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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ 

 

Мусієнко В.О. 
к.т.н., доцент 
Іванова В. Б. 
здобувач 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна 

Портфельне інвестування протягом вже багатьох десятиліть є одним із 

найважливіших та перспективних напрямків функціонування міжнародного 

фінансового ринку. Доцільне вкладання грошей в цінні папери (ЦП) є 

стабільним джерелом прибутку не тільки великих корпорацій, але й дрібних 

інвесторів. 

Використання сучасних методів аналізу в області дослідження фондових 

ринків та апарату теорії портфеля дає можливість не тільки провести якісний 

аналіз ринків ЦП, але й сформувати ефективну множину портфелів ЦП, що 

відповідатиме цілям інвестування. 

До переваг портфельного інвестування можна віднести: 

- поліпшення умов інвестування через надання групі ЦП тих 

інвестиційних характеристик, що є недосяжними з позиції окремого ЦП; 

- можливість оцінювання, планування та контролю результатів 

інвестування в різних секторах фондового ринку; 

- формування портфелю у відповідності до завдань інвестування. 

Однак слід зазначити, що формування ефективного, тобто прибуткового, 

портфелю ЦП це лише перший крок на шляху успішного інвестування в 

інструменти фінансового ринку. Наступним важливим етапом роботи на ринку 

ЦП, особливо для професійних торговців ЦП, є ефективне управління 

портфелем ЦП, що включає в себе: 

- аналіз та урахування всіх можливих ризиків, які мають вплив на їх 

діяльність; 

- розробка стратегії управління; 

- оптимізація та диверсифікація структури портфеля. 



 

Метою дослідження формування механізму управління інвестиційним 

портфелем ЦП є аналіз основних наукових здобутків в сфері портфельного 

управління та розробка алгоритму ефективного управління портфелем ЦП з 

використанням сучасних методів аналізу фондових ринків та теорії портфелю. 

До найбільш відомих вчених, що займалися дослідженнями в сфері 

портфельного управління, слід віднести таких закордонних науковців як: Г. 

Марковіц [1], Д. Тобін [2], Дж. В. Бейлі [3], А.О. Нєдосєкін [4], В. Шарп [5], 

Мертон Міллер [6], Р. Вінс [7], Ф.Фабоцці [8] та ін. Серед вітчизняних вчених, 

що також зробили значний внесок у розвиток теорії портфелю, можна 

відзначити: Вітлінський В.В. [9], Шведов А.С., Луців Б.Л., Пересада А.А., 

Морозов Н.К., Касимов Ю.Ф., Матвійчук А.В., О. Бабинюк [10], О. Белз [11], В. 

Дубровін [12], В. Муравський [13], Ю. Холодна [14] та ін. 

Під портфельним управлінням розуміють застосування до сукупності 

різних видів цінних паперів певних методів і технологічних можливостей, які 

дозволяють зберегти первісно інвестовані кошти; досягти максимального рівня 

доходів; забезпечити інвестиційну керованість портфелю. Іншими словами, 

процес управління направлений на збереження основної інвестиційної якості 

портфелю і тих властивостей, які б відповідали інтересам його власника [15].  

Таким чином, на думку авторів, процес управління інвестиційним 

портфелем ЦП може бути представлений алгоритмом, що включає в себе 

декілька основних етапів (Рис.1). 

На першому етапі мета інвестора при формуванні портфелю ЦП полягає в 

розподіленні інвестицій між різними ЦП для досягнення необхідних параметрів 

інвестування, а саме: рівня доходу та ризику. В залежності від стратегії 

поведінки на ринку, обраної інвестиційної політики та задач, що стоять перед 

інвестором, визначається система цілей формування інвестиційного портфелю. 

Такими цілями можуть бути: 

- ріст портфелю (наявність приросту ринкової вартості ЦП в 

портфелі); 

- безпека інвестицій; 



 

 

Рис. 1. Алгоритм управління інвестиційним портфелем ЦП 

Джерело: розроблено авторами 
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Рис. 2. Класифікація основних напрямків та методів аналізу фондового 
ринку 

 

- регулярний дохід в поточному періоді; 

- ліквідність портфелю. 

Головною метою інвестора є формування набору ЦП, який би забезпечив 

для нього очікувані рівні дохідності та ризику. Далі інвестор формує критерії 

відбору ЦП. 
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Наступний етап процесу управління портфелем ЦП – це аналіз фондового 

ринку. Він необхідний для вибору можливих напрямків вкладання коштів у 

різні види фондових інструментів, тобто для вибору тих з них, які є найбільш 

ефективними з точки зору поєднання дохідності та ризику. Існує чотири 

основних напрямки аналізу фондового ринку (рис. 2) [16]: 

- технічний аналіз (technical analysis);· 

- фундаментальний аналіз (fundamental analysis);· 

- теорія формування інвестиційного портфелю (portfolio selection of 

investments); 

- теорія хаосу (нелінійна динаміки). 

Пропонується використовувати методи фундаментального і технічного 

аналізу, тому що вони найбільш адекватно описують ситуацію на фондовому 

ринку і дозволяють зробити найбільш точний прогноз. Фундаментальний аналіз 

вивчає причини, які можливо будуть впливати на зміну цін на фондовому 

ринку. Інвестор, застосовуючи методи фундаментального аналізу, шукає 

неправильно оцінені ринком ЦП і визначається з вибором ЦП. Застосовуючи 

методи технічного аналізу, які засновані на вивченні історії зміни і 

прогнозуванні майбутнього руху цін, інвестор визначає час для інвестування в 

обрані ЦП. 

Наступний етап процесу управління портфелем ЦП – це формування 

портфеля. Залежно від обраних цілей, інвестор формує або «агресивний» 

портфель, що складається з найприбутковіших, але і найризикованіших ЦП, або 

формує «консервативний» портфель, який зберігає капітал і приносить 

невеликий прибуток. На цьому етапі визначають кількісну структуру портфеля, 

а саме, визначають частки входження обраних ЦП в інвестиційний портфель. У 

сучасній практиці портфельного інвестування виділяють такі групи найбільш 

розповсюджених типів портфелів цінних паперів (табл.1) [15]. 

На наступному етапі процесу управління портфелем ЦП вирішується 

питання про реструктуризацію портфеля на основі критерію відповідності 

інвестиційних характеристик сформованого портфеля цілям інвестора. 



 

Далі інвестор визначає ефективність управління портфелем цінних 

паперів. Для цього пропонується використовувати коефіцієнти кількісної 

оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем (табл.2). 

Оцінку ефективності необхідно скорегувати на витрати, пов'язані з 

оплатою послуг посередників і організаторів торгівлі, зберігачів ЦП за операції 

з ЦП. Якщо інвестиційний портфель виявляється ефективним на даному 

відрізку часу, то необхідно далі вивчати причини, що рухають ринком, 

аналізувати зміну кон'юнктури ринку, курсу ЦП, прогнозів майбутнього руху 

цін. Якщо в результаті аналізу інвестор зрозуміє, що поточний портфель 

перестав бути для нього оптимальним, ставлення до параметрів інвестування 

зазнало змін, то, можливо, необхідно скорегувати цілі інвестування і формувати 

новий оптимальний для інвестора портфель ЦП. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика різних типів портфелів цінних паперів 

Тип 
портфелю 

Основний 
інструмент 
інвестування 

Основне 
джерело 
доходу 

Рівень доходності 
Рівень 
ризику 

Портфель 
агресивного 
зростання 

Акції молодих 
компаній, що швидко 
розвиваються 

Різниця між 
ціною 
купівлі та 
ціною 
продажу 

Високий Високий 

Портфель 
консервативного 
зростання 

Акції великих, добре 
відомих компаній, що 
характеризуються 
хоч і невисокими, але 
стійкими темпами 
зростання курсової 
вартості 

Різниця між 
ціною 
купівлі та 
ціною 
продажу 
акцій 

Невисокий, 
основна мета – 
збереження 
капіталу 

Низький 

Портфель 
середнього 
зростання 

Надійні цінні папери, 
придбані на тривалий 
термін нарівні з 
ризикованими 
фондовими 
інструментами 

Різниця між 
ціною 
купівлі та 
ціною 
продажу 
акцій 

Середній, 
дохідність 
забезпечується 
цінними паперами 
агресивного 
зростання 

Середній, 
надійність 
забезпечується 
цінними паперами 
консервативного 
зростання 

Портфель 
регулярного 
доходу 

Надійні цінні папери, 
що забезпечують 
високі поточні 
виплати у вигляді 
дивідендів або 
відсотків, при цьому 
їх ринкова вартість 
має бути стабільною 

Процентні 
виплати за 
цінними 
паперами 

Середній Низький 

Портфель 
зростання і 

Частина активів 
інвестується в акції, 

Процентні 
виплати за 

Середній Низький 



 

доходу які забезпечують 
приріст вартості 
активів, інша частина 
– в доходні ЦП, що 
забезпечують 
регулярний дохід 

ЦП + різниця 
від цін 
купівлі-
продажу 

Збалансований 
портфель 

Широке коло 
фінансових 
інструментів, 
пропорції яких 
визначає сам інвестор 
в залежності від 
особистої схильності 
до ризику 

Приріст 
капітальної 
вартості + 
відсоткові 
виплати + 
дисконти або 
премії 

Залежить від 
схильності до 
ризику інвестора 

Залежить від 
схильності до 
ризику інвестора 

Портфель 
подвійного 
призначення 

Цінні папери деяких 
видів інвестиційних 
фондів, вони 
приносять 
регулярний дохід та 
одночасно 
забезпечують приріст 
капітальної вартості 

Процентні 
виплати за 
ЦП + різниця 
від цін 
купівлі-
продажу 

Середній Середній 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика критеріїв оцінки ефективності управління 

портфелем ЦП 
Назва 

критерію 
Формула 

для розрахунків 
Характеристика отриманих результатів 

1 2 3 

Коефіцієнт 
Шарпа (Sharpe 
ratio) 

p

fp
p

arar
RVAP




  
Чим вище значення цього коефіцієнту, тим 
більш ефективна стратегія управління. В 
іншому випадку управління неефективне. 
Від’ємне значення коефіцієнту свідчить про 
те, що вигідніше інвестувати в безризиковий 
актив, ніж використовувати обрану 
стратегію управління [17]. 

Коефіцієнт 
Трейнора (reward 
to volatility ratio) 

p
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p
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Чим вище значення коефіцієнта Трейнора, 
тим більш ефективно відбувається 
управління інвестиційним портфелем, тому 
слід обирати такі стратегії, що мають 
найбільші значення цього показника. Частіш 
за все, цей коефіцієнт використовують для 
розрахунків рейтингів портфелів. 

Коефіцієнт бета 
(β) портфеля 

2
m

pm
p 


   

Характеризує як змінюється дохідність 
інвестиційного портфелю в залежності від 
зміни дохідності ринку вцілому. Якщо 
значення показника β менше 1, то 
інвестиційний портфель має рівень ризику 
вищий, ніж ринковий. 

Коефіцієнт 
альфа (α) 
Дженсена 

  pfmfpp arararar    Чим вище значення цього коефіцієнту, тим 
більш ефективне управління інвестиційним 
портфелем. Від’ємне значення коефіцієнту 
свідчить про те, що застосування пасивної 
стратегії більш ефективне, ніж застосування 
активної стратегії управління портфелем. 



 

Коефіцієнт 
Джека Швагера 

AAMR

AAR
AGRP   

Коефіцієнт Швагера предсталяє собою 
співвідношення середнього 
прибутку/доходу до середньої просадки, а 
саме, у скільки разів середній прибуток/ 
дохід перевищує середню просадку за 
певний проміжок часу. Оптимальний 
проміжок часу для аналізу коефіцієнту 
Швагера становить три роки (не менше року 
для об'єктивної оцінки). В динаміці цей 
коефіцієнт демонструє зміни в системі 
торгівлі по закінченню певного часового 
періоду, за даним показником можна судити 
про стійкість та ефективність у плані 
прибутковості системи торгівлі, що 
використовується, а також про активи 
учасника ринку. Аналіз коефіцієнту 
Швагера доцільно здійснювати в динаміці, 
тобто учасник ринку може простежити, як 
змінюється значення показника з часом із 
застосуванням певної торгової стратегії / 
системи. 

Коефіцієнт 
Сортіно (Sortino 
ratio) 
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Коефіцієнт Сортіно використовується для 
порівняння обсягу ризику по різним 
портфелям для досягнення певного рівня 
прибутку. Для визначення того, наскільки 
високий або низький коефіцієнт Сортіно, 
необхідно розглядати його в контексті 
порівняння фондів, індексів або категорій 
один з одним. Коефіцієнт Сортіно показує 
дохідність інвестиційного портфелю, 
скоригованого на спадну волатильність, 
іншими словами характеризує якість 
управління портфелем в періоди спаду 
ринку. 

Коефіцієнт 
«Інформаційне 
відношення» 
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Коефіцієнт IR показує ефективність 
управління інвестиційним фондом, 
розраховану як надлишкова прибутковість 
портфелю в порівнянні з ринковою 
прибутковістю, віднесена до стандартного 
відхилення надлишкової прибутковості. 
Розрахунок цього коефіцієнта дуже схожий 
на розрахунок коефіцієнта Сортіно, тільки 
замість волатильності вниз необхідно знайти 
волатильність вгору. Слід зазначити, що при 
пасивному управлінні цей коефіцієнт 
дорівнюватиме нулю. 

Коефіцієнт 
Калмар (Calmar 
ratio) 
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Калмар коефіцієнт – це статистичний 
показник, який дає можливість виміряти 
співвідношення потенційної можливості 
отримання прибутку з потенційною 
ймовірністю збитків. Обчислюється 
діленням середньорічного доходу на 
максимальну просідання. Коефіцієнт 
показує ефективність торгівлі на рахунку за 
рік, однак, щоб результати були 
достовірними, підрахунки необхідно 
виконувати на основі даних за більш 



 

тривалий період. За допомогою цього 
коефіцієнта можна визначити ефективність 
торгової стратегії. І, як правило, чим вище 
показник, тим краще стратегія. 

Коефіцієнт М2 
(Індекс 
Модільяні) 
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Індекс Модільяні визначає премію за ризик 
для портфеля, створеного на основі 
оцінюваного портфеля, ризик якого 
дорівнює ризику ринкового портфеля. За 
допомогою даного індексу можна оцінювати 
результативність управління різними 
портфелями. Оскільки порівнюються 
створені портфелі з однаковим ризиком, то 
кращим результатом характеризується 
портфель з найбільшим значенням М2, 
оскільки воно показує величину премії за 
ризик. 

 
Джерело: складено авторами.  

 

Таким чином, можна зазначити, що процес управління інвестиційним 

портфелем ЦП представляє собою складний механізм, який полягає в поєднанні 

різних методів, направлених на підвищення ефективності від володіння 

портфелем. В залежності від стратегії, обраної інвестором, ефективне 

управління може бути представлено: 

- збільшенням дохідності портфелю при заданій інвестором величині 

ризику портфелю;  

- мінімізацією ризиків при заданій інвестором дохідності портфелю. 

У якості перспектив подальших досліджень пропонується більш 

докладний розгляд етапу реструктуризації портфеля, а саме, додавання 

процедур виключення з портфеля ЦП, які стали інвестиційно непривабливими, 

і операцій перевкладання, тобто наступних один за одним операцій продажу і 

покупки ЦП. Це дозволить максимально наблизитися до реальних умов 

функціонування фондового ринку України та допоможе інвесторам більш 

швидко та гнучко реагувати на зміни у кожний відповідний проміжок часу 

володіння портфелем ЦП, тому що надасть можливість формувати 

оптимальний портфель ЦП за рахунок проданих інвестиційно непривабливих 

ЦП, без залучення додаткових інвестицій. 
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In increasing frequency, Ukrainian economics is facing the complex of the 

problems typical for the era of globalization, which recently has become especially 

threatening and requires immediate solution. The scientists assign the distribution of 

crisis, which has been caused by instability of world financial system, advanced 

countries expansion, energy resources deficit, etc. to the list of most actual problems. 

A certain amount of researchers [1; 4-6; 9]  consider that objective reason of these 

problems is a global system crisis, that is caused by global change of the climate of 

the Earth, population growth, technogenic human activity, non-acquaintance of senior 

managers  in terms of global geopolitical management. The efficient management of 

economic system is impossible without consideration of “the full complex of 

conditions for economic system management functioning in world economy, points 

of view of ruling groups, state ideology, the presence of military potential that is able 

to affect political and economic decisions of subjects of world politics and domestic 

economy” [7, 115]. 

Modern scientific literature bases the concept of formation and further 

functioning of economic system management mainly on the research of management 

principles and methods. The integrated theoretically and methodologically grounded 

point of view on the issue of management methodology has not been formed yet. The 

goal of majority of developments for this issue is solution of practical tasks: 

O. Chubukova, O. Oljshansjka [10], R. Rudenskyj [3]. Ju. Lisenko, V. Tymokhyn [3] 

are examining the management due to systematic approach; the works of R. Dackiv 

[2], O. Ljashenko, B. Pleskach, V. Bantush [7], V.Martynenko [8] are revealing issue 

of modern management system functioning in context of global tasks. There are no 

enough works, that are based on common theory of management, unified accepted  



 

conceptual provisions of management methodology. The main problem of formation 

methodology for economic system management mechanism is the low level of 

theoretical basis systematization. There is no appropriate scientific works that 

describe research of  modern approaches and methods of management and self-

management [1; 4-6; 9]. Generalization, detalization and development of theoretical 

basis of economic system management are advisable  to perform due to principles of 

common management methodology. 

Great results towards development of management theory with the goal to 

solve modern problems of humanity have been achieved by collective of Russian 

scientists [1; 9]. “Sufficiently general theory of management”  developed by authors 

is based on methodological basis. There are three main types of management tasks, 

that are represented by sufficiently general theory of management, all they are 

displayed on pic. 1 for the following cases:  

А – environment influence on the system and system reflection of the 

environment pressure (threat);  

В – system influence on the environment, that is achievement of the goal by 

system in environment;  

С – system influence on itself, that is achievement of the goal by system in 

itself (self changing).  

Direct and reverse connections between the system and environment create 

open space for interaction and make system more vulnerable at the same time. 

According to sufficiently general theory of management the full function of 

management starts from recognition of environment factors, that exert pressure on the 

system. In the case of system management with previously known properties, the 

proposed methodology allows to achieve goal. 

This theory perfection and addition is continued in works of domestic 

researchers, according to which the only effective implementation of  sufficiently 

general theory of management is usage by high officials, that have means of 

management. N. Zhuk and L. Zhuk offer “Common methodology of effective 

management and self-management”  as alternative for sufficiently general theory of 



 

management. In common methodology of effective management and self-

management it is recommended to replace the full function of management by full 

algorithm of management, that allows to solve tasks of any type, including the tasks 

of stochastic system management. 

 

Fig. 1. The full management and correction algorithm for future of economic 
system 

 

Due to common methodology of effective management and self-management, 

there are nine categories which are considered: vector of current state, vector of 

management goals, vector of internal changes, vector of environment action, vector 

of management error, vector of management represented by matrix of management 



 

functions, controlling structures, the full algorithm of management, management 

stability. 

Within this research we will consider dual-circuit algorithm of system 

management in more detail. The management circuit is responsible for management 

based on previously known properties of the system and environment. Correction 

circuit performs estimation and analysis of previously unknown properties, searches 

for ways to affect them, transfers received data to management circuit, that makes 

decisions due to facts of detection of unknown properties. 

Each of two connected circuits (management circuit and correction circuit) 

contains nine appropriate  management and correction effects (fig. 1).  

Management circuit we will represent as the full algorithm of management [4]: 

1) estimation of vector of management object current(initial) state; 

2) formulation of vector of goals (it can be changable), that is achievement 

of needed management object state in given future; 

3) prediction of vector of internal management object change (aging, 

obsoletion, evolution, reformation, qualitative leap, etc); 

4) prediction of vector of environment action towards management object 

with higher and/or more rival management detection and calculation; 

5) estimation of vector of management error as the difference between 

vector of goals and vector of management object state in given future with accounting 

the above predictions and possible anticipatory management; 

6) foundation and/or selection of vector of management with the goal to 

eliminate the vector of error within possibilities given by higher and/or more rival 

management; 

7) action prediction of chosen management vector and estimation of it’s 

allowable errors, that do not lead to management gap, and it’s correction due to 

existence of such errors, also estimation of actual feasibility of this management, that 

is estimation of goals vector reach; 



 

8) organization (if there is no any), reorganization or initialization of 

management structures and realization of controlling affects by them due to chose 

vector of management; 

9) monitoring and constant or periodical correction of current management 

and management structures work by repeating steps 1-8, or management structures 

elimination or make them inoperable, also accounting the experience in the future. 

This algorithm provides 3 predictions (step 3, 4, 7) in order to achieve 

management goals, also it provides the possibility of periodical correction for current 

management and management structures work by repeating steps 1-8 after passing 

the correction circuit.  

The full algorithm of future correction is represented by the following steps: 

1) receiving knowledge about economic system as a management object 

and environment; 

2) organization of future management due to received knowledge and full 

management algorithm; 

3) detection if there is a necessity for economic system (management 

object) future correction in case of it’s parameters perversion or other problems 

appearance; 

4) detection of reasons that led to economic system correction necessity; 

5) selection of means and reasons elimination; 

6) selection of means for elimination of reasons negative consequences; 

7) the monitoring of results eliminating the causes and overcome negative 

consequences; 

8) foundation of means and the ways to prevent negative reasons repetition 

in future; 

9) collection of new data about system and supplement knowledge about 

economic system and environment (step 1 in algorithm). 

The effective management is performed on the basis of prediction for system 

and it’s environment development, estimation of prediction probability degree and, 

due to early recognition, development of precocious reactions to negative changes. 



 

Before making decisions  each step of management performs prediction for system 

and it’s environment behavior. The main result of prediction is correction – the 

development of recommendations for management towards more optimal system 

development. 

A significant number of management tasks is connected with elimination of 

consequences of problems that have already appeared. At the same time, each 

problem has not only negative consequences, but also the reasons. Nowadays the 

most managers have to concentrate on short-term threats, that require urgent solution, 

and almost do not represent strategic directions and ways to provide effective system 

development. Correction of the future will allow to eliminate the reasons and along 

with that - the consequences of problems. 

Therefore management circuit is based on the knowledge about behavior, 

system and it’s environment properties. Correction circuit is related to detection of 

unknown reasons. Dual-circuit algorithm of economic system management contains 

two interrelated branches, going through which gives ability to clearly understand the 

place of certain system in environment and sets the interrelations between them, that 

allows to perform effective management. 

Economic system management should be used not only as effective liquidation 

of threat consequences, but also as the way to reduce costs that are caused by certain 

threat by developing preventive means and procedures. The analysis of system safety 

threats and analysis of management system state should be performed before the 

process of management affects formation; then the procedure of estimation of critical 

threats complex controllability is performed; formation of mechanisms for threats 

counteraction and solution of the mechanisms and threats matching task. 

It should be noted, that system is influenced by internal changes and 

environment affects, including the influence of hierarchy higher and more rival 

management. Moreover, hierarchy higher and more rival management mostly 

happens against the will of management subject. For hierarchy higher management 

stands state (legislation), interstate agreements, convention and supranational 

management. For rival management stand other economic systems (enterprises, 



 

company) and power of different levels, including its corrupt representatives, that 

create conditions for unfair competition. As a result, management subject, that does 

not have sufficient powers and resources for management, has to apply to hierarchy 

higher management for additional powers and resources or to use its methods and 

means to affect management object or unscrupulous competitors. 

Any economic system has three main management units: production, financial 

and informational. All workers are included to production unit of management and 

influence on management system by their private moral and ethical, spiritual, 

biological field, information and psychological, material and power factors on the 

basis of their energies. Financial and informational units include only managers and 

experts of relevant departments. Informational unit aims to collect the information 

about system and information from the environment. Financial unit provides salary 

for workers and controls receiving and distribution of the revenue. All units of system 

management are locked on its manager. In the process of solving management tasks 

of  type B and C it is important to consider all internal affects. 

The management tasks of type A are related with external influence, moreover 

authors of both sufficiently general theory of management and common methodology 

of effective management and self-management are considering only negative 

influences of environment and system reflections of formed threats. We assume that 

in the process of making management decisions the positive influence of 

environment, expansion of system development, etc. should be considered either. 

The efficiency of system management is affected by consumers of goods and 

services, competing firms. Informational unit includes involvement of outside experts 

of advertising services, experts in the field of new technologies creation and 

implementation, etc. 

We devide the means of economic system management into two big groups. 

First group includes means that operate in human environment (workers 

environment): 

 the will of a person; 

 natural disasters; 



 

 life circumstances; 

 affects of biological fields. 

The second group includes traditional means of economic system management: 

 official manipulation as the means of direct administration; 

 material and force affect (means of production and created by it products and 

services, that is production unit); 

 money and financial relations within the economic system (enterprise), that is a 

financial unit; 

 informational unit which contains: scientific understanding of system activity 

subject; developed or acquired technologies (including innovations, patents and other 

intellectual property); information about environment (market, pricing, customers, 

competitors, legislation, policies, international circumstances). 

In addition, it is important to know about special means of influence on 

people’s subconscious, that are often implicitly used despite the ban on their use in 

civilized countries. 

Economic system management is performed according to full algorithm, in 

which the matrix of management functions can be built basing on the method of 

dynamic programming, that allows to optimize the management. This method 

actually is the algorithmic representation of common methodology of effective 

management and self-management at economic system management. 

Complex usage of management algorithm and correction of the future creates 

conditions to provide stable and the most effective functioning of economic system 

now and provide high potential of its development and promotion in the future. 

In conditions of socio-economic processes of globalization and new forms of 

supranational relations, the effective management of complex object should be based 

on approach of prediction-correction. Applying the principles of prediction and 

correction will allow to account the consequences, generated by financial and credit, 

military and economic, social and political systems crises. This as well will allow to 

provide labor and products safety; eliminate contradictions in technical, 

technological, production, energy and ethics systems, etc. This approach will lead to 



 

economic system targeting toward fulfilling of needs caused by demography, rather 

than a spontaneous market setting on maximum revenue; will ensure compliance of 

biosphere development admissibility. 

The improvement of economic system management quality can lead to stable 

development of economics and society in general. The conclusion to make  

management decisions built on principles of common management methodology, is 

able to provide solutions of global economics problems, implementation of the most 

effective resources usage, stable system functioning, goals achievement, overcoming 

threats of different types and quick adaptation to environment conditions that 

changes. 

Dual-circuit management provides quick reaction of the system to external 

threats actions; appropriate level of economic safety regardless of environment 

changes; management of resistance to threats; formation of flexible management 

system that is capable to self-organization and restructuring. 
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The world economy is a historical, political and economic category, because 

each historical stage is characterized by the extent and level of production, 

internationalisation of economic life and socio-economic structure. 

The world economy as a system develops in accordance with international 

public and private law. The observance of the law is ensured by countries and 

generally accepted international organizations. 

The main peculiarities of the modern world economy are: international trade as 

a new stage of development of trade in terms of the internationalisation of production 

and economic integration; global economic and environmental problems or general 

global processes affecting the interests of all mankind. 

The “triune” concept of sustainable ecological, social and economic 

development, supported by world leaders at the World Summit (2002, Johannesburg) 

recognized ecological component as integral part of human development, and 

affirmed the presence of interrelation between the different types of human activities 

and their ecological consequences. 

Throughout the 1960s and 70s an urgent problem of environment pollution 

arose due to the rapid growth of the world economy. For the first time the problem of 

the impact of environmental policy on foreign trade was discussed at international 

level, based on a study prepared by the Secretariat of the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) for the United Nations Conference on the Human 

Environment (1972, Stockholm).  GATT members proposed to continue the study of 

possible effects of the policy of environmental protection, that is, so-called "green" 



 

protectionism in creating obstacles to international trade development. Set up for this 

purpose the Group on Environmental Measures and International Trade (“ЕМІТ” 

group) studied valid legislative acts on environmental policy and their impact on 

trade, compliance with the rules of the General Agreement on Tariffs and Trade 

multilateral treaties on the environment (МЕА).  

Between 1972 and 1991 developing countries most actively discussed the issue 

of interrelation between trade and environment using the ЕМІТ mandate. Thus, the 

result of Tokyo trade negotiations during 1973-1979 was the adoption of a 

multilateral Agreement on Technical Barriers to trade, also known as the "Standards 

code". It should be noted that during this period environmental problems are 

accumulated leading to international trade disputes. Trade rules created obstacles to 

environmental protection and vice versa environmental regulations hindered 

international trade. 

A striking example of this was the trade dispute between Mexico and the 

United States (1991).  The USA put embargo on tuna imported from Mexico, caught 

in a way which caused the deaths of dolphins.  

International trade relations were regulated primarily by the General 

Agreement on Tariffs and Trade that provided only one article XX "General 

Exceptions" in which there is a connection between trade and environmental policy, 

namely: "... nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or 

enforcement by any contracting party of measures: 

b) necessary to protect human, animal or plant life or health; 

g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures 

are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or 

consumption…" [1].  

That is, under certain conditions, if the measures taken are not discriminatory 

against certain import sources, rules of environmental protection took priority over 

trade rules. In 1980s and 90s Court of Justice of the European Union also approved a 

number of important legal provisions, emphasizing that the environment is one of the 



 

main goals that can justify restrictions on free movement of goods and ecological 

issues can be considered as an "obligatory requirement". 

Inefficient natural resource management, resource dependence of economies in 

the world, the excessive growth of anthropogenic impact leads to the increasing 

popularization of state domestic and foreign policy, which provides new 

environmental regulation including issues of environmental management methods.  

Developed countries, in particular most EU Member States on the basis of 

European environmental law, impose specific technical standards and Ecolabelling 

that confirm their ecological cleanliness, but for developing countries such non-tariff 

barriers cause a real obstacle to the export development. High standards of production 

conditions and the need of using environmentally-friendly raw materials leads to high 

cost price of export, which inevitably affects their competitiveness. 

Considering the environmental aspects of foreign trade it is very important to 

acquaint with the European environmental law that is developed under the influence 

of international legal processes and definitely affects both international 

environmental law and the national law of European countries.  

The European Economic Community, since the adoption of the Declaration on 

the Environment (1972) and in the following six programs of action throughout 1973-

2002 formed the basic principles of European policy in this area. These programs 

have become an important tool for the regulation of environmental issues and 

identified the main goals, proposed market instruments, mechanisms for financial 

support. 

The Treaty on creating the European Economic Community was emended by 

adding a new part - "Environment" and its protection has become an integral 

component of the Community policy and the Member States could take measures on 

the rapprochement of legislative provisions for establishment and functioning of the 

common market. 

The Treaty on European Union (1992) in its parts and articles clearly set the 

goals and tasks regarding priority areas of the environment: 

- internationally promoting sustainable consumption and production; 



 

- progress in ensuring that trade and environmental policies and measures 

support each other; 

- observance of ambitious environmental policy at the international level, 

paying particular attention to the potential capacity of the global environment. 

To perform these tasks specific priority actions were identified among which 

are: 

- integration of requirements concerning protection of the environment in 

foreign policy of the European Union, including trade and cooperation on 

development; 

-  mutual support of trade and protection of the environment, focusing on the 

environmental dimension in assessment of impact of multilateral trade agreements, to 

be carried out at the early stage of negotiations, on sustainability; 

- further promotion of international trade system that fully recognizes 

multilateral or regional agreements and the precautionary principle; the expansion of 

possibilities for trade in sustainable organic products and services. 

The European Union strategy "Towards a global partnership for sustainable 

development", and other documents defined priority areas that ecological issues need 

to be integrated into. Presently, integration takes place in 11 areas, including internal 

market, policy of development, business, trade and foreign relations. Integration of 

ecological issues is evident in the Ukraine - European Union Association Agreement 

(Chapter 6, Articles 360, 363, 69-74) [2]. 

During negotiations on a free trade area between Ukraine and the European 

Union (around 15 years) numerous studies, carried out by both domestic and 

European institutions, as to assessment of possible economic consequences of signing 

the Agreement emphasized that harmonization of national standards and norms with 

the European Union ones is more important and more useful measure for Ukraine's 

economy and export opportunities compared to the abolition or reduction of tariffs 

that have  been already significantly reduced after Ukraine's accession to the World 

Trade Organization. The priority in cooperation was regulatory sphere. This need was 



 

confirmed by a survey of entrepreneurs of various industries in all regions of Ukraine 

conducted in October 2013 [3]. 

The representatives of priority sectors considered non-tariff barriers to be the 

biggest hindrances to international trade. Non-tariff barriers on major industries are 

shown in Table 1. 

Table 1 
Non-tariff barriers on major industries, %  

№ Industry 

Inconsistency of 
national standards 

related to 
environmental 

protection 

Inconsistency of national 
standards with the EU 

sanitary and phytosanitary 
standards 

Inconsistency of 
products with 

specifications based 
on EU directives 

1 Agriculture 34 16,5 44,7 
2 Food industry 50,6 49,8 31,9 
3 Light industry 32,1 24 38,3 
4 Chemical industry 42,2 13,8 32,8 
5 Machine industry 38,4 10,3 62,5 
6 Metallurgy 34 16,5 44,7 

 

The index of non-conformity of domestic standards related to environmental 

protection, depending on the industry, ranged from 32 to 50 percent. 

The most burdensome for exporters are technical standards related to testing 

and certification, product quality, consumer safety, regulation of marking and 

packaging, environmental protection, and high cost of introducing international ISO 

system. 

According to European Union regulations only one body in the country can 

issue certificates. It is a National Accreditation Agency of Ukraine. The rate of 

transition to European Union standards depends on the efficient operation of this 

agency. The biggest drawback today is that Ukraine has not yet qualified for 

accreditation of certification of products, services and processes. This right and the 

certificate are the most important pass on the European Union market. 

In 2015 National Accreditation Agency of Ukraine did not succeed in fulfilling 

all the requirements of European authorities. Ukrainian companies-exporters can 

receive European certificates requesting to the European Union laboratories, while 

paying for two certifications - Ukrainian and European. Ukraine has not received 



 

certificates for export of meat in 2015 (except poultry) because of failure to confirm a 

favourable epidemic situation in the country. Ukraine launches exports of dairy 

products only this year. 

According to statistics, there are about 100 thousands of subjects of foreign 

economic activity, and according to data [4] of registered and cancelled certificates in 

UKR SEPRO register for the systems of quality management and the systems of 

environmental management 3565 certificates are valid as of December 31, 2010. 

The need to remove technical barriers between Ukraine and the European 

Union exacerbated the problem of time that is extremely insufficient for domestic 

producers, especially for exporters. We do not have opportunities now to fully repeat 

the historical path of European Union member states in transition from national 

standards to harmonized common European Union standards, which was launched in 

1985: 

 firstly, it was a gradual process and, it is not typical for us, held in conditions 

of open markets of European Union countries;  

secondly, Member States have the status of countries with market economy, 

developed countries with the free movement of capital, extensive experience, and 

benefits as members of the World Trade Organization. They also have huge 

investment and innovative opportunities. 

The Ukraine - European Union Association Agreement for establishing a free 

trade area, including all procedures for removal of non-tariff barriers (mastering the 

principles of "new approach", its various elements, including: European Union 

directives, harmonized European standards, procedures of conformity etc.) defined 

transition period not exceeding 10 years. 

Presently, for domestic exporters compliance of products and production with 

European Union harmonized standards (ecological, sanitary and phytosanitary), the 

absence of certificates and conformity of marking is essentially a prohibition or a 

serious obstacle to entering the European Union markets. In the case of using 

European Union standards, any authority of market surveillance in the European 



 

Union recognizes that exported products meet the basic requirements of health and 

safety. 

Despite understanding the importance and the need to support the concept of 

sustainable development, we should note that non-tariff barriers at the domestic and 

international levels led to the opinion among experts that environmental policy of 

industrialized countries, especially the G-20 countries promotes using environmental 

regulations and standards for the protection, focusing on environmental standards, the 

requirements of the Kyoto Protocol, "green" energy. And if protectionism has 

emerged as a mechanism of state policy to protect the domestic market from foreign 

competition by means of the use of tariff and non-tariff trade policy of developed 

countries, the new protectionism, also called "green" protectionism, means 

introducing new environmental regulation in the areas of natural raw materials and 

production, providing control of imports from developing countries. 

Recently, on 10 October, 2015 in Berlin there was quite an extraordinary event 

which confirms that systematic and deliberate policy of European Union regarding 

protection of the environment gives positive results. According to the publication 

"Deutshe Welle" in Berlin around 250 thousands of protesters participated in a 

demonstration against the Agreement on free trade and investment partnership 

between the USA and the EU (TTIR), and comprehensive economic trade agreement 

between the EU and Canada (CETA). Adversaries of the agreement, citizens of 

Germany, believe that the creation of free trade and investment partnership between 

the USA and the EU will lead to lower environmental standards and quality of 

products [5]. 

 This event, which organizers called an important day for democracy 

characterizes: 

- a high level of awareness of EU citizens; 

- development of environmental education; broad public access; 

- real integration of environmental policy into other policies, especially in 

foreign trade. 



 

At the same time, there are very interesting moments for reflection in this 

event. The Ukraine - European Union Association Agreement, part of which is the 

creation of the deep and comprehensive free trade area, was signed last year. What is 

the reason for this reaction of Europeans to the possibility of signing the Agreement 

with the United States and Canada? Do products quality and Ukrainian standards now 

satisfy European Union consumers and are better compared with US and Canadian 

goods. One of the reasons is that the American and Canadian exporters, unlike the 

Ukrainian will be able to quickly overcome non-tariff barriers and become real 

competitors to European producers of goods and services. 

We should point out that Ukraine's economy, especially its foreign trade, faced 

a number of problems, the causes of which are external and internal political factors. 

The country needs urgent reforms and a large volume of foreign investments. 

Due to loss of markets of some CIS member states, there is the need for rapid 

development of new markets with our, new to our exporters, non-tariff requirements, 

especially in the European Union market. Certainly, it takes time and investment, 

without which it is useless to expect renewal of production, modern innovative 

technologies and ecological, social and economic sustainable development.  

Ukraine without the support of the European Union is not able to implement 

the positive experience of Poland and the Czech Republic as to entering the European 

Union market. It was extremely important for these countries that during 1991-          

2004 Poland has attracted $67 billion in the economy, and the Czech Republic during 

1993 - 2005 - $84 billion. By virtue of this, as well as timely reforms, these countries 

produce more goods competitive in foreign markets, the structure of their economies 

has changed, particularly exports. 

Evaluation of non-tariff barriers is a very difficult topic to study especially due 

to the lack of sufficient information. But in Ukraine the subjects of foreign economic 

activity, despite all problems, should take immediate measures to make products, 

services and production  in compliance with European Union technical regulations 

and systems of standardization, metrology, and also accreditation of work as to 

assessment of conformity and the European Union market surveillance. In turn, this 



 

will reduce the existing non-tariff barriers to trade between the parties, improve the 

quality, competitiveness of production and will form a positive image of Ukraine and 

its products in world markets. 

Efficient mutual functioning of environmental and trade policy definitely 

requires active coordination at macroeconomic level conditions if the relevant 

provisions of international treaties are taken into consideration. Prohibition of 

environmentally dangerous products only in certain countries (production, sales, 

imports and consumption) leads to a redistribution of the volume of international 

trade of such products in countries that did not impose environmental restrictions. 

In the Committee on Trade and Environment (СТЕ) as a permanent body of 

negotiations between the countries officials realize that there are many unsolved 

topical issues of interaction between trade and environmental policy, they constantly 

work to create a vital comprehensive mechanism to ensure compatibility  of trade 

liberalization with sustainable development, the World Trade Organization  

provisions on environmental protection with other international agreements on 

environmental issues, promoting the reduction of exports of goods prohibited in 

domestic markets, the spread of the use of eco-marking. 
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The instability of the socio-economic system as a result of large-scale 

transformations and reforms in Ukraine significantly activates search of ways of the 

dynamic development of the national economy. One of the peculiarities of the 

modern state is a significant increase in competition almost in all sectors, especially 

in trade, which is confirmed by a significant share of the unprofitable trade 

enterprises. This trend is largely conditioned by the complex structure and the 

uncertainty of the competitive environment, which dictates strict requirements for 

business entities in the struggle for "survival". The competitive environment 

determines the management system of trade enterprises, therefore its development 

trends are defining during the development of the concept and the portfolio formation 

of enterprise strategies (corporate, functional and business strategies), the 

development of the appropriate policy and measures of the operational character [1]. 

Therefore we consider the disclosure of the essence of the competitive 

environment, the generalization of the modern approaches for its classification and 

the systematization of its types from the standpoint of the process control of 

providing the competitiveness of trade enterprises are expedient. 

The definition of the nature of the competitive environment consists in the 

detection of its components, where the determining factor is the concept of 

"environment". The concept of management, based on the study of relationships that 

can be described by the system "environment - enterprise" actively promotes our 

research. Under this approach, formed on the basis of various theories of 



 

management, the company is regarded as an open system which constantly interacts 

with the individual elements of the environment. From the viewpoint of the definition 

of the enterprise competitiveness, the environment – is a set of unmanaged dynamic 

factors that directly or indirectly affect the company from the outside, and which the 

enterprise should consider with the aim of the survival, the successful development 

and support of its competitiveness. The external environment of the enterprise is not 

only a source of opportunities and threats for any company, but also a source of the 

new knowledge of the needs of its components [1]. 

However, the functioning of the organization is far from being limited by the 

influence of the environment which greatly depends on the internal environment. It is 

obvious that any working company should not be researched as single unit but the 

internal forces and possibilities should be taken into account, as well as aggregate of 

relationships that connect it with other entities. Internal environment should be 

viewed as a dynamic phenomenon, namely the internal environment factors as 

variables in their development must be explored. Internal variables are situational 

factors within the enterprise; they basically can be controlled and regulated [Ibid]. 

As noted by A. Gradov, "no production system operates in a vacuum, it is 

surrounded or it is located in a highly differentiated environment. The environment is 

never stable. And every enterprise should know not only their habitat and the nature 

of its changes, but also be able to respond to these changes: fail in the adaptation to 

the environment generally leads to an unsuccessful business" [2, p. 32]. 

The environment, where the company operates, covers many sectors of the 

national economy, which have different economic characteristics, internal 

competition, and the volume of investments, markets, paces and prospects of the 

development. For every sector of the economy, despite the fact which segment it 

provides -internal or external, the gist of the competition is unified. It comes down to 

the process of interaction, relationship and struggle between several business entities 

with one direction of interest in order to provide better opportunities for the sale of 

their products, meet the diverse needs of customers. 

Therefore, the second part - "competitive" - is used for a particular 



 

manifestation of the category of the environment, that "... paints a static definition of  

the environment in the dynamic colors, gives it, besides the already known, new signs 

to highlight such its characteristics as the existence of a large amount of economic 

subjects with the same way of the interest, that operate within the limited number of 

resources or benefits, and so – in the presence of the struggle for the satisfaction of 

their own interests" [3, p. 11]. 

Thus, in a broad sense, the competitive environment - a space of economic 

activity of the subjects of different sectors of the market economy, based on the 

concepts of the competition and components of its internal and external environment. 

So relations of competition are outputting and penetrating in all other relationships. 

There is no clear economic definition of "competitive environment" in the 

scientific literature; approaches of the interpretation of the essence in this category 

which are given by the scientists are significantly different. 

There are three main directions of the differentiation of approaches to the 

definition of competitive environment. 

Thus, some authors [4-7], propose to consider the competitive environment as 

historically specific socio-economic structure of the social economy, which provides 

commodity-money exchange, according to the laws of commodity production. The 

completed competitive environment creates conditions for a rational resource 

allocation, their optimal use for the business development. 

Within the second direction the approach to the definition of the competitive 

environment is connected with a set of conditions and factors that determine and 

influence the development of competition in individual industries. 

However, the views of scientists in this field have the difference in the list of 

conditions and factors which play a role of content of the competitive environment 

and the direction of their impact (on the enterprise development, on the competitive 

interactions, on the development of competition or competition for profit). 

One group of economists [8-10] describes the competitive environment as a set 

of the whole complex of conditions and factors that influence the competitive 

relationship of entities, without any attention to their relationship. 



 

Other researchers [11-12] understand a competitive environment only as a set 

of external factors or uncontrollable forces which relate to a particular enterprise, 

namely, identify it with the environment, that is not entirely correct in our opinion. In 

his turn, N. Usyk refers to the competitive environment only the institutional 

conditions of the coordination of entities' activity of the market, i.e. the factors of 

influence, linked with the operation of government and market institutions. At that he 

connects the competitive environment with a certain geographical area, the developed 

infrastructure, unified tools of fiscal, monetary policy, etc [13]. 

The emphasis on the fact that the competitive environment provides and affects 

the development of competition and interaction of market participants demonstrates 

the attempt of the systematic approach to its definition by some scientists [9; 11]. 

The third group of economists [1; 14-16] comes from an integrated approach to 

the interpretation of the nature of the competitive environment, defining it as a 

system of relations of the significant amount of market participants, and also the 

certain external influence, characterized by a set of specific actions and time period. 

An important accent was made by A. Panchyshyna about the direction of the 

competitive environment, as a totality of interactions of market agents, for obtaining 

the competitive advantage by subjects. An accentuation of a group of scientists such 

characteristic of the competitive environment, as the time period should also be 

underlined [1]. 

In our view, this approach to the interpretation of the competitive environment 

in the best way meets modern conditions, fully reflects the essence of the problem of 

its operation. It is explained by the fact that in this concept the competitive 

environment is considered not only from the perspective of the number of market 

entities, the interaction of which causes rivalry, but from the relations, foremost, with  

the system of relations between them, defining new ways of the realization of their 

economic interests. However, it should be noted that every action of all companies 

without exception is only possible if the environment allows its implementation. 



 

Table 1 
Comparative analysis of conceptual approaches to the definition of "competitive 

environment" 
Author Given interpretation of the concept 

The competitive environment is viewed as historically specific socio-economic structure of the 
public economy 

T. Shcherbakova the desired ratio of competitive and monopolistically-regulatory forces 
B. Prykin, 
V.Vasilenko, 
K. Raitsky  

historically specific socio-economic structure of public economy, which 
provides commodity-money exchange, according to the laws of 
commodity production 

The competitive environment is viewed as a set of conditions and factors 
N. Usik  institutional conditions of the coordination of the market entities’ activity 
B. Lagutіn  a set of organizational, legal, institutional, financial, economic and other 

conditions and factors that determine and influence the business 
development, the competition in the economy as a whole and in its 
separate sectors in the most favorable conditions of work and profit 

I. Lazebna  a set of conditions and factors that determine and influence the 
development of competition in this sector of economy 

S. Lenginovich  a set of conditions where the entities operate which offer or buy a specific 
or compositionally similar products, raw materials for their production, 
and their relationship in a certain period of time 

T. Bilousko  a set of conditions in which the business entities operate and their 
relationships that was formed in the appropriate period of time because of 
rivalry for satisfaction objective and subjective needs 

G. Kolesnikov  a set of uncontrollable forces operating outside the enterprise 
S. Grigorova, 
Yu. Mudrievsky 

a set of enterprise's external factors, influencing the competitive 
interaction of enterprises of relevant field. 

The competitive environment is viewed as a system of relations 
V. Gotra  an interrelated set of economic and other activities which operate with 

limited resources to meet their needs at the services market. 
A. Panchyshyn a set of the competitive interactions of market agents aimed at obtaining 

competitive advantage coordinated within the established institutional 
constraints 

T. Androsov  
N. Vlasov, 
N. Mikhailova, 
A. Kruglov 

a system of a significant amount of market entities’ relations and also of 
the certain external influences characterized by a certain complex of 
actions and time period. 

Z. Galushka,  
J. Komarnicki 

a difficult economic category that describes the interaction of individual 
entities, state institutions of collective security and internal factors of an 
impact on conditions of economic activity, determining the appropriate 
level of competition and economic importance of the impact of individual 
economic agents in general market situation. 

M. Klimenko, 
T. Omelyanenko,  
D. Barabas, 
O. Dubrova,  
A. Vakulenko  

the result and conditions of interaction of a large number of market that 
determines the appropriate level of economic competition and the 
possibility of impact on individual economic agents in general market 
situation 

 



 

In some researches of problems of the competitiveness [17] also the opinion 

about the complexity of the competitive environment in terms of the entities and their 

interactions under the influence of a totality of factors was observed. 

The approaches of the interpretation of the term "competitive environment" are 

summarized in table 1. 

Shown definitions in the table are not contradictory, based on the provisions of 

the existing economic theories and characterize the different aspects and areas of 

specific researches of the nature of this concept. 

It is significant, that almost all scientists, except the above [1], describing the 

competitive environment, do not include the time component. We believe that the 

competitive environment may change at different time periods, under the influence of 

specific competitor, as well as the totality of uncontrollable forces operating outside 

the enterprise. In other words mobility, dynamics is an important characteristic of the 

competitive environment. Another no less important feature of the competitive 

environment is the interconnectedness of the conditions and factors that determine the 

level of force with which the changing of a one factor influences the other. 

Also we believe, it necessary to mention such aspect of competition as its 

complexity, which can be attributed by a large number of factors, which forced the 

company to respond to them and by the level of variability and orientation of each of 

them. For example, some components of the competitive environment provide 

opportunities for development for businesses; others create serious obstacles to its 

activities. These characteristics allow more fully develop the concept of "competitive 

environment". Therefore, basing on the existing theoretical concepts and taking into 

account these features, we offer to consider the competitive environment as a 

complex dynamic system of interrelated elements, conditions and factors that 

determine the mechanism of competition, the nature of the interaction concerning the 

competitive relations and the level of economic rivalry of business entities for 

obtaining certain advantages. 

The competitive environment is not the sole homogeneous system for all 

industries, businesses, economic entities that differing in their types and scope 



 

activities, functions, location, branching of economic ties and borders of sales 

markets. The combination and interrelation of factors determining the competitive 

relationship of different subjects also different in their range, direction and force of 

impact, level of variability etc. Under such conditions the systematization of 

competitive environment lets companies - participants of the competitive relationship 

- to investigate it more carefully and effectively and to take into account the state and 

dynamics of a particular segment in the design of the competitive policy. 

The results of issues researches related to the classification of the competitive 

environment, allowed us to make a conclusion that they have not found wide use in 

the economic literature and there is no unified approach to their solution. 

In the modern economic literature a universal basic classification of the 

competitive environment that has the following characteristics is given [16]: 

1. By the object of purchase: 

- the competitive environment of goods (capital goods and consumer goods 

(durable and short-term)); 

- the competitive environment of services (restaurant industry, health, 

environment of education, etc.); 

- the competitive environment of media (interaction of academic, scientific and 

technical associations, government agencies, educational institutions, commercial 

organizations that collect, process and analyze the information and provide it to the 

various agencies, businesses and organizations); 

- the competitive environment of scientific and technological developments; 

- the competitive environment of capital (money and securities); 

- the competitive environment of labor resources. 

2. By the territorial principle: 

- the global competitive environment (includes all manufacturers of a particular 

product); 

- the international competitive environment (which includes producers from 

several countries); 

- the national competitive environment (covering domestic producers); 



 

- the interregional competitive environment (formed on the borders of regions 

and characterized by the features of the functioning of enterprises in the boundary 

market space of regions); 

- the regional competitive environment; 

- the interregional competitive environment (formed on the borders of regions 

and characterized by the features of the enterprise interaction of these areas); 

- the district competitive environment; 

- the local competitive environment (includes companies that operate in the 

specified place); 

- the competitive environment of the company. 

3. By the models of competition on the market: 

- the competitive environment of perfect competition; 

- the competitive environment of pure monopoly (types: the closed monopoly 

competitive environment, the competitive environment of natural monopoly, the 

competitive environment of bilateral monopoly and the competitive environment of 

open monopoly); 

- the competitive environment of oligopoly (species: the competitive 

environment in which there is no agreement between the oligopolies; the competitive 

environment in which there is a relationship between the oligopolies, which is 

reflected in an agreement between them); 

- the competitive environment of monopolistic competition. 

These definitions and the basic classification allow us to reveal the basic 

elements of the competitive environment, namely: market of a particular good, its 

product and geographical borders, which is the good, the competition and the 

competitiveness, and also the purpose and the result of interaction between 

enterprises. 

V. Marcin is inclined to think about the inclusion the competitiveness in 

elements of the competitive environment and offered to allocate some of its levels: 

the competitiveness of product, enterprise, industry and state economy [18]. 



 

The quantity and quality of actual and potential trading activities; the number 

of customers, their needs and behavior, peculiarities of the mentality; the nature of 

the interaction of participants in the market  process and the intensity of competition; 

the goals and the effectiveness of competitive strategy, marketing policy; the status 

and features of institutional and market infrastructure, availability and quality of legal 

rules governing the behavior of market entities; the development of social institutions 

of the control, etc. is included to the elements of the competitive environment of 

commodity circulation by I. Lazebna [9]. 

However, we believe that the subjects of the trade, buyers, market and 

institutional infrastructure are subjects of a specific market that is highlighted as an 

element of the competitive environment. 

The nature of the interaction of market participants, the intensity of 

competition reflects a certain state and development of competition and, in our 

opinion, are not elements of the competitive environment. 

The ascription of the competitive strategy, marketing policies and their 

effectiveness to the elements of the competitive environment is, in our opinion, 

somewhat incorrect, because the identification of behavior ways in the market 

process is the prerogative activity of the business entity. 

Taking into account basic tenets of the theory of market relations, we consider, 

it is necessary to clarify the names of some given classification features. 

Based on the fact that the market is a combination of economic relations in a 

sphere of exchange existing not only with an aim of purchase but and of purchase-

sale of goods and services, we propose the first of the given features should be 

interpreted as "the object of sale - purchase". 

The second feature we advise to define as "by territory and level of market 

relations", inasmuch as the following system indicates the demarcation of 

environment not only by the territorial principle, but by the specifics of operation and 

interaction between enterprises. Due to the fact that the main feature of a market 

economy is the dissemination of it in all spheres, industries, enterprises, we consider 

it appropriate to supplement highlighted groups of the environment by this criterion 



 

such as "competitive environment of the enterprise". 

Table 2 
 Classification of the competitive environment 

Characteristic of the classification Types of the competitive environment 
By the object of purchase-sale goods; 

services; 
information; 
scientific and technical developments; 
capital; 
labor force. 

By the territorial feature and level of economic 
relations 

world; 
international; 
national; 
interregional; 
regional; 
inter district; 
district; 
local; 
enterprises. 

By models of competitive market perfect competition; 
pure monopoly; 
oligopoly; 
monopolistic competition. 

By the nature of competitive relations that arise business; 
market 

By the ratio between supply and demand seller; 
buyer 

By the sectorial feature sectorial; 
intersectorial 

By the character of competitive relations explicit and covert rivalry 
By the dynamics of market changes active; 

passive 
By the degree of impact on the status and 
possibilities on  ensure of the enterprise 
competitiveness 

absolutely favorable; 
slightly favorable; 
unfavorable 

 

The above classification describes the competitive environment mainly in 

terms of its elements without the manifestation of their system. So, in our opinion, for 

a detailed study of competitive relations and company's consideration of research 

results of their work, a more differentiated approach to the systematization of 

competitive environment is required. 

Our researches have a strong interest in the proposed system of types of 

competitive environment by the following features: the nature of competitive 

relationships that arise (business and market); the relation between supply and 

demand (seller and buyer); sectorial feature (sectorial and intersectorial); the nature 



 

of the competitive relationships (explicit and covert rivalry); the degree of 

government interference in a competitive environment (regulated and unregulated) 

etc [19]. 

Through the research of classifications of competitive environment, examined 

by various scientists and the study of the possibility and expediency of their 

application for the analysis of the competitive environment of enterprises, we 

systematized their classification, clarified the names of some classification features 

and expanded their list. 

Because the mobility and agility is the characteristic feature of the category of 

competitive environment, then we consider it necessary to sign the classification of 

competitive environment "by the market dynamic changes". Under the dynamic of 

market changes in this aspect is meant the changes in parameters of the competitive 

environment that is caused by the influence of external environment factors. For each 

individual enterprise it is important to clearly represent, what promotes the 

development of the industry, in which direction and how fast it is carried out, how 

market conditions will change and with what intensity.  

Therefore, in the context of such classifications were selected the following 

types of competitive environment: 

1) active - a competitive environment with a high level of mobility and 

dynamism, business entities actively used different measures of competition, their 

interaction is clearly pronounced; 

2) passive, in which can be traced some insignificant dynamics in the 

parameters of the external environment. Business entities barely lead the competitive 

activity, adapting the actions of leaders. 

In the several approaches of some scientists the competitive environment is 

hostile in relation to the enterprise [19] and is formed mainly by existing competitors 

in a specific market, while other market entities (government, customers, suppliers) 

are able to do the competitive pressures on it. Accordingly, among the facets 

(components) of the competitive environment there is a threat on the part of new 

competitors (the emergence of new players in the market); customers (loss of 



 

existing, regular customers); suppliers (dependence on suppliers, instability of 

supply); government (the failings of state regulation of natural monopolies); the 

threat of new products or services, including substitutes. Brought groups of factors 

may be considered from positions of low, medium and high levels of threat. 

Therefore, there were selected following types of the competitive environment 

on the grounds of "the degree of impact on the status and possibilities on ensure of 

the competitiveness" of individual enterprises, in the context of which: 

1) absolutely favorable competitive environment; 

2) slightly favorable; 

3) unfavorable. 

The feasibility of such feature can be explained by the fact that the totality of 

the factors is the essence of the competitive environment. 

Characteristically, the competitive environment by classification features may 

have multiple names; it indicates the difficulty of this category. 

The above classification is not exhaustive; it may be used in the study of the 

competitive environment, in the analysis and development of measures on ensure the 

competitiveness, also can be supplemented and refined according to the research 

goals. 

Thus, the study of theoretical foundations of the competitive environment 

showed that it is a complex category, based on a system of relations between different 

market players and has a set of key elements and excellent features in a specified 

time. The competitive environment is based on the concepts of competition and 

components of its internal and external environment. 

Whereas the environment, where the enterprise operates covers many sectors 

of the economy, which have different economic characteristics as well as the paces of 

development and perspectives of growth, its own competitive environment in every 

industry is formed. In view of the above, in the work is given the classification of the 

competitive environment with various features, which is necessary, on the one hand 

to determine the factors that affect it, and the second - to determine the elements, 

which can be influenced. The proposed system of classification criteria allows 



 

developing specific approaches for the formation of administrative decisions 

regarding the successful operation of business entities in it. 
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УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ТА ПОЕЛЕМЕНТНА 

СТРУКТУРА  
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Джерелейко С.О.,  
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Хмельницький національний університет 
 

Ринкові умови господарювання в Україні вимагають від підприємств 

промислового сектору постійного вдосконалення управління виробництвом, що 

є матеріальною основою розвитку економічних відносин в країні. Це потребує 

організації діяльності господарюючих суб’єктів, спрямованої на високий рівень 

інтеграції пристосованих до клієнтів бізнес-процесів, підтриманих 

модернізованими виробничими потужностями та сформованою відповідною 

матеріально-технічною базою. Вирішення такої проблеми безпосередньо 

пов’язане з впровадженням науково - обґрунтованих економічних механізмів 

управління, які сприяли би сталому розвитку та спроможні були вирішити 

питання організаційного, інформаційного і методичного забезпечення 

функціонування вітчизняних промислових підприємств. 

Деякі аспекти окресленої проблеми, що розглядаються в роботі, а саме 

концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму 

управління підприємствами за структурними елементами та його 

впровадження, були і є предметом наукових досліджень провідних зарубіжних 

та вітчизняних авторів, таких як Н.В.Бібік, І.П.Біла, О.В.Декалюк, 

Л.В.Кравцова, Г.О.Крамаренко, О.Є.Кузьмін, Ю.Г.Лисенко, О.Г.Мельник, 

В.В.Смачило, Л.С.Яструбецька та інших. Однак, незважаючи на повноту і 

ґрунтовність зазначених робіт, питання щодо створення та функціонування 

організаційно-економічного механізму забезпечення бюджетування діяльності 

підприємств промислового сектору економіки практично не розкрите, тобто 

відсутнє єдине цілісне бачення його сутності в економічному аспекті.  Це 

обумовлює необхідність дослідження та визначення трактування поняття 



 

«організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності 

промислових підприємств», формування поелементної структури та 

спрямованості дії вищеозначеного організаційно-економічного механізму. 

Невипадково, у контексті вивчення даного питання нами запропоновано 

до розгляду механізм управління підприємством, в основі якого лежить 

бюджетування, оскільки воно вважається одним з найдієвіших інструментів 

підтримки прийняття управлінських рішень та успішного розвитку 

підприємницьких структур. На думку авторів, бюджетування – це технологія 

планування системи взаємопов’язаних бюджетів підприємства та його 

структурних підрозділів на майбутній період часу, здійснення обліку та аналізу 

відхилень від бюджетних показників, а також контролю за їх виконанням з 

метою досягнення оптимального співвідношення доходів і витрат підприємства 

та підвищення фінансової обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 

Його впровадження дозволяє оптимально використати всі його можливості як 

повного управлінського циклу функціонування суб’єкта господарювання, що 

містить всі ключові елементи: планування, облік, аналіз, контроль. 

 Отже, першочергове значення серед окреслених питань займає проблема 

визначення економічної сутності терміну «організаційно-економічний 

механізм». Основою формування цього терміну є поняття «механізм», який 

характеризується авторами як система, що визначає послідовність здійснення 

певних процесів або порядок виконання відповідних робіт. У фаховій 

літературі поняття «механізм» розглядається у поєднанні з такими його 

характеристиками, як «господарський», «організаційний», «фінансовий», 

«економічний» і, хоча науковці розуміють різний сенс даного поняття, вони 

трактують його переважно як процес управління певними бізнес-одиницями. 

Вважаємо, що  варто уваги визначення Анри Кульмана, який розглядає поняття 

«механізм» у економічному аспекті та трактує механізм управління як систему 

елементів (цілей, функцій, методів, організаційної структури та суб’єктів) та 

об’єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу 

елементів управління на необхідний стан або реакцію об’єктів управління, що 



 

має вхідні посилки і результуючу реакцію [1, с. 13-14]. Природно, поняття 

економічного механізму пов’язане з поняттям організаційно-економічного 

механізму, досить вживаному для характеристики економічних явищ і процесів. 

Загальну характеристику економічному механізму надає й Л.В. Кравцова, 

яка, розглядаючи співвідношення понять «економічний механізм» та його 

похідних, зокрема, поняття «організаційно-економічний механізм», зауважує 

що економічний механізм базується лише на економічних методах впливу 

суб’єкта управління на його об’єкт, в той час як організаційно-економічний 

механізм містить у собі як економічні, так і організаційні методи впливу та 

інструменти дії на систему, якою управляють, й наголошує, що ці поняття тісно 

взаємопов’язані, але не тотожні, отже економічний механізм є найважливішою 

складовою частиною організаційно-економічного механізму [2, с. 26]. 

Оскільки у світі сучасної економічної думки відсутня єдина точка зору 

щодо визначення терміну «організаційно-економічний механізм», незважаючи 

на існування великої кількості трактувань поняття, авторами була зроблене 

дослідження та систематизація підходів до визначення даного терміну.  

Спираючись на позицію Н.В.Бібік, викладену у роботі «Організаційно-

економічний механізм управління розвитком регіону» [3, с. 86], яка полягає у 

виокремленні трьох основних теоретико-методичних підходів різноаспектного 

характеру щодо визначення поняття організаційно-економічного механізму, та 

частково погоджуючись з нею, вважаємо, що поняття «організаційно-

економічний механізм» доцільно розглядати за таких підходів, як 

функціональний, системний та попроцесний підходи. 

Представники функціонального підходу акцентують увагу на 

функціональному призначенні організаційно-економічного механізму «… так, 

П.Г.Бунич визначає його як єдність функцій планування, економічного 

стимулювання, а також організаційних структур, що виконують ці функції на 

усіх рівнях господарювання» [3, с. 87]. Інші представники даного напрямку,      

Ю.Г. Лисенко та П.В. Єгоров розкривають організаційно-економічний механізм 

як систему формування цілей і стимулів, що дозволяють перетворити у процесі 



 

трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства на 

рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на 

задоволення платоспроможного попиту споживача. Вони формулюють дане 

визначення на основі власного твердження, що ядром організаційно-

економічного механізму є система стимулів, які формують спонукальні мотиви 

до підвищення ефективності функціонування виробничих систем [4, с. 86], 

таким чином підкреслюючи головне функціональне призначення механізму.  

Проте, автори вважають за доцільне відзначити певну «вузькість» даного 

підходу, оскільки в його межах висвітлюється тільки одна з важливих ознак 

організаційно-економічного механізму, а також не в повній мірі 

відображаються певні аспекти його формування й функціонування. 

          Представниками системного підходу організаційно-економічний 

механізм розглядається як система, що представляє собою набір 

взаємопов’язаних інструментів управління підприємством та відображає 

системний характер формування та використання вищезгаданого механізму.  

Л.С.Яструбецька, в межах системного підходу, розглядаючи 

організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками 

підприємства, характеризує його як систему взаємопов’язаних між собою 

елементів, що визначає і забезпечує реалізацію комплексу заходів на кожному 

із етапів управління. При цьому науковець наголошує на його важливості та 

дієвості для ухвалення ефективних фінансово-господарських рішень щодо 

управління грошовими потоками та підприємством загалом [5, с. 8], 

підкреслюючи необхідність здійснення поетапного управління суб’єктом 

господарювання. Але вважаємо, що більш коректним та змістовним визначення 

організаційно-економічного механізму за системного підходу надає                 

М.А.Лисицин, розглядаючи його як інтегровану систему органічно 

взаємозалежних й взаємопов’язаних економічних, організаційних, правових, 

соціальних та інших форм, методів господарювання та діяльності апарату 

управління, яка заснована на пізнанні дії об’єктивних економічних законів та 

має сприяти усталеності роботи виробничо-економічної системи [6, с.180]. 



 

Науковці, що на нашу думку, додержуються попроцесного підходу,  

трактують організаційно-економічний механізм як сукупність процесів, що 

представляють собою послідовність певних перетворень. Так, Анри Кульман  

стверджує, що будь-який організаційно-економічний механізм є сукупністю або 

послідовністю економічних явищ [1, с.13-14]. Підтримує його й О.В.Декалюк, 

яка наголошує, що організаційно-економічний механізм можна означити як 

послідовну низку причинно-наслідкових зв’язків здійснення будь-якого 

процесу системи, що базується на відповідних їй засобах, методах та 

принципах функціонування: будь-яка система функціонує за принципами 

організації і трансформації з одного стану в інший, і безумовно має відповідати 

принципу економії (кращі результати при менших витратах), що і відповідає 

сутності категорії «організаційно-економічний механізм» [7, с. 17]. 

Зауважимо, що саме трактування механізму як системи доцільно покласти 

в основу формулювання терміну «організаційно-економічний механізм 

забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств». Тому 

авторське бачення суті організаційно-економічного механізму є наступним: 

«Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності 

промислових підприємств – це комплексна система взаємозалежних та 

взаємопов’язаних між собою економічних, організаційно-управлінських, 

нормативно-правових та інформаційно-технічних елементів, які створюють, 

підтримують та забезпечують реалізацію поетапного впровадження 

бюджетування на підприємствах, що сприятиме поліпшенню ефективності 

управління та зростанню організаційно-економічного потенціалу підприємства» . 

Центральним елементом системи організаційно-економічного 

забезпечення є об’єкти бюджетування, під якими пропонуємо вважати бізнес-

напрями діяльності підприємства, а також елементи його організаційної 

структури, до яких слід віднести структурні ланки, центри фінансового 

обліку/відповідальності та основні бізнес-процеси. Саме особливості об'єкту 

бюджетування характеризують інші елементи організаційно-економічного 

механізму забезпечення бюджетування діяльності господарюючих суб’єктів,  



 

який можна представити як цілісну систему, що містить у собі дві складові: 

підсистему управління та підсистему забезпечень, які складаються з цільових 

комплексних блоків економічного, організаційного та правового спрямування.  

Невід’ємною складовою підсистеми управління досліджуваного 

організаційно-економічного механізму є, притаманні лише бюджетуванню, 

науково–обґрунтовані принципи, які вважаються своєрідними 

структуроутворюючими чинниками, що забезпечують та характеризують 

взаємозв’язки між об’єктами та суб’єктами управління їх діяльністю.  До них 

належить принцип повноти, точності, гнучкості, координації, періодичності, 

спеціалізації, пріоритетності, економічності, відповідальності, інформаційної 

безпеки. Зауважимо, що останній принцип виокремлено та доповнено авторами 

та трактується ними як такий, що дасть змогу впровадження на підприємствах 

комплексу організаційно-технічних заходів, що забезпечують конфіденційність 

інформації, тобто обмеженість її доступу для зовнішніх контрагентів у 

поєднанні з доступністю для авторизованих користувачів підприємства.  

Важлива роль в системі організаційно-економічного механізму, що 

розглядається, належить також відповідним методам управління та впливу, під 

якими розуміють  сукупність способів і засобів впливу суб’єкту управління на 

об’єкт з метою досягнення  певних цілей. Методи управління в залежності від 

специфіки об’єкту управління поділяються на загальні методи управління та 

методи власне бюджетування. Загальні методи варто об’єднати у підгрупи: 

- економічні методи, під якими розуміють використання в управлінні 

економічних важелів та інструментів впливу, які можуть за рахунок створення  

сприятливих умов розвитку і функціонування підприємства стимулювати 

працівників до дій у потрібному напрямі і таким чином досягати  рішення 

поставлених перед ними завдань. До них належать ціноутворення, планування, 

фінансування, комерційний розрахунок, економічне стимулювання;  

- організаційно-розпорядчі методи, які визначаються як система 

способів впливу на об’єкт управління, яка забезпечує планомірну та 

упорядковану діяльність керуючої системи та об’єктів управління, таким чином 



 

впливаючи на організаційні відносини для досягнення конкретної мети. Вони 

сприяють як оперативному впливу на виробничий процес, так і прийняттю 

перспективних рішень щодо вдосконалення системи виробництва і управління; 

- адміністративно-правові методи, сукупність яких можна поділити 

за рівнем впливу та виокремити методи розпорядницького, організаційно-

стабілізуючого та  дисциплінарного впливу. 

Ці методи управління не можуть діяти ізольовано один від одного, 

оскільки є сукупністю способів впливу керуючої системи на об’єкт управління.   

Друга група методів підсистеми управління організаційно-економічного 

механізму забезпечення бюжетування містить в собі методи власне 

бюджетування, під якими прийнято розглядати конкретні способи та прийоми 

розрахунків бюджетних показників. Вважаємо, що при визначенні методів 

бюджетування слід погодитися з В.В. Смачило та виокремити з них такі методи 

бюджетування, як балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний 

методи, методи оптимізації і економіко-математичного моделювання [8, с. 40]. 

Сутність балансового методу бюджетування полягає у тому, що за 

допомогою побудови балансів досягається планове узгодження наявних на 

підприємстві фінансових ресурсів та фактичної потреби в них. Він дозволяє 

скоригувати співвідношення між джерелами надходження і видатків, тому 

застосовується при розподілі прибутку та інших фінансових ресурсів. 

Нормативний метод вважається досконалішим та використовується 

більшістю підприємств, які впровадили дану технологію управління, що можна 

пояснити «звичкою» до активного нормування за часів існування 

адміністративно-командної системи та функціональною необхідністю 

спиратися на певні нормативи при здійсненні планування своєї діяльності. 

Розрахунково-аналітичний метод бюджетування засновується на 

моделюванні бюджетних показників за допомогою проведення експертної 

оцінки та передбачає їх обчислення на засадах багатостороннього вивчення та 

критичного аналізу досягнутої величини базового показника та коефіцієнту 



 

його зміни у бюджетному періоді. Він використовується при визначенні 

величини прибутку, за певними видами використання фінансових ресурсів. 

Метод оптимізації надає можливість оптимізувати бюджетні показники за 

цільовим критерієм, тому що передбачає розробку декількох варіантів 

планових бюджетних показників та вибір найоптимальнішого з них за одним з 

критеріїв (максимізація прибутку і рентабельності активів, мінімізація витрат). 

Економіко-математичне моделювання також отримало широке 

застосування у бюджетуванні, оскільки дає можливість винайти кількісне 

вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками та чинниками, що їх 

визначають. Такий зв’язок виражається економіко-математичною моделлю.  

Кожен з вищерозглянутих методів бюжетування має свої переваги і 

недоліки, тому у практичній діяльності, найчастіше намагаються 

використовувати комбіновані варіанти методів бюджетування.  

Ще одним, не менш важливим елементом підсистеми управління є 

функції бюджетування, врахування яких дозволить здійснити більш ефективне 

та кваліфіковане впровадження його в діяльність підприємств. Вважаємо, що до 

них належать планування операцій підприємства, координація діяльності 

підприємства, мотивація персоналу підприємства, моніторинг, контроль.  

Підсистема забезпечень як друга складова організаційно-економічного 

механізму бюджетування діяльності промислових підприємств містить 

економічний (ресурсний, матеріальний) блок, організаційно-управлінський 

блок, блоки нормативно-правового та інформаційно-технічного забезпечення. 

Економічне забезпечення є матеріальною основою впровадження 

бюджетування в діяльність підприємств та включає ресурси на створення і 

організацію діяльності відповідних функціональних служб,  їх фінансове 

забезпечення, технічну модернізацію, придбання програмного продукту тощо. 

Під організаційно-управлінським забезпеченням бюджетування 

діяльності підприємств розуміють вибір найбільш прийнятного типу 

підприємства, а також вибір відповідної  організаційної структури суб’єкту 

господарювання. Організаційне забезпечення характеризує взаємопов’язану 



 

сукупність обов’язків та повноважень внутрішніх структурних служб і 

підрозділів підприємства, які розробляють і ухвалюють рішення з управління та 

несуть відповідальність за результати цих рішень [5, с. 9]. Частиною 

організаційно-управлінського блоку є й кадрове забезпечення,  яке можна 

розглядати як комплекс взаємодоповнюючих програм: відбору кадрів, аналізу 

професійної придатності та оцінки ефективності взаємодії персоналу. 

Блок нормативно-правового забезпечення бюджетування містить 

законодавчі та нормативні акти, які регулюють як внутрішню діяльність 

підприємства, так і його взаємодію з партнерами та  державними структурами. 

Інформаційно-технічне забезпечення бюджетування діяльності 

промислових підприємств здійснює інформаційну підтримку прийняття 

управлінських рішень за допомогою сукупності інформаційних ресурсів 

шляхом безперервного інформаційного моніторингу діяльності суб’єктів 

господарювання та його зовнішнього середовища. До програмно-технічного 

забезпечення слід віднести оснащення підприємства сучасними засобами 

комунікації, модернізованим комп’ютерним забезпеченням та оргтехнікою, 

відповідним програмним продуктом (прикладні та спеціалізовані програми). 

Теоретико-методологічні засади визначення економічної сутності поняття 

«організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності 

промислових підприємств», а також його складових елементів, при 

впровадженні у діяльність дозволять суттєво вплинути на підвищення 

ефективності функціонування вітчизняних промислових підприємств за 

рахунок оптимізації доходів і витрат, раціонального використання фінансових 

ресурсів, виявлення прихованих резервів, стимулювання людського чиннику, 

підвищення рівня конкурентоспроможності,  що у  кінцевому підсумку 

призведе до позитивних тенденцій розвитку економіки країни загалом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Класичний Приватний Університет, м. Запоріжжя 
 

Функціонування ринкової економіки є неможливим без взаємодії 

економічних суб’єктів, які конкурують між собою у царині виробництво 

товарів та послуг. Конкуренція є тією рушійною силою, що спонукає до 

виникнення одних виробництв і галузей, поступового відмирання і зникнення 

інших. Оцінка конкурентоспроможності потребує постійної уваги та контролю, 

що обумовлює необхідність її перетворення в самостійну ділянку аналітичної 

роботи, результати якої є обов'язковим елементом управлінських підсистем 

будь-якого господарюючого суб'єкта. Крім того, існує об’єктивна необхідність 

у висвітленні концептуальних підходів до визначення поняття 

конкурентоспроможність на основі осмислення економічних явищ і процесів, 

які відбуваються на різних рівнях економіки, і встановлення основних критерії 

визначення конкурентоспроможності залежно від інтересів суб’єктів її 

оцінювання. 

Здатність суб’єктів господарювання витримувати умови конкуренції 

характеризує їх конкурентоспроможність. У дослідженнях вітчизняних і 

зарубіжних науковців обгрунтовується важливість поняття 

конкурентоспроможності та пропонується розглядати її різних рівнях.  На рис.1 

наведено загальну структурну схему поняття конкурентоспроможності, яка  має 

багатоаспектне застосування на різних рівнях: макрорівень, мезорівень, 

макрорівень.  

Наявність різних інтересів (рис. 1) користувачів інформації про 

конкурентоспроможність на макро-, мезо- та мікрорівнях обумовлює 

необхідність врахування специфіки її оцінки на кожному із зазначених рівнів. В 

ієрархії об’єктів конкурентоспроможності вищим рівнем є 

конкурентоспроможність країни, яка досягається через стан окремих сфер та 



 

галузей. В свою чергу конкурентоспроможність галузі формується з 

конкурентоспроможності підприємств, що її складають (табл.1).  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Елементи та рівні поняття конкурентоспроможності 
(власна розробка) 

 

Таким чином, конкурентоспроможність товару визначає 

конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність підприємства 

відображає конкурентоспроможність галузі, регіону і держави в цілому, тобто 

конкурентоспроможність національної економіки. Кожен з цих об’єктів має 

свої внутрішні та зовнішні чинники конкурентоспроможності, конкурентні 

переваги та визначаються за власними показниками оцінки 

конкурентоспроможності. 

Сукупність властивостей, притаманних національній економіці, які 

визначають здатність країни конкурувати з іншими країнами, формують 

конкурентоспроможність країни. Наукове підґрунтя для сучасних досліджень 

конкурентоспроможності країни закладено Майклом Портером [1]. В 

економічній літературі [2] національна конкурентоспроможність описується як 

здатність країни в умовах вільного ринку та справедливого розподілу 

суспільного продукту виробляти товари і послуги, що відповідають 

установленим міжнародним стандартам, і на цій основі підвищувати рівень 

реальних доходів населення та підтримувати його у довгостроковій 

Конкурентоспроможність продукції – здатність продукту впливати на 
потреби суб’єкта порівняно з іншими виробами

Конкурентоспроможність галузі – специфічні можливості 
виробників однотипної продукції конкурувати на ринку 

Конкурентоспроможність підприємства – здатність конкурувати на 
ринках з виробниками й продавцями аналогічних товарів/послуг та 
здійснювати прибуткову господарську діяльність в умовах 
конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність країни – рівень значущості продукту 
(матеріального, інтелектуального, духовного, культурного і т.д.), що 
виготовляється і споживається даною соціально-економічною 
системою як в середині, так і поза нею 

макрорівень 

мікрорівень 

мезорівень 

Рівні конкурентоспроможності 

Конкурентоспроможність регіону – наявна можливість на 
регіональному рівні оволодівати факторами регіонального розвитку та 
формувати джерела конкурентних переваг, що забезпечує економічне 
зростання регіону та підвищення рівня і якості життя його населення 



 

перспективі. 

Таблиця 1 
Мета оцінки конкурентоспроможності залежно від об’єкта та суб’єкта 

оцінювання (власна розробка) 
Об’єкт 
оцінки 

Суб’єкт оцінки Мета 

макрорівень 

Д
ер
ж
ав
а 

Влада різних 
рівнів 

З’ясування сильних та слабких сторін держави для виявлення резервів 
зростання національної економіки, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних галузей економіки та їх продукції у світі, формування 
сприятливого інвестиційного клімату країни, сприяння інтеграції у світову 
економіку. 

мезорівень 

Інвестори Оцінка інвестиційної привабливості регіону 

Р
ег
іо
н 

Держава 
Виявлення резервів економічного зростання регіону та підвищення рівня і 
якості життя його населення 

Інвестори 
Оцінка інвестиційної привабливості галузі, до якої належить підприємство 

Місцева влада  Встановлення можливостей економічного зростання регіону 

Г
ал
уз
ь 

Держава Встановлення можливостей економічного зростання держави 

мікрорівень 

Підприємство-
виробник 
продукції 

Отримання інформації про поточний стан підприємства для забезпечення 
необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства та виявлення 
резервів його підвищення 

Підприємство-
конкурент 

Оцінка своїх сильних та слабких сторін у порівнянні з конкурентами 

Підприємства-
споживачі 

Оцінка привабливості  партнерства 

П
ід
пр
иє
м
ст
во

 

Інвестори Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 

 Держава Встановлення можливостей економічного зростання 

Підприємство-
виробник 
продукції 

Оцінювання перспектив продажу конкретних видів продукції 

Споживачі 
Вибір продукції, найбільш привабливої за ціною та споживчими 
властивостями 

Інвестори 
Оцінювання перспективи вкладання коштів у підприємство-виробника 
продукції 

П
ро
ду
кц
ія

 
(т
ов
ар

, п
ос
лу
ги

) 

Держава 
Оцінювання перспективи економічного зростання та забезпечення потреб 
населення 

Встановленням рівня конкурентоспроможності країни та визначення її 

місця у рейтингу займаються провідними міжнародними організаціями, якими є 

Світовий економічний форум (World Economic Forum) та  Міжнародний 



 

інститут розвитку менеджменту (The International Institute for Management 

Development (IMD),  Швейцарія, м. Лозанна). За підсумками своєї роботи за рік 

IMD видає “The World Competitiveness Yearbook IMD”), де оприлюднює 

результати досліджень. Оцінювання конкурентоспроможності країни 

здійснюється відповідно до  основних критеріїв, що використовує ІMD, за 

такими групами [3]: ділова ефективність (business  efficiency) - 69 критеріїв; 

економічне виконання (economic performance) –75 критеріїв;ефективності 

діяльності уряду (government  efficiency) - 81 критерій; інфраструктура 

(infrastructure) - 96 критеріїв. 

Оцінка конкурентоспроможності Україні та її регіонів здійснюється 

Фондом “Ефективне управління” за методологією Всесвітнього Економічного 

Форуму з метою зібрання якісних показників специфічних рис 

конкурентоспроможності та представлення порівнюваних даних за питаннями, 

для яких нема точних статистичних даних. Дослідження проводиться у 134 

країнах. Головним показником для виміру національної 

конкурентоспроможності є індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI), розроблений у співпраці з професором Сала-І-

Мартіном з Колумбійського університету й представлений у 2004 році. 

Розрахунковий рівень індексу встановлюється на основі 12-ти основних 

критеріїв розвитку економіки країни в порівнянні з аналогічними показниками 

134 інших країн (рис. 2).  

Встановлення конкурентоспроможності країни відбувається  відповідно  

до трьох стадій розвитку економіки. На першій стадії економічне зростання 

залежить від базових факторів, а країни конкурують за рахунок забезпеченості 

ресурсами – в основному некваліфікованою робочою силою й природними 

копалинами. Компанії конкурують за рахунок ціни й продають елементарні 

продукти та товари. Таким чином, збереження конкурентоспроможності на цій 

стадії розвитку економіки залежить в основному від складових 1- 4. На другій 

стадії  підвищення рівня конкурентоспроможності та економічне зростання 

країни залежить від ефективності, а саме від складових 5- 10. Нарешті, коли 



 

країни переходять до стадії розвитку економіки, що залежить від інновацій, 

вони здатні підтримувати високий рівень заробітних плат і відповідний рівень 

життя тільки за умови, якщо компанії конкурують за рахунок нової й унікальної 

продукції. На цій стадії компанії повинні конкурувати за рахунок інновацій 

(складова 12), виробляючи нові й різноманітні товари за рахунок 

високорозвинених виробничих процесів (складова 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Складові оцінки конкурентоспроможності країни 
(складено автором на основі [4]) 

 

За результатами розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності  

(ІГК) 2011-2012 рр. [4] Україну віднесено до країни з перехідною економікою 

від екстенсивного до інтенсивного розвитку (рис.3). В Рейтингу ІГК і Україна 

зайняла 82-е місце із загальним балом в 4,00, продемонструвавши незначний 

прогрес у рейтингу та поліпшивши свій результат порівняно з попереднім 

періодом на сім позицій. При цьому, загальна оцінка конкурентоспроможності 

економіки зросла на 0,10 бала. В ІГК 2011-2012 рр. Україна розмістилася між 

такими країнами як  Ботсвана, Тринідад і Тобаго зверху, та  Намібія и 

Гватемала -  знизу. 
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Рис.3. Визначення стадії розвитку України в 2011-2012 рр.  
(складено автором за даними [5]) 

 

 

В групі країн після радянського простору в рейтингу  ІГК 2011-2012 рр. 

Україна зайняла шосте місце з конкурентоспроможності, пропустивши вперед 

Естонію, Литву, Азербайджан, Латвію,  Російську Федерацію та Казахстан. 



При цьому позитивним результатом є  скорочення відставання України 

від Росії, Латвії та Казахстану, що йдуть дещо попереду в цій групі країн. 

    Аналіз конкурентоспроможності України в 2011-2012 рр. засвідчує 

наступні результати: 

1. Найбільш сильними сторонами країни є обсяг ринку (38-е місце), 

вища освіта та професійна підготовка (51-е місце), ефективність ринку праці 

(61-е місце). Проте необхідно відзначити, що рівень вищої освіти та 

професійної підготовка в України погіршився: за останній рік країна 

опустилася з 46-го на 51-е місце. Причиною є погіршення рівня навчання на 

робочому місці (103-а позиція) та якість освіти (72-а позиція). 

2. Рівень конкурентоспроможності України також підвищився у зв’язку 

з покращенням макроекономічного середовищем та зростання його індексу на 

20 позицій до 112-го місця за рахунок збільшення значення показників 

“дефіцит державного бюджету” (на 29 пунктів), “дисконтна ставка 

центрального банку країни” (на 22 пункти), “рівень внутрішніх національних 

заощаджень” (на 11 пунктів) та “індекс споживчих цін” (на 8 пунктів). 

Отриманий позитивний результат став можливими завдяки досягненню кращих 

показників розвитку національної економіки на фоні більш повільних темпів 

відновлення економік країн світу після фінансової кризи. При цьому, 

подолання наслідків світової фінансової кризи  негативно вплинуло на 

показник “державний борг” , знизивши його на 24 пункти.  

3. Позитивну динаміку також зафіксовано за такою ІГК, як “Розвиток 

фінансових ринків ” (на 3 пункти до 116-ої позиції) завдяки зростанню довіри 

банків до позичальників та збільшенню їх ресурсної бази, що підтверджується 

підвищенням рівня показників доступності позикового капіталу (на 7 пунктів), 

та присутності венчурного капіталу на внутрішньому ринку (на 2 пункти). 

4. Україна демонструє також покращення результатів роботи в 

адміністративній сфері, підтвердженням чого стало становлення субіндексу 

“Державні та суспільні установи” 131 позицію на ( на 3 пункти), яку 

відбувалося в основному завдяки зростання рівня неупередженості 
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представників виконавчої влади (на 32 пункти), а також рівня суспільної довіри 

до політиків (на 7 пунктів). Проте, незважаючи на таке покращення, субіндекс 

“Державні та суспільні установи”  залишається найгіршим серед інших 

складових рейтингу конкурентоспроможності України. 

5. Проведені розрахунки характеризують незначне покращення позиції 

конкурентоспроможності України за рівнем оснащення новими технологіями 

(на 1 пункт до 82-ої позиції) в основному за рахунок продовження розвитку 

ринку інформаційних технологій сегменті широкосмугового доступу до 

швидкісного Інтернету, а також позитивних тенденцій у напрямку 

впровадження підприємствами нових технологічних процесів (зростання на 14 

пунктів). 

6. За результатами дослідження конкурентоспроможності України в 

2011-2012 рр. виявлено і протилежні до зростання тенденції. Так, значення 

субіндексу “Удосконалення бізнесу”скоротилося на 3 пункти, що пов’язано з 

погіршенням умов розвитку кластерної кооперації між виробництвом і науко-

дослідною сферою (падіння на 13 пунктів), готовності делегувати 

повноваження у корпоративному правлінні (на 11 пунктів), а також сприяння 

розвитку підприємницької ініціативи на локальному рівні (на 9 пунктів). Без 

змін залишився субіндекс “Ефективності товарного ринку” (на 129 місці). 

Чималої втрати (зниження на 11 пунктів до 74 позиції) Україна зазнала за 

оцінкою інноваційної діяльності. Проте, незважаючи на негативну тенденцію 

до зниження можливостей для інновацій, в Україні намітилися позитивні 

зрушення у напрямку відновлення співпраці між наукою і виробничою сферою 

7. Найбільшими проблемами в Україні, згідно з ІГК 2011-2012 рр є 

корупція (16,0), податкове регулювання (14,4), доступ до фінансування (13,6), 

неефективне державне управління (10,3), податкові ставки (9,3) і інфляція (7,6). 

Виділення мезорівня дозволяє враховувати важливі складові 

конкурентоспроможності, які не достатньо помітні на макрорівні. Значну увагу 

в економічній літературі присвячено  конкурентоспроможності в аспекті 

регіонального і галузевого розвитку.  
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Застосування терміну “конкурентоспроможність” до регіону пов’язано зі 

сприйняттям його як суб’єкта ринкового середовища. П. Бєлєньким [5] сутність  

конкурентоспроможність регіону розкрито як здатність забезпечити високий 

рівень життя населення і доходи власникам капіталу, а також ефективного 

використання регіонального економічного потенціалу в процесі виробництва 

товарів, послуг. І. Єресько [6] дає визначення конкурентоспроможності регіону 

як здатності виявляти, створювати та використовувати на регіональному рівні 

конкурентні переваги задля утримання або покращення своєї позиції серед 

конкуруючих регіонів. Отже, основним завданням підвищення регіональної 

конкурентоспроможності є забезпечення високого рівня життя населення на 

основі стійкого економічного зростання регіону та ефективного використання 

всіх ресурсів.  

Конкурентні позиції регіону визначаються сукупністю регіональних 

факторів та процесів і залежать від наявності та використання конкурентних 

ресурсів регіону. Серед численних пропонованих показників 

конкурентоспроможності регіону найбільш прийнятним видається перелік 

індикаторів, що застосовується Європейською комісією до регіонів ЄС у звітах 

про економічну та соціальну інтеграцію, а саме: економіка, ринок праці, 

демографія, освіта. Динаміка названих індикаторів дає уявлення про 

спроможність регіону відповідати викликам ринкового середовища; значення 

індикаторів – вказують на диспропорції під час міжрегіональних порівнянь. 

Досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності регіону 

забезпечується якістю функціонування окремих галузей та інфраструктури 

регіону, а також створенням в регіоні умов для виробництва товарів і послуг, 

які відповідають міжнародним стандартам та умовам вільної конкуренції. 

Відповідно до Звіту конкурентоспроможності регіонів України 2011р [7] 

абсолютним лідером  визнаний Київ (табл. 2), який отримав  оцінку 4,26, що на 

10% вище середнього по Україні. Займаючи 62-е місце серед 142 економік, 

рейтинг Києва за набраними балами у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності відповідає за такій країні, як Іран.  Така позиції 
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характеризує концентрацію ділової активності у столиці. Інше місто- міліонер 

Севастополь зайняло 7-е місце в рейтингу конкурентоспроможнострегіонів 

України. Слабкими місцями економіки міста виявилися розмір ринку (26-е 

місце) і макроекономічне середовище (24-е місце), ефективність ринку праці 

(24-е місце) та рівень розвитку інституцій ( 17-е місце). 

Таблиця 2 
Індекс  конкурентоспроможності регіонів України в 2011 році [4] 

Рейтинг  Регіон ІГК Рейтинг  Регіон ІГК 
1 м. Київ 4,26 14 Вінницька область 3,86 

2 
Дніпропетровська 

область 
4,10 15 Сумська область 3,84 

3 Харківська область 4,05 16 Черкаська область 3,81 
4 Київська область 4,04 17 Рівненська область 3,81 
5 Донецька область 4,03 18 Закарпатська область 3,80 

6 Запорізька область 3,98 19 
Івано-Франківська 

область 
3,78 

7 м. Севастополь 3,96 20 Хмельницька область 3,77 
8 Одеська область 3,95 21 Чернівецька область 3,77 
9 Полтавська область 3,94 22 АР Крим 3,77 
10 Львівська область 3,88 23 Житомирська область 3,76 
11 Миколаївська область 3,87 24 Тернопільська область 3,74 
12 Волинська область 3,87 25 Чернігівська область 3,68 
13 Луганська область 3,87 26 Кіровоградська область 3,68 

Україна (середнє за регіонами) 3,87 27 Херсонська область  3,58 
Топ-п’ятірка регіонів за індексом конкурентоспроможності цього року є 

такою: Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська та Донецька області. 

До групи областей, що відстають, увійшли Житомирська, Тернопільська, 

Чернігівська, Кіровоградська та Херсонська області. Отже, основний склад 

регіонів лідерів і аутсайдерів лишився майже таким самим. Аутсайдером у ІГК-

Україна 2011р  стала Херсонська область, яка завершує національний рейтинг і 

з великим відривом відстає від інших українських регіонів з оцінкою 3,58 та 

відповідає 117-й позиції в загальному рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності (Малаві). 

Результати дослідження конкурентоспроможності свідчать про те, що до 

головних конкурентних переваг регіонів України належать: якісні охорона 

здоров’я та початкова освіта, вища освіта й ефективний ринок праці. Найнижчі 

оцінки отримали такі складові конкурентоспроможності регіонів, як розмір 

ринку, інновації та оснащеність новими технологіями. 
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Конкурентоспроможність галузі також відноситься до рівня 

мезоконкурентності. Конкурентоспроможність галузі оцінюється споживачем з 

погляду пріоритетності його власних потреб, що підлягають задоволенню. 

Конкурентні переваги галузі визначаються ефективною роботою підприємств, 

виробництвом та збутом конкурентоспроможної продукції. Характеристика 

конкурентоспроможності галузі є важливою з декількох причин:  

1) для передбачення змін конкурентної ситуації в галузі та її структурі; 

2) для розширення масштабів залучення інвестицій в галузь;  

3) для аналізу основних тенденцій розвитку технологій в галузі, 

виявлення її можливостей та ризиків.  

Галузеву оцінку конкурентоспроможності здійснено на прикладі 

підприємств машинобудування.  

Таблиця 3 
Основні показники діяльності підприємств машинобудування 

(складено автором за даними [8]) 
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2004 128,0 53569,3 444 1612,6 3,1 14311,0 113,7 150,0 640 

2005 107,1 59668,1 389 2238,5 3,4 16265,6 105,6 102,3 821 

2006 111,8 68730,6 360 1916,9 2,6 21347,7 106,0 94,9 1060 

2007 119,0 98339,9 421 5127,5 4,3 33628,6 111,9 140,2 1389 

2008 100,3 121780,4 400 704,6 2,9 48221,6 122,0 132,2 1789 

2009 55,1 85833,0 406 1921,1 4,7 51320,2 107,7 63,2 1709 

2010 136,1 116348,5 417 7176,0 6,6 52596,6 112,2 133,2 2262 

2011 117,2 171142,5 443 15081,2 8,6 54118,5 107,8 129,7 2762 

Необхідність оцінки конкурентоспроможності підприємств машинобудівної 

галузі обґрунтовано тим, що рівень розвитку машинобудування є одним з 

основних показників, який дозволяє оцінити рівень економічного, і, насамперед 

промислового розвитку країни. Саме від машинобудування залежить ефективне 
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функціонування економіки будь-якої країни. Основні показники, які 

характеризують діяльності підприємств машинобудування,  наведено в табл. 3. 

У докризовий період спостерігалась переважно позитивна динаміка 

показників конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

машинобудування. Так, у 2005-2007 рр. відбувалося зростання виробництва 

машинобудівної продукції від 4,7 до 7,2 % (рис.4). Наслідки економічної кризи 

протягом 2009 р. відчули на собі більшість підприємств машинобудування, що 

проявилось у масштабному спаді виробництва. 

 

Рис. 4. Індекс виробництва продукції машинобудування за 2004 - 2011 рр. 
(складено автором за даними [8]) 

 

Так, в 2009 році порівняно з попереднім індекс виробництва продукції 

підприємств машинобудування становив 55,1%, в т.ч. на підприємствах з 

випуску апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – 76,2%, електричних 

машин та устаткування – 75,8%, побутових приладів - 69, 6%, контрольно-

вимірювальних приладів – 52,8%, машин та устаткування для добувної 

промисловості й будівництва, для сільського і лісового господарства та 

металургії – відповідно 52,1%, 55,1%, 48,7%, залізничного рухомого складу – 

47,7%, автомобільного транспорту – 19,1%.  

Таким чином, в результаті скорочення попиту на продукцію 

машинобудування, в умовах погіршення умов кредитування та нестачі 

ліквідності виробники, в першу чергу, намагаються реалізовувати продукцію, 

що знаходиться в наявності на складах без нарощування обсягів виробництва. 
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Обсяг реалізації продукції машинобудівної за 2004-2008 роки збільшився 

у 2,27 разів (рис.5). Оцінка діяльності машинобудівної галузі в 2009 році 

показує, що обсяги реалізації становили 85,8 млрд. грн, що на 29,5% менше 

значення попереднього періоду. Певне відновлення обсягів реалізованої 

машинобудівної продукції  спостерігається в 2010-2011 рр. Зміна обсягу 

реалізації продукції в 2010-2011рр позитивно вплинула на показники 

ефективності машинобудування.  Рівень рентабельності машинобудівних 

підприємств збільшився від 2,9 в 2009 р до 8,6 в 2011р.  

 

Рис. 5. Динаміка реалізації продукції машинобудування за 2004-2011 рр. 
(складено автором за даними [8]) 

Зменшення платоспроможності споживачів і попиту на машинобудівну 

продукцію спричинені економічною кризою,  зумовили обвал цін на продукцію 

зарубіжних конкурентів, тим самим позбавивши галузь такої важливої 

переваги, як дешевизна продукції, чим істотно зменшили обсяги 

експортування.  Якщо в до кризовий період експорт за основними групами 

продукції машинобудування стабільно збільшувався (на 52,7% у 2007р. і на 

28,5 % у 2008), то  у 2009 році за даними Держкомстату [8]  майже у всіх 

підгалузях машинобудування спостерігалося скорочення експорту продукції 

(табл.4). Проте уже в 2010 році становище почало повільно покращуватись. 

Найгостріша ситуація склалася в експортуванні транспортних засобів та 

шляхового обладнання, що менше ніж у два рази за попередній рік, експорт 

механічного та електричного обладнання зменшився на 1326,8 млн. дол. 
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Таблиця 4 
Обсяги експорту-імпорту продукції машинобудування у 2008-2011 рр. [8] 

Експорт Імпорт 
 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Механічне обладнання, машини та 
механізми, електрообладнання та їх 
частини, пристрої для записування 
або відтворення зображення, звуку 

6341,1 5014,3 5670,7 6759,0 13379,8 6257,0 8174,4 12795,1

Транспортні засоби та шляхове 
обладнання 

4321,3 1596,4 3250,9 4854,8 12091,4 2163,8 3664,5 6204,2 

Прилади і апарати оптичні, для 
фотографування або кінематографії, 
апарати медико–хірургічні , 
годинники, музичні інструменти 

242,7 278,7 252,3 281,5 1222, 670,8 905,0 1047,0 

 

Проте незначне збільшення спостерігалось в експортуванні оптичних та 

медико-хірургічних приладів, яке склало 36 млн. дол. Враховуючи високу 

залежність машинобудівної галузі від традиційних зовнішніх ринків збуту 

продукції (головним чином, російського) та низький рівень диверсифікації 

зовнішніх ринків, даний фактор виступає суттєвим обмеженням щодо розвитку 

машинобудування. Ситуацію в експортно орієнтованій галузі поглибила рецесія 

в країнах – основних економічних партнерах України. 

Аналогічна ситуація склалась і в імпорті продукції підприємств 

машинобудування. Внаслідок скорочення попиту на даний вид продукції  в 

2009 р. на 7122,8 млн. дол. зменшився обсяг імпорту  механічного та 

електричного обладнання,  на 9927,6 - транспортних засобів та шляхового 

обладнання та на 551,8 млн. дол. - оптичних та медико-хірургічних приладів. 

Починаючи з 2010р. спостерігається пожвавлення експортно-імпортних 

операцій. Проте, необхідно відзначити співвідношення між експортом та 

імпортом у повірянні з темпами виробництва продукції машинобудування 

свідчить про поступове втрачання конкурентоспроможної позиції на ринку 

машинобудування. 

Основою підтримки конкурентоспроможності та забезпечення високого 

рівня виробничого потенціалу підприємств є застосування інновацій. 

Зменшення інноваційної активності на підприємствах вітчизняного 

машинобудування загоджуватиме національній безпеці. Динаміка  інноваційно 
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активних підприємств машинобудівної галузі протягом 2004 - 2011 років 

наведена на рис.6. 

 
Рис. 6. Кількість інноваційно активних підприємств машинобудівної галузі  

протягом 2004 - 2011 рр. (складено автором за даними [8]) 
 

Інноваційна активність у галузі є недостатньою. Якщо порівняти 2006 рік 

з 2004, то чисельність інноваційно активних підприємств зменшилась на 19%. 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2006 році становить 

2137083,1 тис. грн., при цьому 87% фінансування здійснювалося за рахунок 

власних коштів підприємств, а з державного бюджету виділено лише 1,4% [8].  

Істотно позначилась на функціонуванні підприємств галузі кадрова 

проблема. Середній вік працівників на багатьох машинобудівних 

підприємствах перевищує 55 років. Спостерігається значний відплив 

висококваліфікованих спеціалістів.  

Важливе значення для визначення конкурентоспроможності та  

потенційних можливостей розвитку підприємства має SWOT–аналіз. SWOT–

аналіз машинобудування України представляє собою аналіз, що полягає у 

розподілі факторів або явищ на чотири категорії, відповідно до яких 

здійснюється оцінка сильних (Strength) і слабких (Weakness) властивостей 

галузі стосовно можливостей (Opportunities) і загроз (Threats) зовнішнього 

ринкового середовища. 

Результати, отримані від практичного застосування методики SWOT- 

аналізу відносно машинобудівної галузі  України (табл. 5) та виявлення  

сильних і слабких сторін, можливостей та загроз галузі, дали можливість 
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визначити перспективні напрями удосконалення машинобудівної галузі та 

можливі шляхи їх реалізації. 

Таблиця 5 
Характеристика сильних і слабких сторін підприємств машинобудування 

України на основі  SWOT-аналізу (доопрацьовано на основі  [9]) 
Сильні сторони 

S 

1. Великий досвід машинобудування та збереження традицій при виробництві продукції.  
2. Наявність окремих підприємств, які випускають унікальну продукцію, що має попит на 
зовнішніх ринках. 
3. Наявність галузевих Науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро. 
4. Наявність інноваційно-інвестиційних проектів з впровадження нової техніки. 
5. Високий ціновий параметр конкурентоспроможності. 

Слабкі сторони 

W 

1. Обмежений внутрішній попит на вітчизняну продукцію. 
2. Дефіцит коштів.  
3. Труднощі при укладанні контрактів через недосконалу систему сервісного обслуговування 
продукції машинобудування. 
4. Менша орієнтація на споживача, ніж за кордоном. 
5. Слабка популярність на світових ринках і, як  наслідок, низька ефективність просування на 
закордонні ринки. 
6. Експорт переважно в країни СНД. 
7. Низький рівень  продуктивності праці. 
8. Недостатня наявність кваліфікованих кадрів, скорочення зайнятості. 
9. Застарілість технологій та зношеність основних засобів підприємств машинобудування. 
10. Відсутність портфеля перспективних розробок продукції машинобудування для 
запровадження у виробництво. 
11. Недостатня інноваційна активність підприємств машинобудування. 
12. Низький рівень інвестиційної привабливості. 
13. Залежність вітчизняних підприємств від постачань вузлів, деталей та комплектуючих 
виробів з інших країн. 
14. Орієнтація власників підприємств на отримання миттєвих вигод, а не на інвестиції в 
розвиток. 
15. Недосконала організація маркетингової діяльності. 

Можливості 

O 

1. Участь в тендерах та виставках.   
2. Можливості підвищення інноваційного потенціалу галузі. 
3. Потенціал розвитку роздрібної системи виробництва деталей і комплектуючих, 

орієнтованої на споживача. 
4. Можливість пожвавлення внутрішнього ринку України. 
5. Відносно сильні позиції  на ринку продукції машинобудування  Росії та інших країн СНД. 
6. Високий потенціал отримання доступу до ринків Азії, Африки та Південної Америки. 

Загрози 

T 

1. Поглиблення світової фінансової кризи та зменшення внутрішньої стабільності в країні. 
2. Низький рівень диверсифікації зовнішніх ринків.  
3. Посилення конкуренції на ринках СНД, Європи, Індія, Китаю, Японії, Південно-Східної Азії. 
4. Відсутність або недостатність державних заходів та програм  розвитку машинобудування. 
5. Загроза зменшення ринкової частки внаслідок слабкої фінансової позиції деяких 

товаровиробників. 
6. Збільшення вартості  сировини та енергоресурсів. 
7. Неефективна політика держави щодо діяльності монополістів і посередників 
Суттєве обмеження розвитку машинобудівної галузі України внаслідок  

зменшення попиту на продукцію машинобудування на внутрішньому та 
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зовнішньому ринках, спричинених світовою економічною кризою та 

рецесійними процесами в економіці, обґрунтовує необхідність переорієнтації 

управління підприємств машинобудівної галузі таким чином, щоб зайняти в 

подальшому більш вигідні позиції як основної галузі промисловості України, 

так і у формуванні експорту продукції машинобудування. Таким чином, для 

підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, виходу з 

кризи і подальшого розвитку необхідно вирішити такі завдання: 

1. Удосконалення галузевої структури галузі шляхом формування нових 

високопродуктивних виробництв, у тому числі з іноземною участю.  

2. Розвиток внутрішнього ринку машинобудівної продукції завдяки 

налагодженню виробництва високоефективних машин та їх систем для всіх 

галузей і сфер народного господарства, приладів і апаратів, швидкісної 

електронно-обчислювальної техніки нових поколінь, виробництва систем 

зв'язку, засобів управління, автоматизації тощо.  

3. Створення умов для виробництва вузлів, деталей та комплектуючих 

виробів до продукції машинобудування в середині країни з метою забезпечення 

замкнутості  циклів виробництв. 

4. Залучення інвестицій для відновлення конкурентоспроможності 

підприємств машинобудівної та підвищення рівня вкладень у технологічні 

інновації. 

5. Підвищення рівня конкурентоспроможність продукції підприємств 

машинобудування на основі удосконалення системи управління якістю та 

сертифікації продукції, зниження собівартості, зменшення витрат на енер-

горесурси, ефективної цінової політики підприємства та забезпечення 

споживача більш якісним сервіснім обслуговуванням. 

6. Забезпечення державної підтримки експорту машинобудівної продукції 

та збільшення обсягів та напрямів експорту машинобудівної продукції. 

7. Удосконалення системи матеріальних та моральних стимулів та 

формування відповідальності за забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства галузі машинобудування, підвищення якості та результативності 
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праці, створення умов для творчої та ініціативної праці. Створення сприятливих 

умов для залучення кваліфікованих фахівців та забезпечення зростання 

кадрового потенціалу галузі. 

8. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств 

машинобудування за рахунок вдосконалення маркетингової орієнтації, 

зміцнення маркетингової служби, вдосконалення організаційних форм і методів 

маркетингових досліджень, сегментарної спеціалізації, товарної стратегії, 

стратегії збуту, удосконалення методів аналізу і прогнозування ринкової ціни, 

вивчення заходів конкурентів по вдосконаленню аналогічних товарів і 

підвищенню адаптації та конкурентних переваг, здійснення ефективної 

рекламної діяльності підприємств тощо. 

Значну кількість досліджень присвячено конкурентоспроможності 

підприємств. Конкурентоспроможність підприємства є визначальною 

характеристикою оцінки його діяльності в умовах ринкових стосунків, і 

визначається мірою реального або потенційного задоволення підприємством 

потреб споживачів порівняно з підприємствами-конкурентами, що діють на 

даному ринку, при цьому підприємством дотримуються умови ефективної 

господарської діяльності і її практичної прибуткової реалізації в умовах ринку. 

Малярець Л.М. та Норік Л.О., розкриваючи зміст поняття 

“конкурентоспроможність підприємства”, представляють його як відносну 

порівняльну характеристику функціонування і розвитку підприємства в 

ринкових умовах на основі реалізації існуючих та створення нових 

конкурентних переваг, які забезпечують йому кращі результати діяльності [9]. 

Швейцарська організація "European Management Forum" пропонує таке 

визначення: "Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна здатність 

компаній, якщо у них є для цього можливість проектувати, виготовляти і 

збувати в тих умовах, в яких їм доводиться діяти, товари, які за ціновими і 

неціновими характеристиками в комплексі привабливіші для споживачів, ніж 

товари їх конкурентів" [10]. 
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Оцінка конкурентоспроможності підприємства полягає в розрахунку, 

інтерпретації і оцінці комплексу показників, що характеризують стан ринкового 

середовища і різні сторони діяльності підприємства, які формують його 

конкурентоспроможність. Використовуючи методику комплексної оцінки та 

складові конкурентоспроможності потенціалу підприємства, його 

конкурентоспроможність (КСП) можна представити у вигляді функції, 

наведеної у формулі 1. 

 КСП = f (Ф, В, Т,І, О, М),                                          (1) 

Коефіцієнт КСП є інтегральною числовою характеристикою 

конкурентоспроможності, який змінюється в межах  [0,1] і залежить від 

фінансового (Ф), виробничого (В), трудового (Т), інноваційного (І), 

маркетингового  (М) та організаційного (О) потенціалу підприємства. 

Розрахунок інтегрального коефіцієнту конкурентоспроможності підприємства 

може бути здійснений за формулою: 

КСП = КФ*VФ + КВ*VВ + КТ*VТ+ КІ*VІ +КМ*VМ+  КО*VО,                       (2) 

де КФ, КВ, КТ, КІ,  КМ, КО, – коефіцієнти конкурентоспроможності за 

відповідними блоками фінансового, виробничого, трудового, інноваційного, 

маркетингового, організаційного потенціалу та управління; VФ, VВ,, VТ,  VІ, , VМ,, 

VО,  – коефіцієнти вагомості кожного блоку. 

Чим більше значення КСП, тим вище конкурентоспроможність 

підприємства, виходячи з можливостей ресурсного потенціалу. Такий підхід 

дозволяє оцінювати власний потенціал для забезпечення 

конкурентоспроможності порівняно з  конкурентами для оперативної зміни або 

коригування стратегії розвитку на відповідному рівні. Запропонована методика 

оцінки є досить простою, спирається на загальновідомі статистичні методи 

екстраполяції і зручна для розрахунків і розуміння її менеджерами всіх рівнів 

управління (табл. 6). Послідовність розрахунку інтегрального коефіцієнту 

конкурентоспроможності підприємства здійснено на прикладі ПАТ «Червона 

Зірка»,  яке  спеціалізується на виробництві посівної техніки та культиваторів 

та запчастин до них, та його конкурентів. 
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Таблиця 6 
Розрахункові показники оцінки конкурентоспроможності підприємства 

(розраховано автором) 
Середньорічні значення Показники потенціалу 

за функціональними блоками П К1 К2 К3 К4 К5 К6 

1. Показники фінансового потенціалу 
1.1.Коефіцієнт поточної ліквідності 2,14 1,23 1,86 2,30 0,86 0,85 1,77 
1.2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,86 0,18 1,42 0,63 0,12 0,33 0,50 
1.3.Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) 

0,76 0,3 0,28 0,82 0,50 0,15 0,63 

Вагомість функціонального блоку, % 26 
2. Показники виробничого потенціалу 

2.1. Середньорічні темпи зростання ринку, 
% 

19 14 9 21 13 11 19 

2.2. Темпи зростання обсягу продукції на 
одного працівника, % 

1,78 1,25 1,64 1,86 1,68 1,24 1,36 

2.3. Коефіцієнт фондовіддачі 1,8 1,87 1,8 2,05 1,52 1,74 1,61 
2.4. Коефіцієнт оборотності виробничих 
запасів 

2,36 2,17 2,36 2,81 1,42 1,98 2,02 

2.5. Коефіцієнт придатності основних 
засобів 

0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Вагомість функціонального блоку, % 21 
3. Показники трудового потенціалу 

3.1. Питома вага працівників з вищою 
освітою, що відповідає сфері діяльності, % 

41,8 48,2 45,4 47,4 43,1 39,8 40,2 

3.2. Коефіцієнт постійності кадрів 0,89 0,82 0,84 0,91 0,86 0,84 0,88 
Вагомість функціонального блоку, % 10 

4. Показники інноваційного потенціалу 
Рівень витрат на НДДКР 5 8,7 3,2 3,7 4,4 2,4 3,8 
Рівень освоєння та розробки нових 
технологій виробництва 

89 92 96 85 89 87 84 

Вагомість функціонального блоку, % 12 
5. Показники маркетингового потенціалу 

5.1. Відносна частка ринку у регіоні, % 70 62 53 40 29 25 31 
5.2. Питома вага аналогічних асортиментних 
різновидів за номенклатурою конкурентів у 
загальному асортименті, % 

100 45 56 27 30 48 39 

Коефіцієнт стимулювання збуту        
5.3. Рівень рентабельності продажів, % 3,0 16,1 1,1 -9,5 24,8 -3,9 7,1 
Вагомість функціонального блоку, % 18 

6. Показники організаційного потенціалу та управління 
6.1. Рівень заробітної плати до обсягу 
продажу, % 

16,7 19,2 18,6 15,7 20,2 12,5 19,0 

6.2. Продуктивність праці  83,3 86,2 75,4 67,4 18,6 118,6 112,7 
6.4. Питома вага управлінців в загальній 
кількості працівників, % 

7,7 8,4 9,0 9,4 7,2 8,1 9,9 

Вагомість функціонального блоку, % 13 

Середньорічні значення показників ПАТ «Червона Зірка» (П) за   період 

сім років з 2005р. по 2011 р порівняно з аналогічними даними  найближчих 

конкурентів – ПАТ"Тодак" (К1), МСНПП "Клен" (К2); ПАТ «Точмаш» (К3,), 

ПАТ "Iрпеньмаш" (К4), ПАТ "Галещина машзавод" (К5), ПАТ "Уманьфермаш" 

(К6). 
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Використовуючи дані попередньої таблиці, розраховано блокові й 

інтегральні показники конкурентоспроможності кожного з підприємств, 

значення яких наведено в табл. 7. 

Таблиця 7 
Оцінка конкурентоспроможності підприємств (розраховано автором) 

Блокові коефіцієнти конкурентоспроможності 

Назва підприємства 
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Інтегральний 
коефіцієнт 
КСП 

ПАТ «Червона Зірка» 0,264 0,219 0,109 0,139 0,182 0,134 1,047 
ПАТ"Тодак" 0,272 0,218 0,115 0,141 0,189 0,139 1,074 
МСНПП "Клен" 0,263 0,215 0,112 0,124 0,179 0,134 1,027 
ПАТ «Точмаш» 0,251 0,222 0,114 0,114 0,166 0,129 0,996 
ПАТ "Iрпеньмаш" 0,277 0,217 0,110 0,119 0,196 0,118 1,037 
ПАТ " Галещина 
машзавод 

0,258 0,216 0.098 0,118 0,174 0,151 0,917 

ПАТ "Уманьфермаш" 0,267 0,220 0,092 0,112 0,180 0,151 1,022 
Результати досліджень, наведених в табл. 7 засвідчують, що найбільші 

конкурентні переваги має ПАТ «Тодак», яке майже за всіма параметрами 

обігнав своїх конкурентів. Достатньо високі позиції займає також ПАТ 

«Червона зірка» як в цілому, так і за окремими складовими 

конкурентоспроможного потенціалу. Дещо слабкими є позиції підприємства 

відносно трудового потенціалу. Для підвищення рівня 

конкурентоспроможності ПАТ «Червона зірка»  також необхідно звернути 

увагу заходи організаційного характеру на вдосконалення інноваційної 

політики.  

Автори багатьох досліджень конкурентоспроможності вважають, що  

головними факторами конкурентоспроможності підприємства є якість і ціна 

продукції. Так, Л.Соколова до факторів, які визначають 

конкурентоспроможність підприємства, відносить: товар, положення на ринку, 

збут, просування товарів, виробництво [11]. Дослідник факторів 

конкурентоспроможності промислових підприємств С.Савчук для їх 

визначення пропонує враховувати наступні чинники: якість товарів, умови їх 

продажу і доставки, рівень їх допродажного та післяпродажного сервісу, 
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ефективність реклами, імідж товару, його виробника та інші фактори, що прямо 

чи опосередковано пов’язані з властивостями товару [12]. Безперечно, фактори 

конкурентоспроможності продукції є вагомими при формуванні 

конкурентоспроможності підприємства, оскільки підприємство не може бути 

конкурентоспроможним, якщо його товар не має збуту, проте вони не є 

вирішальними. Суб’єктом оцінювання конкурентоспроможності продукції 

можуть виступати: виробник продукції; споживачі продукції; суб’єкт, що 

планує інвестувати або кредитувати виробника продукції; суб’єкт, що 

проводить оцінку на замовлення третьої особи. Рівень конкурентоспроможності 

продукції визначається співвідношенням між показниками, що оцінюють рівень 

корисності продукції для споживача.   

Таблиця 8 
Система показників рівня конкурентоспроможності продукції  

(власна розробка) 
Назва груп показників 

конкурентоспроможності 
продукції 

Складові груп показників конкурентоспроможності продукції 

Показники призначення 
Показники надійності 
Ергономічні показники 
Естетичні показники 
Екологічні показники 
Показники безпеки 

Експлуатаційні 
показники 

Показники уніфікації 
Показники транспортабельності 
Патентно-правові показники Обмежувальні 

показники Показники узгодження властивостей продукції із 
зовнішніми умовами її використання 
Показники функцій, що спрощують процес 
експлуатації 
Показники функцій, що розширюють кількість 
отримуваних вигод 

Показники якості продукції  

Показники 
додаткових 
(сервісних) 
функцій 

Показники інших додаткових (сервісних) функцій 
Показники якості інформаційного обслуговування 
Показники якості організаційного обслуговування Показники якості сервісу   
Показники якості технічного обслуговування 
Повні витрати споживача  

Показники споживання 
Показники вартості експлуатації сільгосптехніки  
Показники реклами продукції Показники маркетингового 

просування продукції Показники паблік рилейшнз  

Оцінку конкурентоспроможності продукції здійснено на прикладі сівалки 

виробництва  ПАТ «Червона зірка», яка користується найбільшим попитом, а 

саме УПС-12 порівняно із її зарубіжними аналогами Multikorn і Pneumasem. 
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Для оцінки рівня конкурентоспроможності продукції використано чотири 

групи показників: якості, споживання, сервісу та маркетингового просування 

продукції (табл. 8).  

Таблиця 9 
Розрахунок конкурентоспроможності сівалки УПС-12 у порівнянні з Multikorn ЕКS-12 

та Pneumasem 2 (розраховано автором) 
Порівняно з Multikorn ЕКS-12 Порівняно з Pneumasem 2 

Показники конкуренто-спроможності 
сільськогоспо-дарської техніки 
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Показники якості продукції 
Продуктивність на 1 год змінного часу 2,64 3,02 0,87 0,097 2,64 3,18 0,83 0,097 
Робоча ширину захвату 5,4 6,0 0,9 0,097 5,4 6,1 0,89 0,097 
Робоча швидкість 7,0 7,8 0,89 0,087 7,0 8,4 0,83 0,087 
Місткість бункера для насіння 321,6 372,8 0,86 0,098 321,6 410,3 0,78 0,098 
Місткість бункера для  добрив 306,6 324,2 0,94 0,067 306,6 363,1 0,84 0,067 
Строк служби сівалки 8 8 1 0,106 8 8 1 0,106 
Річний обсяг робіт 208,8 237,6 0,88 0,103 208,8 251,1 0,83 0,103 
Маса сівалки 1695 1589 0,94 0,066 1695 1567 0,92 0,066 
Кількість обслуговуючого персоналу 1 1 1 0,060 1 1 1 0,060 
Наявність електронного обладнання 0 1 1 0,077 0 1 1 0,077 
Ергономічні показники. 2 3 0,67 0,091 2 5 0,4 0,091 
Естетичні показники 3 3 1 0,051 3 5 0,6 0,051 

Коефіцієнт якості продукції  (КЯК)    0,828  0,751 
Показники якості сервісу 

 Гарантійний строк 2 3 0,67 0,187 2 5 0,4 0,187 
 Строк доставки споживачам 2 2 1 0,147 2 4 0,5 0,147 
Точність дотримання строку 2 4 0,5 0,107 2 3 0,67 0,107 
Якість та повнота технічного обсл.  2 3 0,67 0,203 2 3 0,67 0,203 
Забезпечення запчастинами 3 4 0,75 0,202 3 5 0,6 0,202 
Наявність сервісних центрів 3 4 0,75 0,154 3 4 0,75 0,154 

Коефіцієнт якості сервісу (КС) 0,727  0,592 
Показники споживання 

Ціна машини висівної 62330 174108 2,79 0,127 62330 167508 2,69 0,127 
Ціна енергозасобу (комплексу машин) 135830 247608 1,82 0,118 135830 241008 1,77 0,118 
Ціна палива 2,55 2,55 1 0,129 2,55 2,55 1 0,129 
Оплата праці 4,43 4,43 1 0,132 4,43 4,43 1 0,132 
Амортизаційні відрахування 37,31 91,6 2,46 0,149 37,31 83,39 2,24 0,149 
Відрахування на кап.ремонт і ТО 20,9 51,29 2,45 0,122 20,9 46,7 2,23 0,122 
Вартість палива на 1 га 11,35 10,33 0,91 0,108 11,35 7,78 0,68 0,108 
Вартість запчастин на строк служби 31165 43527 1,40 0,115 31165 41877 1,34 0,115 

Коефіцієнт споживання (КСП)        1,752  1,645 
Показники маркетингового просування продукції  
Імідж підприємства 1 5 0,20 0,157 1 5 0,2 0,157 
Участь в ярмарках та виставках 2 5 0,40 0,122 2 4 0,5 0,122 
Реклама на ринку продукції 2 3 0,67 0,130 2 4 0,5 0,130 

Відкритість та доступність інформації про
виробника 

2 4 0,50 0,158 2 4 0,5 0,158 

Заохочення персоналу 1 4 0,25 0,145 1 5 0,2 0,145 
Рівень сприяння посередникам 2 5 0,4 0,127 2 4 0,5 0,127 
Рівень сприяння споживачам 1 5 0,2 0,162 1 5 0,2 0,162 
Коефіцієнт маркетингового просування продукції (КМ) 0,366    0,361 
КСП

 
0,918  0,837 
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Наведені в табл. 9 результати оцінки конкурентоспроможності сівалки 

УПС-12 (ПАТ «Червона зірка»), у порівнянні з зарубіжними аналогами 

Multikorn ЕКS-12 («Kleine», Німеччина) та Pneumasem 2 (“KUHN”, Франція), 

дозволили робити наступні висновки: 

 слабкими місцями сівалки УПС-12 є, перш за все, її експлуатаційні 

характеристики;  

 сівалка УПС-12 поступається рівнем конкурентоспроможності за 

технічними, сервісними та маркетинговими показниками у порівнянні з 

сівалками  Multikorn ЕКS-12  та Pneumasem 2; 

 сівалка УПС-12 є конкурентоздатною у порівнянні з зарубіжними 

аналогами за економічними показниками. 

Таким чином, аналіз конкурентоспроможності суб’єктів вітчизняної 

економіки різних рівнів дозволить дослідити складний процес нагромадження 

конкурентних переваг від макро- до мікрорівня, встановити позитивні й 

негативні чинників впливу на формують конкурентоспроможності України, її 

регіонів, окремих галузей та підприємств, а також сприятиме виявленню 

резервів її підвищення. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ 

НЕЧЕТКОЙ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Мухамедиева Д.Т. 
д.т.н., с.н.с. 

Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных 
комплексов при ТУИТ, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Для сложных процессов, характеризующихся неопределенностью 

(неточностью, нестохастичностью, неполнотой, нечеткостью) в исходной 

информации и ситуациях внешней и внутренней среды, обычно не 

представляется возможность построения простых адекватных математических 

моделей. Информация о параметрах таких процессов выражается экспертами в 

виде слов и предложений, т.е. в лингвистической форме. В таких случаях 

целесообразно применять системы моделирования, принятия решений и 

управления, использующие средства технологии мягких вычислений (Soft 

Computing) [1,2].  

С возрастанием сложности системы возникает трудность, связанная с 

определением корректного множества правил и функций принадлежности для 

адекватного описания поведения системы. Нечеткие системы страдают 

недостатками извлечения дополнительных знаний по результатам эксперимента 

и корректировки нечетких правил для улучшения качества функционирования 

системы. При оценке альтернативных вариантов принятия решений по оценке 

риска в условиях неопределенности возникает проблема разработки нечетких 

моделей, основанных на нечетких правилах вывода. Но универсального  метода 

для построения нечетких оценочных моделей не существует. Преимущество 

нечеткой логики заключается в возможности использования экспертных знаний 

о данном объекте в виде “если «входы», то «выходы»”. В процессе разработки 

нечеткой модели оценки риска на основе выводов нечетких правил 

исследователи часто сталкиваются с проблемой нахождения приближенных 

решений некорректных задач. Следует отметить, что методы, предназначенные 

для решения некорректных задач систем поддержки принятия решений, 

разработаны лишь для ряда частных случаев моделей (например, для моделей, 
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основанных на классической логике).   Вместе с тем общего подхода к 

решению задач нечёткой логики для произвольных нечётких систем не 

существует.  

Поэтому анализ задач оценки риска в нечетких условиях, а также 

моделирование и алгоритмическое обеспечение решения некорректных задач, 

формализованных в процессе этого анализа, актуальны для современных 

систем поддержки принятия решений.  

Проблемы принятия решений при оценки риска, приведшие к 

возникновению природных,  техногенных и экологических катастроф, 

обсуждаются в работах В.И.Норкина и Ю.М.Ермольева [3],  В.С.Михалевича и 

П.С.Кнопова, И.В.Сергиенко и  В.М.Яненко [4]. Формирование риска в 

экономическом плане рассмотрено в работах  А.О. Недосекина [5].

 Проблемы управления, связанные с мерами предотвращения риска, 

обсуждаются в работе Ю.М. Ермольева [3].  

Анализ существующих методов решения задач оценки риска показал, что 

они основаны на недостаточности вычислительных возможностей и отсутствия 

необходимой информации об условиях задачи. Поэтому, в таких случаях 

целесообразно применять нечеткие математические методы.  

Пусть задана выборка нечетких экспериментальных данных ),( rr yX , 

Mr ,1 ; здесь ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX    - входной n-мерный вектор и ry - 

соответствующий ему выходной вектор.  

На основе нечетких правил вывода требуется построить модель риска 

снижения плодородности почвы в следующем виде: 
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В общем виде требуется построить модель, основанную на нечетких 

правилах вывода:  
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В процессе построения модели нужно найти такие значения 

коэффициентов правил mjnibB ij ,1,,1),(  , по которым достигается минимум 

следующего выражения:  

                min
,1




f
rr

Mr

yy ,                                                 (1) 

где f
ry   - ( rX ) результат нечетких правил вывода с параметром  В в r-ой 

строке выборки. 

Входному вектору ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX   соответствует следующий 

результат нечеткого вывода: 
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принадлежности, соответствующая каждой экспериментальной информации:  
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Тогда (2) перепишем в следующем виде: 
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Введем следующие обозначения: 
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Тогда задачу (1)  перепишем в следующем матричном виде: найти такой 

вектор В , чтобы выполнялось условие 

min)()(  fTf YYYYE .                             (3) 

Решение задачи  (3) соответствует  решению следующего уравнения:   

BAY  .                                                     (4) 

В процессе разработки нечетких моделей оценки риска, основанных на 

нечетких правилах вывода, в случаях, когда проблема (4) не удовлетворяет 

условию корректности, часто сталкиваются с проблемой нахождения 

приближенного решения некорректных задач.  

Результаты последующего математического анализа в значительной 

степени зависит от того, насколько адекватно использована исходная 

информация о предмете исследования при моделировании, т.е. какова степень 

адекватности модели. В связи  с этим основными задачами разработки моделей 

слабо формализуемых процессов являются: 

- анализ компактных и некомпактных классов корректности. Показание 

возможности получения нечетких и нечетко-устойчивых решений 

некорректных задач, формализуемых в процессе построения модели оценки 

риска с использованием разных функций принадлежности;  

- разработка алгоритмов решения неустойчивых задач, формализуемых в 

процессе построения модели оценки и прогнозирования риска на основе 

нечетких множеств. 

Нечеткое решение уравнений uAz   является первичной информацией, 

выраженной с помощью нечеткого множества 

A  и имеющей следующие 

свойства: 

* заданы оператор A и исходные данные z; 

*        zz A:A ,1,0 ; 

      


 


AzA ),(sup ,0 z
Az

. 

Здесь z –интервал между множествами A(z) и A.  

Поиск решений уравнения   
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uAz   

приводится к задаче поиска нечеткого решения этого уравнения. 

Пусть в линейной модели регрессии nn xaxaxaay  ....22110  - аi – 

коэффициенты оценки ia  и входные данные хi  заданы в нечетком виде. 

Найдем параметры модели, функция принадлежности которой задана в 

Гуссовом виде. Пусть ia  - гауссовское нечеткое число в линейной нечеткой 

регрессионной модели, заданное с параметром ),~( ii ca . Здесь ia~  - центр 

нечеткого числа, ic  - широта интервала, 0ic . 

Предположим, что ix  - входные данные, которые являются гауссовскими 

нечеткими числами. Пусть функции принадлежности входных данных заданы в 

следующем виде: 
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Тогда такие нечеткие числа определяются с тремя параметрами: 

),~,( 21 cac ; здесь ia~  - центр нечеткого числа; 1c  - широта левого интервала; 2c  - 

широта правого интервала.  

В таком случае задача формируется следующим образом: найти такие 

параметры ),~( ii ca  коэффициентов аi , чтобы выполнялись следующие 

условия:  

а) пусть  yk в уравнении соответствует  найденному интервалу со 

степенью не ниже , 10   ; 

б) широта интервала со степенью  минимальна. 

Интервал оценки со степенью  следующий: 

12 yyd  . 

у1 и у2 можно найти из системы 
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Отсюда acy ~ln222   , acy ~ln211   , )(ln2 12 ccd   . 

Условие а) запишем в виде 
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Задача принимает  следующий вид: 
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Для нахождения параметров модели, функция принадлежности которой 

является колоколообразной, требуется решить следующую задачу линейного 

программирования: 
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После нахождения параметров kkk cca 21 ,,~  определяется вид заданной 

нечеткой модели. 

Проблема оптимизации слабоформализумых процессов решается на 

основе нечетко-множественного подхода. Получены и анализированы решения 

задач оптимизации оценки и прогнозирования риска. 

Задача прогнозирования риска снижения плодородности почвы  решается 

на основе нечеткого подхода.  
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Плодородность почвы характеризуется такими общепринятыми 

компонентами плодородности, как запас влажности, количество гумуса, азота, 

фосфора.  

На основе экспериментальных данных составляется  численное 

выражение зависимости риска снижения плодородности почвы от её 

компонентов:  
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  . (5) 

Параметры модели определяются как нечеткие подмножества, т.е. они 

заданы через функции принадлежности соответствующих подмножеств: 

 ),(, iiai aaa
i

  ; 

здесь    
22

0

)93.0(1025  x
a e ,   ]91,0;95,0[0 a ;       

22

1

)25.0(1025  x
a e ,   ]23,0;27,0[1 a ;    

28

2

)002.0(1025  x
a e ,  ]0018,0;0022,0[2 a ; 

28

3

)004.0(1025  x
a e , ]0042,0;0038,0[3 a ; 

26

4

)004.0(1025  x
a e ,  ]0032,0;0028,0[4 a ;  

22

5

)49.0(1025  x
a e ,   ]47,0;51,0[5 a ; 

22

6

)13.0(1025  x
a e ,   ]15,0;11,0[6 a ;           

24

7

)05.0(1025  x
a e ,  ]048,0;052,0[7 a ;   

24

7

)04.0(1025  x
a e ,   ]042,0;038,0[8 a . 

Функцию состояния системы выполняет массовая доля гумуса в почве в 

процентах; 1x - объемная масса почвы, 3/ смг ; 2x - глубина вспахивания, см; 

3x - норма ввода фосфора, кг/га; 4x - норма ввода калия, кг/га; 5x - доля азота в 

почве, %; 6x - доля органического углерода в почве, %; 7x - сердняя 

температура в сутки, %; 8x - влажность почвы, %. 

Согласно уравнению (5), с повышением доли органического углерода в 

составе почвы влажность почвы, нормы фосфора и калия, а также количество 

гумуса повышаются в среднем на    [0,11;0,15]; [0,038;0,042]; [0,0038;0,0042]; 

[0,028;0,032] соответственно. Повышение объемной массы почвы, количества 
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азота в нем и глубина вспахивания на единицу уменьшают долю гумуса в 

составе почвы в среднем на [0,23;0,27]; [0,47;0,51] и [0,0018;0,0022] 

соответственно.  

Нечеткий подход позволяет опираться на любую априорную информацию 

и получать нечеткое решение по заданному уровню точности  исходных 

данных.   

Разработан алгоритм и создано программное обеспечение для построения 

модели оценки риска при нечеткой информации с учетом решения 

неустойчивых линейных алгебраических уравнений, которые формализуются в 

процессе . Для  иллюстрации решения системы неустойчивых линейных 

алгебраических и интегральных уравнений был выбран метод Тихонова.  

В теоретической части было показано, что целесообразно использовать 

регуляризирующий оператор следующего вида: 
 uAzAAE TT  )( , где  E – 

единичная матрица, ~z  - нечеткое нормальное решение, AT – 

транспонированная исходная матрица, ~  - параметр регуляризации, u - правая 

часть, определяемая в неопределенном виде. Эту задачу можно решить с 

помощью стандартных методов с предварительным заданием функции )(  , 

удовлетворяющей  условиям теореме Тихонова [6]. Далее будем решать 

регуляризованную задачу с точностью =0.0001, последовательно изменяя 

значения . 

Например, если в уравнении (4) m=1, M=3, n=2, 
20,0

19,0
11  , 

19

4
11 x ,  

19

12
12 x , 121  , 1,021 x , 5,022 x , 01,031  , 031 x , 5,032 x , 11 y , 

12 y , 13 y , тогда его матричная запись принимает следующий вид: 
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Детерминант матрицы коэффициентов этой системы близок к нулю и 

равен  0.000125. Мы решаем эту систему с помощью метода Гаусса. Получаем 

следующие результаты: 

z1=316, z2=-990, z3=832. 

Теперь предположим, что правая сторона задана в нечетком виде с 

ошибкой 0.1. Изменяем третий элемент вектора-столбца с 1 на 1.1. 

Попробуем решить новую систему с помощью обратного оператора. 

Получаем следующие результаты: 

z1=348, z2=-1090, z3=916. 

Как видно, небольшим изменениям правой стороны уравнения 

соответствуют большие изменения решения. Эта система является 

неустойчивой и о нахождении решения, близкого к точному, с помощью 

обратного оператора не может быть и речи.  

Создана программа для решения этой проблемы и приведены 

окончательные значения решения задачи. 

Значение параметра регуляризации:   2.61934474110603E-0010. 

На основании предложенного метода создана аппроксимирующая модель 

оценки и прогноза риска в нечетких условиях с проверкой решения на 

устойчивость без учета (рис. 1,2). Ошибка  прогноза по первой модели 

составила   0,05-3,5% , а по второй - 5,5 -50,33%. 

    

Рис.1.  Программа решения задачи       Рис.2.  Программа решения задачи 
оценки риска без проверки                    оценки риска с проверкой 

на устойчивость                                     на устойчивость 
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Разработан алгоритм решения задачи параметричесского 

программирования на основе нечеткой текущей информации.  

Для решения задач оценки, прогнозирования риска и принятия решений в 

слабоформализуемых системах создана программа в среде DELPHI-7     (рис. 3) и 

получены результаты решения задачи многокритериальной оптимизации. 

 

Рис.3.  Программа для решения задач многокритериальной оптимизации 
 

Задачи оптимизации слабоформализуемых процессов решаются на основе 

нечетко-множественного подхода.  Получены и анализированы решения задач 

оптимизации оценки и прогнозирования риска. 

Для задачи математического программирования следующей постановки 

был проведен вычислительный эксперимент. 

Пусть задана оптимизационная модель размещения инвестиций в зонах 

рискованного земледелия при нечеткой исходной информации: 

максимизировать по }{ ixx  функцию 

                                          max)( 
i

ij xxf   

при ограничениях 

  
i i

jiijiiij mjKxrxm ;,...,1,1  

;,...,1,2  
i i

jijiij mjKxrxl   

.,...,1,0;3 nibxKIxc iij
i

ii   

Здесь: iх засеянная площадь в регионе ici; стоимость выращивания 

культуры на единице площади в регионе ii ; урожайность культуры в 

регионе i  при нормальных условиях; ijl экспертно определяемый 
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коэффициент потерь посевных площадей в регионе i  при катастрофическом 

сценарии ijmj; опытный коэффициент потерь урожайности в регионе i  при 

катастрофическом сценарии jbj; максимальная засеваемая площадь в 

регионе ji ; допустимые потери в долях посевных площадей для сценария 

jj ;  допустимые потери в долях общего урожая для сценария rj;  

коэффициент риска; I общий объем инвестиций. 

Если коэффициенты и их оценки  принимают нечеткие значения 

«Низкий», «Средний», «Высокий»,  тогда задача принимает следующий вид 

при m=2, n=2. 

Пусть целевая функция  

max
)(

)(

)(

)(

)( 2

2
1

22
1

1

2
1

11
1

2

2

2

1

















 x
c

cc

x
c

cc

xf

c

J

j

j
c

J

j

c

J

j

j
c

J

j








,                  (6) 

максимизируется  во множестве DХ, определяемом  системой ограничений 
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              (7) 

Для решения этой задачи используем систему возможностных 

ограничений. Переходим  к нечеткой постановке задачи максимизации целевой 

функции (6), определяемой во множестве DХ через следующую систему:  








,}0)()({

,}0)()({

222121

212111




xaxa

xaxa
 

где а12, а21 = N(1, b), а11, а22 = N(-1, b),   и b - параметры нечеткости. 

Рассмотрим отношения 2211 )()(),( xaxaxf iii   , и=1,2.  

Здесь ,(),( 211 xxNxf  ))( 21 xxb  , ))(,(),( 21212 xxbxxNxf  . 
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Функция принадлежности ),( xf j  определяется следующим образом:   













2

21

2
21

2),( )(

)(1
exp)0(

xx

xx

bxfi  . 

Задаем ошибки текущих нечетких параметров. Тогда вместо задачи (6), 

(7) получим задачу оптимизации (6) во множестве D:  

  










,}0)()({

,}0)()({

222121

212111








xaxa

xaxa
   (8) 

где ),1(,),,1(, 22112112 bNaabNaa  
.  

В таком случае функция распределения вероятностей точек хХ  во 

множестве решений  D  имеет следующий вид:  
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 . 

Графики функций принадлежности )(x
D , описывающие действие 

каждого ошибочного ограничения,  приведены на рис.4, 5 соответственно для 

следующих значений параметров: b=0.5, =0.3 и  b=0.5, =0.9. 

 Увеличения ошибок параметров ограничений понижают вероятность 

принадлежности точек хХ  множеству D. При =0  результат 0 = 2 

достигается в точке (1,1) с возможностью 1. 

              

Рис.4. Функция принадлежности  )(x
D       Рис.5. Функция принадлежности 

при b=0.5 3,0                                               )(x
D  при b=0.5 9,0  

Подход, основанный на экспертном определении моделей задач 

нелинейной оптимизации в виде нечетких величин, позволяет человеку, 

принимающему решения, понимать смысл целевой функции и ограничений 

(семантику) задачи оптимизации слабоформализуемых процессов.  
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По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы:  

1. Системно проанализированы проблемы построения нечетких моделей 

оценки риска и прогнозирования в слабо формализуемых системах и выявлены 

некорректные задачи, формализованные в процессе построения этих моделей. 

3. Разработаны алгоритмы решения неустойчивых задач, формализуемых 

в процессе построения модели оценки и прогнозирования риска на основе 

нечетких множеств. Показано, что задачу нахождения параметров нечетких 

коэффициентов можно решить с её приведением к задаче математического 

программирования.  

4. Разработан алгоритм решения неустойчивой задачи 

многокритериальной оптимизации при нечеткой информации. Создана 

программа для решения неустойчивых задач в процессе построения модели 

оценки риска на основе теории нечетких множеств.  

5. В целях оценки эффективности разработанных программных средств 

проведен вычислительный эксперимент решения неустойчивых задач, 

формализуемых в процессе построения модели оценки и прогнозирования 

риска в слабо формализуемых системах.  

6. Решена задача прогнозирования риска снижения плодородности почвы. 

Нечеткий подход позволяет получить нечеткое решение по заданныму уровню 

точности и исходным данным. 

7. Показано, что решение задачи оптимизации слабо формализуемых 

процессов на основе нечетко-множественного подхода позволяет получить 

оптимальные решения задач оценки и прогнозирования риска. Описания 

целевых функций и ограничений нелинейных задач оптимизации в виде 

нечетко-множественных выражений позволяют описывать задачу в виде 

«мягких» моделей и получить эффективные решения. 
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