
УДК 674.23:339.137 

Н. В. ШЕПЕЛЄВА, Л. П. СКОТНІКОВА 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Результати дослідження наукових здобутків вчених з питань сутності конкурентоспроможності підприємства і методів її оцінки 
підтверджують важливість конкурентних позицій на ринку. Конкурентні переваги, якими володіють підприємства, дозволяють їм бути 
більш конкурентоспроможним серед підприємств. На основі аналізу ринку вітчизняної меблевої промисловості виявлені проблеми її 
розвитку. Запропоновані заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, фактори конкурентоспроможності, методи оцінки 
конкурентоспроможності, меблева промисловість, засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Результаты исследования научных достижений ученых по вопросам сущности конкурентоспособности предприятия и методов ее оценки 
подтверждают важность конкурентных позиций на рынке. Конкурентные преимущества, которыми обладают предприятия, позволяют им 
быть более конкурентоспособным среди предприятий. На основе анализа рынка отечественной мебельной промышленности выявлены 
проблемы ее развития. Предложенны меры повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентные преимущества, факторы конкурентоспособности, методы 
оценки конкурентоспособности, мебельная промышленность, способы повышения конкурентоспособности предприятия.  

The reveal the factors that influence the development of the domestic furniture market. The concept of enterprise competitiveness by different 
scientists is revealed. It is told what competitive advantages the enterprise should have to ensure stable competitive positions in the market, the main 
principles of the enterprise competitiveness research. The factors of competitiveness offered by M. Porter are considers. Methods for assessing the 
competitiveness of an enterprise and ways to improve it are proposed. The description of the furniture market in Ukraine is presented. For example, 
one of the methods of assessing the competitiveness of the enterprise is presented - a polygon of competitiveness. 

Keywords: enterprise competitiveness, competitive advantages, factors of competitiveness, research principles, competitive factors,  methods 
for assessing competitiveness, furniture industry, ways to improve the competitiveness of an enterprise. 

Вступ. У механізмі ринкової взаємодії як на 
макро-, так і на мікрорівні конкуренція виконує роль 
основної рушійної сили розширеного відтворення й 
ефективної самоорганізації. Створення стійких 
конкурентних позицій економіки України передбачає 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
виробників.  

Конкурентоспроможність підприємства є однією з 
найважливіших категорій ринкової економіки і 
характеризує можливість та ефективність адаптації 
підприємства до умов конкурентного середовища. У 
зв’язку з цим обґрунтування підходів до її дослідження 
з метою наступної розробки системи заходів для 
зміцнення позиції та досягнення конкурентних переваг 
підприємства є актуальним. 

Постановка проблеми. Теоретичні і 
методологічні аспекти діяльності підприємства в 
умовах конкурентного середовища знайшли 
відображення в наукових працях Г.Л.Азоєва, 
І.Ансоффа, О.В.Ареф’євої, О.С.Віханського, 
А.Е.Воронкової, І.М.Герчикової, В.Л.Горєлової, 
А.П.Градова, В.Л.Диканя, М.М.Єрмошенка, 
П.С.Зав’ялова, Ю.Б.Іванова, М.Інтрилігатора, 
Ф.Котлера, М.Мескона, А.І.Наумова, О.П.Пєшкової, 
В.С.Пономаренка, М.Портера, О.І.Пушкаря, 
Ю.Б.Рубіна, І.В.Стародубровської, Р.М.Тихонова, 
Р.А.Фатхутдінова, О.Б.Чернеги, А.Ю.Юданова й 
інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Однак як 
теоретичні основи дослідження 
конкурентоспроможності підприємств, так і методи її 
оцінки та діагностики, а також науково-практичні 
рекомендації щодо її організаційного забезпечення 
вимагають більш комплексного аналізу та 
обґрунтування з врахуванням особливостей 

національної економіки. 
Метою роботи є обґрунтування концептуальних 

засад забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства меблевої промисловості в Україні для 
запропонування заходів щодо досягнення та 
збереження стійких конкурентних позицій 
підприємства в динамічних умовах макроекономічного 
середовища. 

Для досягнення поставленої мети необхідно:  
− дослідити наукові концепції; 
− дослідити теоретичні і практичні здобутки 

вітчизняних та закордонних вчених з питань 
визначення сутності конкурентоспроможнос-
ті підприємства; 

− дослідити методичні підходи до оцінки 
конкурентоспроможності підприємства; 

− дослідити вплив факторів підвищення 
конкурентних переваг підприємства; 

− провести аналіз ринку меблевої промисловості 
України; 

− сформулювати рекомендації щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Методологічну основу та інформаційну базу 
дослідження становлять наукові концепції та 
теоретичні і практичні розробки вітчизняних та 
зарубіжних вчених в області визначення та оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, дані державної 
статистичної звітності, публікації офіційних і наукових 
періодичних та спеціалізованих вітчизняних і 
закордонних видань, звітна й рекламна інформація 
підприємств, матеріали міжнародних та українських 
науково-практичних конференцій, закони України. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  
Конкурентоспроможність підприємства – це його 
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комплексна порівняльна характеристика, яка 
відображає ступінь переваг над підприємствами-
конкурентами за сукупністю оціночних показників 
діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу. 
Конкурентоспроможність підприємства є одним із 
основних критеріїв оцінки ефективності його 
діяльності [1]. 

На сучасному етапі існує велика кількість 
трактувань терміну «конкурентоспроможність 
підприємства», які зображені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення сутності 

поняття  «конкурентоспроможність підприємства» 
 

 
Автор 

Визначення поняття 
«конкурентоспроможність 
підприємства» 

Азоєв Г. Конкурентоспроможність 
підприємства – це здатність 
ефективно розпоряджатися 
власними й позиковими 
ресурсами в умовах 
конкурентного ринку, це 
результат його конкурентних 
переваг по всьому спектру 
проблем управління 
підприємством.[2] 

Зав’ялов П.С. Конкурентоспроможність фірми 
– це можливість ефективної 
господарської діяльності та її 
практичної прибуткової реалізації 
в умовах конкурентного ринку.[3]  

Покропивний 
С.Ф. 

Конкурентоспроможність – 
здібність ефективно здійснювати 
господарську діяльність та 
забезпечувати досягнення 
прибуткового результату, 
враховуючи умови 
конкурентного ринку. [4] 

Должанський 
І.З. 

Конкурентоспроможність 
підприємства – це можливість 
ефективно розпоряджатися 
власними і позиковими 
ресурсами в умовах 
конкурентного ринку.[5] 

Василенко 
В.О. 

Конкурентоспроможність 
підприємства – можливість його 
ефективної господарської 
діяльності й її практичної 
реалізації в умовах 
конкурентного ринку.[6] 

 
Загалом, конкурентоспроможність – це складна 

економічна категорія, яка виражає результат взаємодії 
всіх елементів системи внутрішніх (виробничих, 
економічних, науково-технічних та ін.) і зовнішніх 
(життєутворюючих, адаптивних) відносин між 
промисловими підприємствами з приводу можливості 
реалізації даного виду продукції на конкретному ринку 
чи його сегменті. Це комплексне поняття, яке 
внаслідок щільного зв’язку з категорією 
«конкуренція», охоплює безліч сторін, факторів та 

умов суперництва підприємств за прихильність 
споживачів до товарів певних виробників. Структуру 
поняття конкурентоспроможності підприємства 
відображено на рисунку 1 [7]. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура поняття конкурентоспроможності 
підприємства 

 
Для забезпечення стійких конкурентних позицій 

на світовому ринку, підприємству, перш за все, 
необхідно володіти конкурентним перевагами на 
національному ринку, вправно використовувати всі 
свої ресурси та можливості. Конкурентні переваги 
зображені на рисунку 2 [8]. 

 

 
Рис. 2 –  Конкурентні переваги 

 
Найбільш фундаментальне дослідження чинників 

конкурентоспроможності підприємства було 
проведено в роботах М. Портера. 

Фактори конкурентоспроможності, на думку М. 
Портера, безпосередньо пов’язані з факторами 
виробництва [9]. Усі чинники, що визначають 
конкурентні переваги підприємства і фірми галузі, він 
представляє у вигляді кількох великих груп:  

1) людські ресурси – кількість, кваліфікація та 
вартість робочої сили; 

2) фізичні ресурси – кількість, якість, доступність 
і вартість ділянок, води, корисних копалин, лісових 
ресурсів, джерел гідроелектроенергії, рибальських 
угідь, кліматичні умови і географічне розташування 
країни базування підприємства;  

3) ресурс знань – сума наукової, технічної та 
ринкової інформації, що впливає на 
конкурентоспроможність товарів і послуг та 
зосередженої в академічних університетах, державних 
галузевих НДІ, приватних дослідницьких 
лабораторіях, банках даних про дослідження ринку та 
інших джерелах;  

4) грошові ресурси – кількість і вартість капіталу, 
який може бути використаний на фінансування 
промисловості та окремого підприємства;  
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5)інфраструктура – тип, якість наявної 
інфраструктури і плата за користування нею, що 
впливають на характер конкуренції (транспортна 
система країни, система зв’язку, поштові послуги, 
переказ платежів та коштів з банку в банк всередині і 
за межі країни, система охорони здоров’я та культури, 
житловий фонд і його привабливість з точки зору 
проживання і роботи). 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства 
дозволяє йому вирішити такі важливі завдання: 
визначити своє становище на певному ринку;  
розробити стратегічні та тактичні заходи ефективного 
управління; вибрати партнерів для організації 
спільного випуску продукції; залучити кошти у 
перспективне виробництво;  скласти програми виходу 
підприємства на нові ринки збуту та ін. [10]. 

Основні принципи дослідження та оцінки 
конкурентоспроможності підприємства [11]:  

1) комплексність – результати дослідження 
конкурентоспроможності підприємства повинні 
сполучати і оцінку ефективності процесу його 
адаптації до змінних умов функціонування, і ступінь 
реалізації стратегічного потенціалу, і конкурентні 
позиції підприємства відносно одного або декількох 
конкурентів, що розглядаються як база порівняння; 

2) системність – основою для оцінки рівня 
конкурентоспроможності і розробки відповідних 
рекомендацій можуть виступати лише результати 
системного аналізу впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємства з урахуванням 
між факторних взаємозв’язків та обумовленого ними 
синергічного ефекту; 

3) об’єктивність – результати дослідження та 
оцінки конкуренто-спроможності підприємства 
повинні базуватися на повній та достовірній 
інформації про зовнішні та внутрішні умови його 
функціонування і відображати реальні конкурентні 
позиції суб’єкта господарювання; 

4) динамічність – основним завданням 
дослідження конкуренто-спроможності є не статична 
оцінка фактичних конкурентних позицій підприємства 
на конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та 
розробка на цій основі ефективних управлінських 
рішень; 

5) безперервність – процес дослідження та оцінки 
конкурентоспроможності та змін її рівня має носити 
безперервний характер (шляхом створення системи 
моніторингу ринку, чинників 
конкурентоспроможності, конкурентних позицій 
підприємства), оскільки дискретні оцінки не завжди 
дають можливість своєчасно зафіксувати 
стрибкоподібні зміни чинників 
конкурентоспроможності, оцінити можливі тенденції 
динаміки конкурентних позицій підприємства та 
своєчасно прийняти та реалізувати відповідні 
управлінські рішення; 

6) оптимальність – у відповідності з цим 
принципом об’єктом дослідження є не лише сам рівень 
конкурентоспроможності, але і ступінь ефективності 
його досягнення, тому конче необхідною є комплексна 
оцінка шляхів досягнення певних конкурентних 
позицій з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з 

реалізацією заходів по регулюванню конкретного 
чинника, так і потенційних витрат на розвиток та 
підтримку конкурентної переваги в майбутньому; 

7)    конструктивності – це принцип, який 
визначається практичною спрямованістю самого 
дослідження конкурентоспроможності підприємства 
відповідно до поставленої мети, оскільки результати 
такого дослідження має не тільки визначити і 
зафіксувати досягнутий рівень 
конкурентоспроможності, але і показати конкретні 
шляхи його підтримки і підвищення. Відповідно до 
цього принципу необхідним представляється побудова 
чіткої логічної послідовності проведення дослідження. 

В процесі оцінки конкурентоспроможності 
підприємства можуть використовуватися як кількісні, 
так і якісні показники [12]. 

Якісні показники використовуються в процесі 
оцінки у вигляді опису (образу) або у вигляді бальної 
оцінки якості, отриманої на основі експертного 
співставлення фактичного стану з найкращим. 

В економічній літературі методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства поділяють на 
аналітичні та графічні (рис. 3) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства 

 
Потрібно підкреслити, що запропонована 

класифікація не є повною, а представляє лише основні 
методики, які частіше застосовують на практиці. 

Розглянемо більш детально один із методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства – багатокутник 
конкурентоспроможності підприємства. 

Багатокутник конкурентоспроможності являє 
собою графічне з’єднання оцінок стану підприємства і 
конкурентів по найбільш значущих напрямів 
діяльності і дозволяє порівняти можливості 
підприємств (рис. 4). Накладаючи один багатокутник 
на інший, можна виявити сильні і слабкі сторони 
підприємств відносно один одного. 
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Рис. 4 – Багатокутник конкурентоспроможності 

 
Після побудови багатокутника також можна 

розрахувати його площу і порівняти з площею 
конкурентів. 

Використання експертного методу і, як наслідок, 
зниження об’єктивності оцінок і труднощі в оцінці 
деяких характеристик є основними недоліками методу. 
Наочність результату і зручність тлумачення – 
переваги цього методу. 

Підвищення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно розглядати як довгостроковий 
послідовний процес пошуку й реалізації управлінських 
рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 
планомірно, відповідно до обраної стратегії 
довгострокового розвитку, з урахуванням змін у 
зовнішньому оточенні та стану засобів самого 
підприємства, і внесенням відповідних коректив [13].  

Меблева промисловість в Україні. Український 
ринок меблів сьогодні ділять такі великі виробники і 
продавці, як «Меркс», «Енран», «Ліга-Нова», 
«Прогрес», «Аматі», Narbutas&Ko, «Снайт», «Екмі», 
«Новий стиль», «Офіс Солюшнз» і 
«Артметалфурнітура» та інш.. 

Фактично вони присутні у всіх регіонах. Хоча є в 
регіонах свої, дрібніші виробники і оператори. 
Наприклад, на вінницькому регіональному ринку меблі 
в сьогодні працюють декілька десятків фірм та салонів, 
серед яких варто відзначити меблевий салон «ЛИВС», 
магазини «Комод», «Сучасна оселя», «Кухні на 
Соборній», фірми «ВС», «Носорог», «Гайтер», 
«Модерн-Експо» та інші. Практично половина потреб 
місцевого ринку покривається за рахунок пропозиції 
дрібних виробників, які працюють в сегменті дешевої 
продукції та меблів середньої цінової категорії. Те ж 
саме стверджує і експерт меблевого виробництва на 
Прикарпатті Неля Вилегжаніна, яка є співвласницею 
СП «Комекс» — меблевого підприємства, що в останні 

роки переходить за обсягами виробництва в розряд 
більш потужних виробників не лише на Прикарпатті: 
фірма створює мережу фірмових магазинів на всій 
Україні. На думку вчених, теперішний потенціал галузі 
дозволяє вітчизняним виробникам виходити і на 
закордонні ринки. 

До основних факторів, які впливають на розвиток 
вітчизняного меблевого ринку, необхідно віднести: 

- структуру витрат споживачів (більше половини 
всіх витрат займають продовольчі товари, що істотно 
обмежує розвиток непродовольчого сегмента); 

- нестабільність попиту на меблі; 
- пошук ринків збуту (бар’єри входу на 

європейські ринки); 
- динаміку цін на ресурси; 
- показник стабільності в країні; 
- розвиток продажів в Інтернет-магазинах; 
- особливості державного регулювання (квоти, 

регулювання експорту); 
- співвідношення ціни і якості асортименту; 
- наявність фінансових і кредитних ресурсів, а 

також відсутність інвестицій. 
Досліджуючи імпорт та експорт офісних меблів в 

Україні, важливо зазначити, що національні виробники 
співпрацюють із 50 країнами світу. 

За даними офіційної статистики, підприємства 
меблевої промисловості України експортують офісні 
меблі більш ніж у 20 країн світу. До цих країн 
належать: Росія, Казахстан, Польща, Білорусь, 
Німеччина, Угорщина, Молдова, Данія, Грузія, 
Туркменістан. 

До країн лідерів за обсягами імпорту належать: 
Китай, Польща, Італія, Росія, Німеччина, Туреччина. 

Українська асоціація меблевиків (УАМ) працює з 
урядом України і розглядає питання зі стабілізації 
ринку меблів України (тобто зберегти вітчизняний 
ринок від імпортних виробників),  а саме: 

- створення механізму, що стимулюватиме 
інвестування коштів у перспективні вітчизняні наукові 
дослідження; 

- впровадження стратегічних напрямів щодо 
подальшого використання вітчизняного обладнання, 
фурнітури та матеріалів для нівелювання залежності 
від імпортних товарів; 

- встановлення високих ставок імпортного мита; 
- скасування ПДВ на ввіз сировини та обладнання, 

які не виробляються в Україні; 
- видача пільгових кредитів для експортно-

орієнтованих компаній під 5-7% річних; 
- повна або часткова компенсація вітчизняним 

компаніям участі у закордонних виставках; 
- зменшення кількості перевірок контролюючими 

органами. 
Меблі – продукт тривалого використання, тому її 

випуск характеризується рядом особливостей, а саме: 
- складним циклом виробництва, вплив на який 

чинять технології; 
- тривалим періодом виведення на ринок нових 

моделей; 
- високими вимогами до якості; 
- гарантійним і післягарантійним 

обслуговуванням; 
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- конкуренцією ринків нових товарів; 
- тривалим періодом вибору і здійснення покупки; 
- моральним зносом товарів тривалого 

виробництва. 
Сегментація ринку меблів виглядає так: 63% 

припадає на хатні (побутові) меблі, 27% — на офісні, 
10% — спеціальні меблі (зокрема, торговельне 
обладнання). Загалом, сегмент спеціальних меблів 
динамічно розвивається, офісних — вступає у стадію 
насичення попиту, а побутових — також нарощує 
темпи. У найближчій перспективі виробництво і 
реалізація спеціальних меблів виглядає найбільш 
привабливо. Частка хатніх меблів розподіляється 
приблизно так: 30% — м’які меблі, 20% — кухні, 20% 
— корпусні меблі для віталень і передпокоїв, 15% — 
спальні, 10% — дитячі кімнати, 5% — меблеві 
дрібниці. 

За словами екологів, тільки за перше півріччя 
2016 року меблева промисловість зросла на 12%, 
експорт обробленого лісоматеріалу збільшився на 12%, 
а податки від деревообробної та меблевої 
промисловості піднялися на 18% [14]. 

До основних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності можна віднести: 

- ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз 
конкурентів;  

- обґрунтована рекламна політика; 
- створення нової продукції;  
- підвищення техніко-економічних і якісних 

характеристик продукції;  
- виявлення і забезпечення переваг продукту 

порівняно з його замінниками;  
- виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, 

які виробляються конкурентами, і використання 
одержаних результатів у діяльності фірми;  

- модернізація обладнання;  
- визначення можливих модифікацій продукту; 

всебічне зниження витрат;  
- виявлення і використання цінових факторів 

підвищення конкурентоспроможності продукції;  
- вдосконалення обслуговування у процесі купівлі 

та після продажного сервісу;  
- пристосування продукції до роботи в різних 

умовах;  
- диференціація продукції;  
- посилення впливу на споживачів тощо. 
Загалом, важливим є вміло пізнати і використати 

конкурентні переваги, якими володіє підприємство. 
Висновки. Український ринок меблів має багато 

перспектив для свого розвитку. Українська Асоціація 
Мебельників активно працює над вдосконаленням всіх 
сегментів меблевого бізнесу. Головною їхньою метою 
є  збільшення інвестиційних надходжень та захист 
вітчизняного виробника від дешевого імпорту. Серед 
основних шляхів підвищення конкурентоспроможності 
підприємства меблевої промисловості можна виділити: 

- технологічне оновлення виробництва; 
- державний захист галузі, зменшення обсягів 

дешевого імпорту; 
- вдосконалення якості, дизайну, збільшення 

асортименту. 

Для того, щоб підприємство ефективно 
функціонувало на ринку меблів, потрібно постійно 
розвиватися, прагнути бути найкращим у всьому.  

Конкурентоспроможність підприємства є одним із 
основних критеріїв оцінки ефективності його 
діяльності. Це його здатність забезпечувати вищу 
ефективність виробництва у порівнянні з 
конкурентами в довгостроковій перспективі. 
Очевидно, що конкурентоспроможність є результатом 
діяльності усіх підрозділів підприємства в усіх 
напрямах виробництва та його обслуговування. 

Підтримка високої конкурентоспроможності 
підприємства означає, що всі його ресурси 
використовуються настільки продуктивно, що воно 
стає більш прибутковим, займає стабільне місце на 
ринку товарів і послуг та його продукція користується 
постійним попитом. 
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