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Гросул В. А., Зубков С. О. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі  
торговельного підприємства

У статті обґрунтовано необхідність оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства. На основі аналізу, система
тизації та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених виділено основні методи оцінки та аргументовано доцільність застосу
вання комплексного підходу до оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства. Розроблено систему показників оцінки конкуренто
спроможності бізнес-моделі підприємства торгівлі, обґрунтовано структурно-логічну схему комплексної оцінки конкурентоспроможності вка
заної бізнес-моделі. На основі діаграми Ісікави визначено потенційні конкурентні переваги та ідентифіковано «проблемні місця», які впливають 
на рівень конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства. Запропоновано рекомендації щодо трансформації бізнес-моделі торговельного 
підприємства в контексті орієнтації підприємства на розвиток.
Ключові слова: бізнес-модель, компоненти, конкурентоспроможність, оцінка, система показників оцінки.
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Гросул В. А., Зубков С. А. Методический инструментарий оценки 
конкурентоспособности бизнес-модели торгового предприятия

В статье обоснована необходимость оценки конкурентоспособности 
бизнес-модели предприятия. На основе анализа, систематизации и 
обобщения научных трудов зарубежных и отечественных ученых выде
лены основные методы оценки и аргументирована целесообразность 
применения комплексного подхода к оценке конкурентоспособности 
бизнес-модели предприятия. Разработана система показателей оцен
ки конкурентоспособности бизнес-модели предприятия торговли, 
обоснована структурно-логическая схема комплексной оценки конку
рентоспособности указанной бизнес-модели. На основе диаграммы 
Исикавы определены потенциальные конкурентные преимущества и 
идентифицированы «проблемные места», которые влияют на уро
вень конкурентоспособности бизнес-модели предприятия. Предложе
ны рекомендации по трансформации бизнес-модели торгового пред
приятия в контексте ориентации предприятия на развитие.
Ключевые слова: бизнес-модель, компоненты, конкурентоспособ
ность, оценка, система показателей оценки.
Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 9. 
Гросул Виктория Анатольевна – доктор экономических наук, профес
сор, заведующая кафедрой экономики и управления, Харьковский госу
дарственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, 
Харьков, 61051, Украина)
E-mail: viktoriagrosul@gmail.com
Зубков Сергей Александрович – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и управления, Харьковский государствен
ный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 
61051, Украина)
E-mail: sozubkov@gmail.com

UDC 005.585:339.17
Grosul V. A., Zubkov S. O. The Methodical Instrumentarium for Assessing 
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The article substantiates the need to assess the competitiveness of business 
model of enterprise. By analyzing, systematizing and generalizing the scien
tific work of foreign and domestic scientists, the basic methods of assessment 
were allocated and the feasibility of an integrated approach to assessing the 
competitiveness of business model of enterprise was argued. A scorecard sys
tem for evaluating the competitiveness of business model of trade enterprise 
has been developed and a structural and logical framework for the integrated 
assessment of the competitiveness of the indicated business model has been 
substantiated. Based on the Ishikawa diagram, potential competitive advan
tages have been defined and the «problem areas» have been identified that 
impact the competitiveness of business model of enterprise. The authors pro
vide recommendations for transforming the business model of trade enter
prise in the context of the enterprise’s orientation towards development.
Keywords: business model, components, competitiveness, assessment, score
card system.
Fig.: 3. Tbl.: 2. Bibl.: 9. 

Grosul Victoria A. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department 
of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology 
and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: viktoriagrosul@gmail.com
Zubkov Sergey O. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of Economics and Management, Kharkiv State University 
of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: sozubkov@gmail.com

Сучасне реформування економічної системи в 
Україні передбачає інтенсивний розвиток галузей 
і підприємств, функціонування яких спрямовано 

на забезпечення найбільш повного задоволення потреб і 
вимог споживачів. Торгівля є однією із соціально та еко-
номічно важливих сфер господарювання, ефективність 
діяльності підприємств якої значною мірою залежить 
від формування та використання їхніх конкурентних 

переваг. Цей фактор, своєю чергою, примушує підпри-
ємців у конкурентній боротьбі завойовувати спожи-
вачів, підвищуючи якість продукції та регулюючи ціни 
на товари, що в цілому сприяє поліпшенню добробуту 
всього суспільства та визначає актуальність вивчення 
конкурентоспроможності підприємств. 

Дослідженню теоретико-методологічних аспектів 
визначення конкуренції присвячено праці вітчизня-
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них і зарубіжних учених. Класичними працями з основ 
конкурентоспроможності є праці А. Сміта, І. Ансофа,  
Й. Шумпетера, М. Портера. Питанням оцінки конку-
рентоспроможності присвячено розробки Г. Азоєва,  
Ю. Горбачук [7], Ю. Іванова [2], С. Клименко, Д. Погреб-
няк [6], Л. Української [4], І. Цобера [5] та ін. Разом з 
тим, аналіз наукової літератури свідчить про відсутність 
універсального методичного інструментарію оцінки 
конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства з 
урахуванням галузевої специфіки. Це значно ускладнює 
процес стратегічного управління розвитком підприєм-
ства, базовою платформою якого є конкурентоспро-
можна бізнес-модель. Таким чином, відсутність мето-
дики оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі 
торговельного підприємства обумовлює необхідність 
подальших розробок у даному напрямку.

Метою статті є розробка методичного інструмен-
тарію оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі 
торговельного підприємства.

Ринковий характер економічних відносин визначає 
умови отримання підприємствами максималь-
ної величини прибутку та розширення масштабів 

господарської діяльності. При цьому ключовим елемен-
том ефективності функціонування та розвитку виступає 
конкурентоспроможна бізнес-модель підприємства.  
В умовах підвищеного динамізму та невизначеності зо-
внішнього середовища успішними залишаються тільки 
ті торговельні підприємства, які реалізують конкуренто-
спроможні бізнес-моделі. Саме конкурентоспроможна 
бізнес-модель дозволяє сформувати міцне підґрунтя для 
перебудови бізнесу з метою розкриття нових можливос-
тей його розвитку та забезпечує високий рівень стійкос-
ті до негативних впливів зовнішнього середовища. 

Отже, забезпечення високого рівня конкурен-
тоспроможності діючої бізнес-моделі торговельного 
підприємства є гарантом формування конкурентних 
переваг. Реалізація поставленого завдання обумовлює 
необхідність розробки відповідного методичного ін-
струментарію оцінки конкурентоспроможності бізнес-
моделі підприємства. 

Аналіз економічної літератури [1–5] свідчить 
про те, що на сьогодні не розроблено методику оцінки 
конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства. 
Проте слід погодитися із поглядом Д. Погребняка, який 
стверджує, що «…оцінка конкурентоспроможності 
може бути визначена як комплексна характеристика, 
яка відображає ступінь переваги сукупності оціночних 
показників діяльності підприємства, що визначають 
успіх на ринку за певний проміжок часу по відношенню 
до сукупності показників конкурентів» [6, с. 45]. Вва-
жаємо, що для оцінки конкурентоспроможності бізнес-
моделі підприємства можуть бути застосовані поширені 
в економічній літературі методи оцінки [2–6; 8; 9]: 

1. Графічні методи, які базуються на побудові «ба-
гатокутника конкурентоспроможності». Для групи цих 
методів характерна наочність представлення результа-
тів оцінки. Так, заслуговує на увагу підхід до оцінки кон-
курентоспроможності підприємства, запропонований 
Ю. Горбачуком та Н. Кушнір. Для інтерпретації результа-

тів оцінки конкурентоспроможності підприємства вчені 
пропонують геометричну фігуру, яка складається з таких 
векторів-променів: конкурентоспроможність товару, 
рентабельність продажу, фінансовий стан, ефективність 
менеджменту, маркетингові дії, імідж. Відповідно до по-
гляду вчених такий багатокутник є базовим для побудо-
ви імітаційної моделі ринкової рівноваги в умовах кон-
курентного суперництва товаровиробників [7, с. 45–46]. 
Безумовно, такий підхід заслуговує на увагу, оскільки 
наочно демонструє ефективність управління окремими 
напрямками діяльності підприємства порівняно із кон-
курентами. Поряд із тим, графічні методи не дозволяють 
отримати загальну оцінку рівня конкурентоспромож-
ності підприємства, оскільки не передбачають розраху-
нок інтегрального показника конкурентоспроможності. 

2. Матричні методи, які базуються на використан-
ні матриці – таблиці впорядкованих по рядках і стовпцях 
елементів. Серед найбільш відомих прикладів варто ви-
окремити матрицю SWOT, матрицю BCG та інші.

3. Розрахункові методи, які передбачають визна-
чення та формування певної системи показників: спе-
цифічні методи, які дозволяють оцінити конкуренто-
спроможність бізнес-моделі підприємства за окремими 
ключовими її аспектами: виробничим, інноваційним, 
маркетинговим, фінансовим тощо; комплексні методи 
базуються на всебічному підході до оцінки конкурен-
тоспроможності бізнес-моделі підприємства. До групи 
комплексних методів оцінки відносять [1; 8]: метод, за-
снований на оцінці конкурентоспроможності продукції 
підприємства; метод, який базується на аналізі порів-
няльних переваг підприємств-конкурентів (бенчмар-
кінг); метод, що ґрунтується на основі теорії ефективної 
конкуренції; інтегральний метод; метод самооцінки; ме-
тод суми місць.

4. Індексні методи, які враховують засади теорії 
ефективної конкуренції та ґрунтуються на оцінці кон-
курентоспроможності продукції (диференційований 
метод, за обсягами продажу, інтегральні методи та ін.). 
Реалізація індексних методів здійснюється за рядом ета-
пів, при цьому базою для порівняння можуть виступати 
як галузеві показники, так і показники підприємства – 
лідера ринку. Відповідно до теорії ефективної конкурен-
ції конкурентоспроможним є те підприємство, яке най-
кращим чином забезпечує збалансованість трьох груп 
показників, що характеризують: якість виробництва, 
ефективність збуту продукції та управління фінансами. 
Разом з тим, такий підхід не враховує такі важливі па-
раметри бізнес-моделі підприємства, як матеріально-
технічну та інтелектуальну складові.

Аналіз наявних методів оцінки конкурентоспро-
можності вказує на наявність розбіжностей не 
тільки методологічного характеру, а й підходу 

до формування переліку показників. Так, низка моделей 
оцінки конкурентоспроможності передбачає викорис-
тання одного показника (метод ринкової частки), інші 
методи ґрунтуються на застосовуванні показників, які 
характеризують окремі аспекти конкурентної діяльно-
сті підприємства. 
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Ураховуючи, що оцінка конкурентоспроможності 
бізнес-моделі підприємства представляє собою складне 
багатофакторне завдання, яке зводиться до оцінки та 
інтерпретації комплексу показників, що характеризують 
різні аспекти діяльності підприємства, актуалізується пи-
тання формування системи показників даної оцінки. На 
наш погляд, з позицій комплексного підходу конкуренто-
спроможність бізнес-моделі підприємства характеризує 
комплекс таких груп показників та індикаторів (рис. 1).

Загальний алгоритм оцінки конкурентоспромож-
ності бізнес-моделі підприємства наведено на рис. 2.

Найбільш простим методом оцінки конкуренто-
спроможності бізнес-моделі підприємства є ме-
тод суми місць. Перевагами застосування саме 

цього методу оцінки є: простота застосування, оскільки 
інформаційною базою для розрахунку системи показни-
ків є дані фінансової та бухгалтерської звітності підпри-
ємств; відсутність загальновстановленої шкали оціню-
вання, за яким визначається місце підприємства серед 
конкурентів, як при застосуванні інтегрального методу; 
наочність представлення результатів оцінки. 

Апробація запропонованого підходу до оцін-
ки конкурентоспроможності бізнес-моделі здійснена 
на прикладі підприємства роздрібної торгівлі – ТОВ 
«Стандарт». 

З метою наочного уявлення проблем забезпечен-
ня високого рівня конкурентоспроможної бізнес-моделі 
підприємства доцільно використати сучасні інструмен-
ти оцінки якості. Для вирішення даного завдання нами 
була побудована діаграма Ісікави (рис. 3). 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності 
бізнес-моделі підприємству варто приділити увагу ви-
користанню управлінських та інформаційних ресурсів, 
наявність яких значно впливає на забезпечення ви-
сокого рівня конкурентоспроможності бізнес-моделі. 
Застосування ефективних комунікаційних засобів, за-
безпечення ефективності засобів стимулювання збуту, 
ефективність системи управління – це ті ключові ас-
пекти, активізація яких сприятиме підвищенню рівня 
конкурентоспроможності діючої бізнес-моделі ТОВ 
«Стандарт». 

Другий етап передбачає оцінку конкурентоспро-
можності бізнес-моделей підприємств-конкурентів, які 
займають суміжну територію із досліджуваним підпри-
ємством, мають споживачів одного ринкового сегмен-
та, займаються реалізацією майже однакових товарних 
груп, тобто конкурують один з одним для досягнення 
найбільшого результату діяльності. Такими конкурента-
ми булі обрані 5 підприємств формату «біля будинку»: 
ТОВ «Мрія», ТОВ «Лідер», ТОВ «Олімп», ТОВ «АВС», 
ТОВ «Арго» (табл. 1).

Відповідно до розробленої структурно-логічної 
схеми оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі 
на наступному етапі формується таблиця оцінки показ-
ників та здійснюється присвоєння відповідних місць за 
кожним показником (табл. 2).

За результатами проведеної оцінки можна ствер-
джувати, що найбільш високий рівень конкурентоспро-
можності характерний для бізнес-моделі ТОВ «Арго». 

Конкурентоспроможність бізнес-моделі даного підпри-
ємства забезпечується на основі збалансованого управ-
ління всіма компонентами бізнес-моделі. 

Бізнес-модель ТОВ «Стандарт» за рівнем конку-
рентоспроможності займає третє місце, що в обумовле-
но суттєвим зростанням у 2016 р. суми зобов’язань та 
зменшенням величини чистого оборотного капіталу.

За результатами проведеного дослідження виявле-
но, що для підвищення рівня конкурентоспроможності 
бізнес-моделі ТОВ «Стандарт» необхідно: оптимізувати 
структуру фінансових ресурсів та підвищити ефектив-
ність їх використання, розробити програми мотивації 
робітників з метою підвищення продуктивності їх пра-
ці та зацікавленості в участі у прибутку, вдосконалити 
систему управління інформаційними та організаційни-
ми ресурсами.

ВИСНОВКИ
Запропонований методичний інструментарій 

оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торго-
вельного підприємства, який, на відміну від існуючих, 
враховує галузеву специфіку торгівельної галузі за ком-
понентами бізнес-моделі, дозволяє на основі встановле-
ної суми місць визначити перелік основних заходів щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності бізнес-
моделі з урахуванням внутрішніх здатностей та мож-
ливостей торговельного підприємства. Перспективами 
подальших досліджень у даному напрямку є розробка 
науково-методичного підходу до вибору оптимальної 
стратегії розвитку торговельного підприємства.           

ЛІтЕРАтУРА

1. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспро-
можності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи 
до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4.  
С. 155–163. 

2. Іванов Ю. Б., Орлов п. А., Іванова О. Ю. Конкурентні 
переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: моно-
графія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2008. 352 с. 

3. Гросул В. А. Конкурентоспроможність торговельно-
го підприємства: сутність та критерії оцінки. Вісник Житомир-
ського державного технологічного університету. 2006. № 3.  
С. 239–241.

4. Українська Л. О., Рябик Г. Є. Методичні засади оцінки 
конкурентних позицій при формуванні конкурентоспромож-
ності підприємства. Вісник економіки транспорту і промисло-
вості. 2010. № 29. С. 373–379.

5. Цобер І. Ю. Аналіз підходів до оцінювання конкурен-
тоспроможності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 
2009. № 6. С. 151–156.

6. погребняк Д. В. Методи діагностики конкурентоспро-
можності підприємства. Проблеми підвищення ефективності 
інфраструктури. 2011. Вип. 32. С. 45–51.

7. Горбачук Ю. А., Кушнір Н. Б. Економічна діагностика. 
Рівне: НУВГП, 2007. 176 с.

8. швед т. В., Біла І. С. Оцінка конкурентоспроможності 
підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 405–410.

9. Зайцева Л. О. Аналіз сучасних методів оцінки конку-
рентоспроможності підприємства. Економічний аналіз. 2013. 
Том 14. № 3. С. 12–17.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
то

рг
іВ

л
і т

а 
П

о
Сл

уг

255БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 
1. Блок показників ефективності управління
матеріальним забезпеченням бізнес-моделі

 
  

  
 

 
 

 
 

 

3. Блок показників ефективності управління
інтелектуальною компонентою бізнес-моделі

 

 
  

 

 

 
 

2. Блок показників ефективності управління фінансовою компонентою бізнес-моделі  
 

2.1. Ліквідність  

2.1.1. Коефіцієнт
покриття
2.1.2. Коефіцієнт
швидкої ліквідності
2.1.3. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності
2.1.4. Чистий
оборотний капітал

 

 

 

 
 

2.2. Фінансова стійкість
бізнес-моделі  

2.2.1. Коефіцієнт автономії
2.2.2. Коефіцієнт
фінансування
2.2.3. Коефіцієнт
забезпеченості власним
оборотним капіталом
2.2.4. Коефіцієнт
маневреності власного
капіталу

 

 

 

 
 

2.3. Ділова активність бізнес-моделі  

2.3.1. Коефіцієнт оборотності активів
2.3.2. Тривалість 1 обороту оборотних активів
2.3.3. Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості
2.3.4. Строк погашення кредиторської
заборгованості
2.3.5. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
2.3.6. Строк погашення дебіторської
заборгованості
2.3.7. Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

 

2.4. Рентабельність бізнес-моделі підприємства
 

2.4.1. Коефіцієнт рентабельності активів
2.4.2. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів
2.4.3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
2.4.4. Коефіцієнт рентабельності позикового капіталу
2.4.5. Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу
2.4.6. Коефіцієнт комерційної рентабельності

  
 

 
 

 

4. Блок показників ефективності управління організаційною компонентою
бізнес-моделі

 
 

 4.1. Методи управління
4.2. Ефективність засобів стимулювання збуту
4.3. Ефективність комунікацій із контактними аудиторіями
4.4. Відповідність системи обслуговування потребам споживачів
4.5. Вплив на споживчий рейтинг

 
 

 
 

 
 

1.1. Фондовіддача
1.2. Фондоємність
1.3. Фондооснащеність
1.4. Рентабельність основних фондів
1.5. Інтегральний показник
використання основних фондів

3.1. Продуктивність праці працівників
3.2. Продуктивність праці торгово-
оперативного персоналу
3.3. Рівень фонд оплати праці у процентах
до товарообороту
3.4. Середній рівень заробітної плати
одного робітника
3.5. Коефіцієнт плинності персоналу

Рис. 1. Система показників оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства
Джерело: авторська розробка.

REFERENCES

Horbachuk, Yu. A., and Kushnir, N. B. Ekonomichna diahnos-
tyka [Economic diagnostics]. Rivne: NUVHP, 2007.

Hrosul, V. A. “Konkurentospromozhnist torhovelnoho pid-
pryiemstva: sutnist ta kryterii otsinky“ [Competitiveness of a trad-
ing enterprise: the essence and evaluation criteria]. Visnyk Zhyto-
myrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no. 3 (2006): 
239-241.

Ivanov, Yu. B., Orlov, P. A., and Ivanova, O. Yu. Konkurentni 
perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competi-
tive advantages of the enterprise: assessment, formation and de-
velopment]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2008.

Levytska, A. O. “Metody otsinky konkurentospromozhnosti 
pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasy-
fikatsii“ [Methods of assessing the competitiveness of enterprises: 
domestic and foreign approaches to classification]. Mekhanizm re-
huliuvannia ekonomiky, no. 4 (2013): 155-163.

http://www.business-inform.net


256

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
то

рг
іВ

л
і т

а 
П

о
Сл

уг

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

І етап. Визначення конкурентного потенціалу та умов для формування
конкурентних переваг бізнес-моделі підприємства  

ІІІ етап. Обґрунтування конкурентних переваг бізнес-моделі підприємства      

ІІ етап. Оцінка конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства
за методом суми місць

 

1.1. Визначення основних блоків показників,
які характеризують конкурентоспроможність

бізнес-моделі підприємства:

 

 
Ефективності

управління
матеріальним
забезпеченням

ресурсів

 

 
 

Ефективності
управління
фінансовою

компонентою
 

Ефективності
управління

інтелектуальною
компонентою

 

 

1.2. Побудова діаграми Ісікави та визначення
на основі попереднього аналізу сильних

і слабких місць бізнес-моделі підприємства

 

1.3. Визначення та обґрунтування
конкурентних переваг бізнес-моделі

підприємства

 

2.1. Визначення типу показника: Стимулятор  Дестимулятор та їх оцінка за встановленою шкалою  

 
2.2. Ранжирування показників на основі присвоєння їм відповідного місця залежно від значення
показників певного оцінного блоку, який характеризує конкурентоспроможність
бізнес-моделі підприємства

 

-  
2.3. Визначення оцінки за блоками показників відбувається шляхом складання місць за кожним
показником окремого підприємства. Якщо блок складається із підблоків, то оцінка буде формуватися
як сума місць за кожним із них

 

 
2.4. Найбільш конкурентоспроможну бізнес-модель матиме те підприємство, яке за даними оцінки
отримало найменшу кількість балів

 
 

1. Визначення за результатами аналізу конкурентних переваг бізнес-моделі з метою
обґрунтування необхідності відносно її трансформації в аспекті забезпечення ефективного
розвитку підприємства

  
2. Виявлення конкурентних переваг
бізнес-моделі підприємства (якщо
це не суперечить попередньому пункту)

 

3. Обґрунтування потенційних конкурентних переваг,
їх розвитку та подальшого закріплення відповідно
до його стратегічних орієнтирів

 

Ефективності управління організаційною
компонентою бізнес-моделі

 
 

Рис. 2. Структурно-логічна схема оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства
Джерело: авторська розробка.
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Інтелектуальна
компонента бізнес-моделі

 

Фінансова компонента
бізнес-моделі

 

Рентабельність
діяльності

 
 Ділова активність 

 
  

Ліквідність 
підприємства 

Фінансова стійкість
підприємства

 
 

Продуктивність
праці  

Плинність
персоналу

 
 

Вплив
на споживчий

рейтинг

 
 

 Ефективні комунікацій із
контактними аудиторіями  

Ефективні засоби
стимулювання збуту

 

 

Відповідність системи
обслуговування

потребам споживачів  

Методи
управління

 
 

Організаційна компонента
бізнес-моделі  

Матеріальне забезпечення
бізнес-моделі  

Інтегральний
показник

використання
основних фондів  

Фондо-
оснащеність

Фондовіддача 

Фондоємність 

Рентабельність
основних фондів 

Фонд оплати праці
у % до товарообороту 

Середній рівень
заробітної плати

1 робітника
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                  – потенційні конкурентні переваги                           – «проблемі місця» підприємства

Рис. 3. Діаграма Ісікави для визначення напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності бізнес-моделі  
тОВ «Стандарт»

Джерело: авторська розробка.

таблиця 1

Оцінка конкурентоспроможності бізнес–моделей торговельних підприємств 

показник Од.  
виміру

тОВ «Стан-
дарт» 

підприємства–конкуренти

тОВ 
«Мрія»

тОВ 
«Лідер»

тОВ 
«Олімп»

тОВ 
«АВС»

тОВ 
«Арго»

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Аналіз ефективності управління матеріальним забезпеченням бізнес–моделі 

Фондовіддача грн 5,55 4,73 10,15 4,35 6,87 11,08

Фондоємність грн 0,18 0,21 0,10 0,23 0,15 0,09

Фондооснащеність грн 178,25 190,65 75,12 137,16 108,15 100,13

Рентабельність основних фондів % 4,15 1,92 17,93 6,14 6,45 15,15

Інтегральний показник використання 
основних фондів коеф. 0,56 0,81 1,09 0,52 0,96 1,05

2. Аналіз ефективності управління фінансовою компонентою бізнес–моделі підприємства

Аналіз ліквідності підприємства       

Коефіцієнт покриття коеф. 0,85 0,99 1,62 0,93 0,80 2,27

Коефіцієнт швидкої ліквідності коеф. 0,66 0,73 0,99 0,72 0,58 1,56

Коефіцієнт абсолютної ліквідності коеф. 0,05 0,11 0,37 0,16 0,22 0,93

Чистий оборотний капітал тис.грн –2418,00 –89,96 4578,1 –748,60 –3895,3 14361,7

Аналіз фінансової стійкості бізнес–моделі

Коефіцієнт автономії коеф. 0,22 0,11 0,42 0,15 0,08 0,53

Коефіцієнт фінансування коеф. 4,55 8,32 1,36 5,90 11,15 0,89

Коефіцієнт забезпеченості власним обо-
ротним капіталом коеф. –0,15 –0,01 0,62 –0,07 –0,20 1,27

Коефіцієнт маневреності власного капіталу коеф. –0,61 –0,05 0,71 –0,27 –2,02 0,86
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1 2 3 4 5 6 7 8

Аналіз ділової активності бізнес–моделі

Коефіцієнт оборотності активів коеф. 3,25 1,60 1,61 1,52 1,65 1,47

Тривалість 1 обороту оборотних активів дні 112,26 227,54 227,19 240,19 221,54 248,29

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості коеф. 2,77 2,90 3,30 2,65 1,95 4,13

Строк погашення кредиторської 
заборгованості дні 131,92 125,98 110,71 137,96 187,50 88,47

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості коеф. 4,53 4,64 5,36 4,70 5,38 6,56

Строк погашення дебіторської 
заборгованості дні 80,50 78,58 68,10 77,70 67,82 55,66

Аналіз рентабельності бізнес–моделі

Коефіцієнт рентабельності активів коеф. 1,50 0,65 2,84 2,14 1,55 2,01

Коефіцієнт рентабельності оборотних 
активів коеф. 2,43 1,19 3,57 4,01 2,26 2,44

Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу коеф. 8,35 6,05 6,70 14,77 18,81 3,81

Коефіцієнт рентабельності позикового 
капіталу коеф. 1,84 0,73 4,93 2,50 1,69 4,26

Коефіцієнт рентабельності акціонерного 
капіталу коеф. 16,65 10,6 9,58 26,93 36,3 11,58

Коефіцієнт комерційної рентабельності коеф. 0,75 0,41 1,77 1,41 0,94 1,37

3. Аналіз ефективності управління інтелектуальною компонентою бізнес–моделі 

Продуктивність праці усіх працівників тис. грн 988,78 902,48 762,19 597,23 743,03 1109,74

Продуктивність праці торгово–
оперативного персоналу тис. грн 1235,98 1137,9 938,08 754,40 942,39 1195,11

Фонд оплати праці у % до товаро-
обороту % 3,31 3,27 3,99 3,28 3,55 3,41

Середній рівень заробітної плати одного 
робітника грн 4731,48 4459,7 4533,8 3630,2 4200,3 4154,76

Коефіцієнт плинності персоналу коеф. 0,02 0,09 0,02 0,03 0,04 0,05

Закінчення табл. 1

таблиця 2

Результати оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделей підприємств 

№ 
з/п

Компонента бізнес-моделі 
підприємства

тОВ «Стан-
дарт» 

підприємства-конкуренти

тОВ 
«Мрія»

тОВ 
«Лідер»

тОВ 
«Олімп»

тОВ 
«АВС»

тОВ 
«Арго»

1
Матеріальне забезпечення 20 21 12 25 16 11

Конкурентний ранг блоку 4 5 2 6 3 1

2
Фінанси 15 15 6 13 14 7

Конкурентний ранг блоку 5 5 1 3 4 2

3
Інтелектуальний потенціал 10 21 14 25 19 11

Конкурентний ранг блоку 1 5 3 6 4 2

4
Управління та організація 22 45 24 41 38 19

Конкурентний ранг блоку 2 6 3 5 4 1

5

6

Загальна сума балів 67 102 56 104 87 48

Ранг конкурентоспроможності 
бізнес-моделі підприємства 3 5 2 6 4 1
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