси самого підприємства, 
тобто тільки внутрішні фактори, логічно назвати показником внутріш-
ньої інтегральної конкурентоспроможності підприємства. 

В силу того, що результат конкурентоспроможності виражається 
двома величинами – долею ринку і темпами її зміни, то і числове зна-
чення показника інтегральної конкурентоспроможності не може вира-
жатися одним числом, а повинно виражатися двома числами – Д, Т; де Д 
– доля продукції підприємства в сукупних продажах всіх порівнюваних 
підприємств, а Т – темп росту/зменшення частки підприємства в сукуп-
них продажах. 

Крім цього, на ці результуючі числа здійснюють вплив різні ре-
сурси. Всю сукупність внутрішніх ресурсів (Ri, i = 1, …,Nr) необхідно 
розділити на дві групи:  

(Ri, i = 1, …, N’r) – ресурси, що впливають на досягнуту частку 
ринку, яку займає підприємство; 

(Ri, i = N’r + 1, …, Nr) ) – ресурси, що впливають на темпи зрос-
ту/зменшення частки ринку підприємства. 

Виходячи з даного розділення ресурсів і визначення інтегральної 
конкурентоспроможності підприємства як пари чисел (Д, Т) висловлю-
вання К = К({Кri, i=1, …,Nr}, {Wi, i=1, …,Nr}) розпадається на два ви-
рази: 

Д = Кд ({Кri, i =1, …,Nr}, {Wi, i =1, …,Nr}), 

Т = КТ ({Кri, i = N’r + 1, …, Nr}, {Wi, i = N’r + 1, …, Nr}). 

Висновок. Таким чином, проведений аналіз інтегрального мето-
ду оцінки конкурентоспроможності показав, що система моніторингу 
параметрів конкурентоспроможності представляє собою безперервний 
ітераційний процес, що складається з декількох замкнутих, вбудованих 
циклів управління. Головна роль в проведенні моніторингу параметрів 
конкурентоспроможності на кожному з етапів управління і формування 
пропозицій відносно можливих управлінських рішень належить марке-
тинговій службі. 
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