Ekonomika i suspilstvo, iss. 10 (2017): 177-182. https://
economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/33.pdf
“Chynnyk“ [Factor]. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970-1980). http://sum.
in.ua/p/11/326/2
Doronina, M. S., Sasina, L. O., and Holubieva, T. V. Mentalnyi
chynnyk kolektyvnoho trudovoho potentsialu [Mental
Factor of Collective Labor Potential]. Kharkiv: Vyd-vo
KhNADU, 2013.
Goulman, D. “Mnogolikoye liderstvo“ [Diverse Leadership].
https://www.cfin.ru/management/people/harvard.
shtml
Ilinskaya, Ye. A., Titov, B. A., and Sukalo, A. A. “Sotsialnotrudovyye konflikty kak sotsialnaya i issledovatelskaya
problema“ [Social and Labour Conflicts as a Social
and Research Problem]. Konfliktologiya, vol. 15, no. 3
(2020): 55-63.
DOI: 10.31312/2310-6085-2020-15-3-55-63
Kozhushko-Lozynska, I. I. “Psykholohichni aspekty formuvannia sotsialno-psykholohichnoho klimatu v kolektyvi vyshchoho navchalnoho zakladu“ [Psychological
Aspects of Socio-Psychological Climate Forming in the
Team of Higher Educational Establishment]. Naukovyi
visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh
sprav, no. 2 (2013): 125-136. https://www.lvduvs.edu.ua/
documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2013/13kliivnz.pdf
Luhova, V. M., and Yermolenko, O. A. “Napriamy rozvytku
liderskoi kompetentnosti kerivnykiv ukrainskykh
pidpryiemstv“ [Directions for the Development of
Leadership Competence of Managers of Ukrainian
Enterprises]. Problemy ekonomiky, no. 1 (2012): 64-67.

https://www.problecon.com/export_pdf/problemsof-economy-2012-1_0-pages-64_67.pdf
Mallinz, L. Menedzhment i organizatsionnoye povedeniye
[Management and Organizational Behavior]. Minsk:
Novoye znaniye, 2003.
Mills, B. R., and Mene, Ch. T. “Conflicts and Its Management
in an Organisation: A Theoretical Review“. International
Journal of Scientific and Research Publications, vol. 10,
no. 5 (2020): 540-545.
DOI: http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.10.05.2020.p10162
Oachesu, M. “Conflict Management, a New Challenge“. Procedia Economics and Finance, vol. 39 (2016): 807-814.
DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6
The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. New York: Taylor & Francis Group, 2013.
Vasyliev, A. I., and Kharchevnikova, L. S. “Vplyv korporatyvnoi kultury na efektyvnist diialnosti pidpryiemstva“
[The Impact of Corporate Culture on the Efficiency
of the Enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho
tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni
Petra Vasylenka, no. 174 (2016): 44-52.
Yi, Y. “Analysis on the Current Situation of Conflict Management and Future Prospects“. Open Journal of Business
and Management, vol. 7, no. 2 (2019): 1053-1062.
DOI: 10.4236/ojbm.2019.72071
Zakharchyn, H. M., and Skliaruk, T. V. “Rol orhanizatsiinoi
kultury v upravlinni konfliktamy“ [The Role of Organizational Culture in the Conflict Management]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, no. 5 (2020): 69-72.
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-5-35
Zinchyna, O. B. Konfliktolohiia [Conflictology]. Kharkiv:
KhNAMH, 2007.
УДК 658:338.1
JEL: M21

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ
2021 ОСИПЕНКО С. М., РОМАНЧИК Т. В., ТЕСНІКОВ О. М., КУРУЧ І. О.

УДК 658:338.1
JEL: M21

Визначено актуальність проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг у сучасних умовах господарювання. У змістовному вигляді сформульовано завдання управління конкурентоспроможністю підприємств і запропоновано схему його виконання, яка включає такі етапи: формування факторів, що визначають конкурентоспроможність; обґрунтування показника конкурентоспроможності та його
моделі; розрахунок показника конкурентоспроможності та його факторний аналіз; визначення резервів зростання показника конкурентоспроможності; формування завдання з підвищення конкурентоспроможності; формування переліку заходів для виконання завдання; вибір заходів для
реалізації; впровадження заходів, контроль і регулювання. Розглянуто порядок розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності,
до складу якого входять групи показників, що визначають стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції, а також показники
всередині кожної групи. Запропоновано методику економічного аналізу рівня конкурентоспроможності підприємства, яка дозволяє провести
загальну оцінку своєї конкурентної позиції порівняно з конкурентами; визначити вплив факторів на відмінність своєї позиції від позиції конкурентів; розрахувати резерви зростання показника конкурентоспроможності та розробити заходи щодо їх реалізації. Відповідно до конкурентної
стратегії підприємства та завдання по зростанню показника конкурентоспроможності на основі використання положень теорії економічної
ефективності обґрунтовується перелік заходів, практичне впровадження яких дозволить виконати завдання при мінімальному обсягу витрат
ресурсів. Передбачається оперативний контроль за впровадженням заходів та їх впливом на показник конкурентоспроможності з метою своєчасного прийняття коригувальних управлінських рішень.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, показники конкурентоспроможності, економічний аналіз, ефективність,
ринок, управління, стратегія.
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умовах жорсткої конкурентної боротьби проблемним питанням є збалансування внутрішніх можливостей підприємства та змін у зовнішньому конкурентному середовищі. Об’єктивно
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перед менеджментом підприємства постає завдання
постійного проведення аналізу своїх конкурентних
позицій з метою своєчасного прийняття коригувальних управлінських рішень, тобто, по суті, стає
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изначимо поняття управління конкурентоспроможністю як скоординовану за часом, у просторі та по виконавцях системну сукупність заходів, дій з метою забезпечення її потрібного рівня відповідно до цілей підприємства. Згідно з метою роботи
та змістом визначеного поняття конкурентоспроможності сформулюємо завдання управління нею таким
чином: на основі аналізу складу факторів та оцінки їх
впливу на існуючий рівень конкурентоспроможності
визначаються резерви його зростання, розробляються
заходи щодо їх економічно доцільного впровадження
за умов забезпечення потрібного її рівня.
Відповідно до змісту сформульованого завдання управління пропонується поетапна схема її
розв’язання, що наведена на рис. 1.
На першому етапі управління конкурентоспроможністю слід виявити фактори, що впливають на її
рівень. Формування складу факторів проводиться на
основі вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства відомими методами
(SWOT-аналіз, кластерний, статистичний аналіз та
ін.) [4]. Виявлені фактори для подальшої обробки
потребують кількісного виміру. Тому окремим завданням етапу є обґрунтування методів кількісного
оцінювання факторів. Тут, поряд із факторами, що
відображаються за звітними статистичними даними
та проблеми виміру яких відсутні, існують й якісні
фактори, вимір яких проводиться експертними методами, як правило, у балових оцінках. Таким чином, на
першому етапі управління конкурентоспроможністю
має бути сформований перелік факторів, що впливають на її рівень, з обов’язковою кількісною оцінкою.
Другим етапом управління конкурентоспроможністю є обґрунтування її загального показника
та формування математичної моделі, яка б відображала залежність показника від факторів, що його визначають. Існує кілька основних методів визначення
конкурентоспроможності фірми. До них належать
методи, які ґрунтуються на теорії міжнародного поділу праці, теорії ефективної конкуренції, матричні
методи та інші [14]. Опанувати конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах можна лише на
підставі комплексного методу, який реалізується за
допомогою методу інтегральної оцінки [12].
Інтегральний показник рівня конкурентоспроможності підприємства повинен включати два елементи: ступінь задоволеності споживача та рівень
діяльності підприємства.
Перший елемент є зовнішнім і відображається
за допомогою показника конкурентоспроможності
продукції. Конкурентоспроможність продукції в загальному вигляді прямо пропорційна якості й обернено пропорційна ціні та залежить від кон’юнктури
ринку. Існує певний перелік методів, які застосову-

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

П

роблема забезпечення успішної роботи підприємств в умовах конкурентної боротьби
вже багато років не втрачає своєї актуально
сті. Питання управління конкурентоспроможністю
займає вагоме місце у працях вітчизняних і закордонних дослідників. Серед найбільш відомих фахівців, які приділили увагу цьому питанню, слід згадати
Р. Гранта, Е. Едісона, Ф. Котлера, М. Портера, Р. Річардсона, Р. Фахтудинова, Й. Шумпетера.
Серед вітчизняних молодих учених особливо
виділяються наукові праці Т. Воронюк, Є. Діденка,
Н. Добрянської та М. Варгатюк, Д. Котелевця, І. Парфенчук.
Н. А. Добрянська та М. О. Варгатюк [3] аналізують
основні категорії теорії конкуренції, розглядають методи оцінки конкурентоспроможності компаній, а також
звертають увагу на чинники, що є важливими при обґрунтуванні конкурентної стратегії підприємства.
Є. О. Діденко та П. І. Жураківський [2] розглядають основні принципи та загальну сутність системи
управління конкурентоспроможністю підприємств.
Аналіз існуючих підходів до управління конкурентоспроможністю суб’єктів економіки наводять
А. О. Касич і Д. О. Глущенко, які підкреслюють необхідність застосовування системного, процесного та
ситуаційного підходів [6].
Д. О. Котелевець у власному дисертаційному
дослідженні [7] проводить ґрунтовний аналіз категорій теорії конкуренції, методів конкурентної боротьби, а також наводить своє бачення підходу до формування конкурентної стратегії підприємства.
І. О. Парфенчук в оприлюдненому дослідженні [10] робить акцент на необхідності брендорієнтованого управління конкурентоспроможністю
закладів. Аналогічної точки зору дотримуються І. І.
Поліщук і Н. В. Гудима [13], звертаючи увагу на маркетингові аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств.
Т. А. Воронюк відмічає особливості управління
конкурентоспроможністю підприємств у сфері ресторанного господарства [1].
Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць щодо управління конкурентоспроможністю організації, недостатньо уваги приділено саме методиці цього питання.
Мета статті полягає в розробці методичних
рекомендацій щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства на основі вико-

ристання положень системного підходу, теорії економічного аналізу й економічної ефективності.
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актуальною проблема управління конкурентоспроможністю підприємства. Особливості функціонування підприємств сфери послуг, пов’язані, передусім,
з мінливістю попиту на послуги та відносною доступністю з фінансової та організаційно-технологічної
сторін створення такого бізнесу, суттєво підвищують
актуальність проблеми управління рівнем конкурентоспроможності підприємств сфери послуг.
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Етап 1. Формування факторів, що визначають конкурентоспроможність
Етап 2. Обґрунтування показника конкурентоспроможності та моделі
його оцінювання
Етап 3. Розрахунок показника конкурентоспроможності та його
факторний аналіз
Етап 4. Визначення резервів зростання показника
конкурентоспроможності
Етап 5. Формування завдання з підвищення конкурентоспроможності
Етап 6. Формування переліку заходів для виконання завдання
Етап 7. Вибір заходів для реалізації
Етап 8. Упровадження заходів, контроль, регулювання
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Рис. 1. Схема поетапного управління конкурентоспроможністю підприємства

ються для оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції [14].
Другий елемент – це внутрішній стан підприємства та результати його діяльності. Для його оцінки
слід обґрунтувати склад показників, які характеризують цей елемент.
Для сучасних умов діяльності підприємств сфери послуг визначають такі групи показників [11]:
1. Ефективність виробництва.
2. Конкурентний потенціал.
3. Фінансовий стан.
4. Ефективність збуту та просування товару.
5. Соціальна ефективність.
6. Екологічність виробництва.
7. Імідж підприємства.

Р

озглянемо існуючі підходи до інтегральної
оцінки конкурентоспроможності підприємства
із зіставленням з іншими підприємствами.
Перший підхід заснований на використанні
мінімального обсягу інформації. Він дозволяє визначити місця за рівнем показників кожної групи по
кожному підприємству з групи конкурентів. Критерієм оцінки конкурентоспроможності буде сума місць
за всіма групами показників: чим менша сума місць,
тим вище конкурентоспроможність. За необхідності можна врахувати рівень значущості кожної групи
показників (σj), що назначається експертно. У цьому
випадку сума місць кожного підприємства (Mзаг) буде
дорівнювати:
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N

Mj

j =1

N

М заг = ∑

⋅σj,

(1)

де Мj – місце j-го підприємства від 1-го (вище) до
N-го (останнього);
N – кількість місць (підприємств).
Другій підхід заснований на наявності більш
повної інформації, що дозволяє дати диференційовану оцінку рівню кожної групи показників кожного
підприємства. Для оцінки можна використовувати
десятибальну шкалу. В результаті, чим вище загальна
сума балів по всіх групах показників, тим вище конкурентоспроможність підприємства. За необхідності
можна використовувати коефіцієнти значущості по
кожній групи – σj.
Третій підхід заснований на достатньо повній
наявності даних по кожному показнику кожної групи
кожного підприємства-конкурента. Для цього, перш
за все, формується конкурентний склад показників
кожної групи. Для того, щоб забезпечити репрезентативність оцінювання конкурентоспроможності
підприємства, кожна з восьми груп показників має
містити коефіцієнти вагомості, які визначають експертним методом.
Порядок розрахунку інтегрального коефіцієнта
конкурентоспроможності підприємства передбачає
виконання таких етапів [11]:
І. Обґрунтування складу груп показників конкурентоспроможності підприємства, у які
входять показники стану підприємства та по-
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Д

ля попереднього відбору доцільно використовувати експертний метод, який враховує
думку як фахівців, так і безпосередньо споживачів шляхом проведення анкетування. За її результатами всі запропоновані заходи об’єднуються в чотири групи: безумовно доцільні, доцільні, нейтральні
та недоцільні. Далі заходи з груп нейтральних і недоцільних з подальшого розгляду виключаються.
На етапі кількісного відбору для груп безумовно доцільних і доцільних заходів розраховується економічна ефективність їх упровадження. Для виконання розрахунків слід відібрані заходи поділити на дві
групи:
1. Заходи, що потребують для реалізації суттєвих капіталовкладень, пов’язаних із придбанням основних засобів, виконання будівельномонтажних робіт тощо.
2. Заходи, кошти для реалізації котрих можуть
включатися в поточні витрати. Це, як правило, організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією організаційно-штатної структури
закладу, уточненням обов’язків окремих посадових осіб тощо.
Для першої групи напрямків розрахунки економічної ефективності слід проводити за відомими
методами оцінки ефективності інвестицій. Це метод
приведеної вартості, метод щорічного внеску на погашення боргу (метод ануїтету), метод внутрішній
ставки рентабельності, метод ліквідності (метод
окупності) та ін. [8]. Усі перераховані методи базуються на зіставленні доходів та видатків для інвести-
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аступний, третій етап управління конкурентоспроможністю полягає в порівняльному аналізі показників її рівня для досліджуваного підприємства з конкурентами. У загальному
випадку аналіз містить:
 загальну оцінку конкурентної позиції досліджуваного підприємства порівняно з конкурентами;
 визначення впливу факторів на відмінність
позиції досліджуваного підприємства від позиції конкурентів.
Аналіз проводиться по вертикалі, тобто від
факторів першого рівня узагальнення, які безпосередньо впливають на показник конкурентоспроможності та на основі яких він розраховується, до факторів другого і т. д. рівнів до виявлення конкретних
причин відхилень. Такими причинами можуть бути
конкретні факти, умови, дії тощо. У результаті аналізу отримують розгорнуту сукупність факторів, які
позитивно або негативно вплинули на рівень конкурентоспроможності підприємства, а також величину
впливу. Для аналізу впливу факторів слід застосовувати методи економічного аналізу [5].
Далі, на четвертому етапі, виявлені фактори групують за різними ознаками: об’єктиві та
суб’єктивні, зовнішні та внутрішні, постійні та тимчасові, за підрозділами підприємства, посадовими
особами тощо. Основна мета групування – визначення резервів зростання показника конкурентоспроможності. Резервами за результатами аналізу вважаються можливості подолання виявлених недоліків і
розповсюдження позитивного досвіду. Крим цього,
до складу резервів відносять заходи, впровадження

яких принципово можливе на підприємстві для підвищення конкурентних позицій.
На основі виявлених резервів, а також оцінки зовнішнього конкурентного середовища, загроз
і можливостей для підприємства, на наступному,
п’ятому етапі управління конкурентоспроможністю, формується конкурентна стратегія підприємства
та, відповідно, завдання по зростанню показника.
Завдання шостого етапу управління конкурентоспроможністю полягає у формуванні переліку конкретних заходів для реалізації виявлених на четвертому етапі резервів, впровадження яких дозволить забезпечити необхідне зростання рівня конкурентоспроможності. Кожен захід повинен мати три параметри:
 величину внеску в показник конкурентоспроможності;
 потрібну величину коштів для реалізації заходу;
 величину ефективності заходу як відношення
ефекту до витрат.
На сьомому етапі схеми управління конкурентоспроможністю (див. рис. 1) проводиться вибір заходів із сформованого переліку для реалізації. Відбір
пропонується проводити у два етапи:
 попередній, якісний відбір;
 кількісний відбір.
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казники конкурентоспроможності продукції,
а також перелік показників усередині кожної
групи.
ІІ. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності підприємства всередині
кожної групи та переведення їх у відносні величини (бали). Для переведення показників у
бали їх порівнюють з базовими показниками.
Як базові показники (базу для порівняння)
використовують середньогалузеві показники,
показники будь-якого конкуруючого підприємства, підприємства – лідера на ринку, підприємства-еталона.
ІII. Розрахунок групових показників конкурентоспроможності підприємства з урахуванням
вагомості одиничних показників.
IV. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства.
Якщо даних для розрахунку недостатньо, можна надавати значення окремим одиничним показникам експертним методом шляхом якісного порівняння його рівня з базовою величиною у прийнятому
масштабі оцінки [9].
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ційних проєктів з урахуванням фактора часу, тобто
розрахунку економічного ефекту.
Розрахунок ефекту ЕТ проводять за формулою:

E=
WT − CT ,
(2)
T
де WT – загальний результат (дохід) від реалізації
заходу за час T (грн);
CT – загальні витрати на проведення заходу
(грн).
Критерієм економічної доцільності впровадження нововведень є нерівність
ET > 0.
(3)
Величини WT і CT визначаються з урахуванням
фактора часу, тобто:
ET= ∑ (Wt − Ct ) ⋅ at ,
(4)
де Wt, Ct – вартісна оцінка результатів і витрат в t-му
році розрахункового періоду;
at – коефіцієнт приведення, рівний
at = (1 + E н )tp −t ,

tp, t – розрахунковий і поточний роки;
Ен – коефіцієнт приведення, який приймається
на рівні 0,1...0,15.
У загальному випадку додатковий дохід Wt – це
величина зростання товарообороту за визначений
період часу дії нововведення, тобто з урахуванням
коефіцієнта приведення.
Сумарні витрати Ct у t-му році на впровадження
нововведень дорівнюють:
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де

(5)

C
=
Cto + Ctn ,
(6)
t
де Ct0, Ctn – одночасні та поточні витрати у t-му році.
З урахуванням фактора часу:
СT = ∑( Спотt + Kot − Cзвt ) ⋅ a t ,
(7)
Cnomt, Kot – поточні й одночасні витрати;
Сзвt – залишкова вартість об’єкта;
at – коефіцієнт приведення до t-го року.
Для остаточного вибору доцільного варіанта
слід розрахувати економічну ефективність кожного з
варіантів, що розглядаються – ЕЕTi. Вона розраховується як відношення загального ефекту ЕTi до загальних витрат за визначений час СTі, тобто

трати на впровадження нововведень не носять ознаки
інвестицій, тому обсяг розрахунків значно спрощується. За кожним напрямком розраховуються послідовно витрати, додатковий ефект та ефективність,
яка порівнюється з досягнутою на підприємстві відносно поточних витрат. Для подальшого розгляду залишаються напрямки, ефективність яких перевищує
досягнуту за максимальним її значенням. З метою
підвищення надійності розрахунків можна збільшити
величину досягнутої ефективності капіталовкладень
або поточних витрат, тобто її граничну величину.
Завершальним, восьмим етапом управління
конкурентоспроможністю відповідно до схеми, наведеної на рис. 1, є прийняття рішення про проведення
відібраних на попередньому етапі заходів для реалізації, постановка завдань відповідним посадовим особам, контроль за проведенням заходів і поточне регулювання. За необхідності можливе повернення до
попередніх етапів управління, починаючи з першого.
ВИСНОВКИ
Розроблені методичні рекомендації дозволяють підвищити якість управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок використання
положень факторного економічного аналізу її рівня,
визначення резервів його зростання, розробки організаційно-технічних заходів з їх реалізації та впровадження заходів за критерієм забезпечення потрібного
рівня конкурентоспроможності за мінімальні кошти.
Напрямками подальших досліджень за даною
тематикою можна вважати конкретизацію методичних положень відповідно до специфіки діяльності підприємства та формування організаційно-методичних
рекомендацій для їх впровадження у практику.


де

ЛІТЕРАТУРА

EETi = ETi / CTi .
(8)
Усі розраховані величини ефективності ранжуються за їх максимальним значенням і порівнюються
з досягнутою ефективністю основних фондів (капіталовкладень) на підприємстві. Обираються варіанти
для подальшого розгляду за критерієм максимального значення коефіцієнта ефективності за умовою
його перевищення вже досягнутої ефективності на
підприємстві.
Для другої групи напрямків, кошти для реалізації яких можуть включатися в поточні витрати,
загальний порядок розрахунку ефективності не відрізняється від розглянутого для першої групи. Однак
тут не потрібно враховувати фактор часу, оскільки ви-
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