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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Питання управління конкурентоспроможністю стоїть гостро в будь-якій компанії, в
будь-якому бізнесі і в будь-якій галузі економіки. В рамках цієї статті запропоновано
методику оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням процесного підходу.
Доведено, що сформований перелік етапів оцінки конкурентоспроможністю підприємства є
структурним та системним, що дозволить менеджменту підприємства проводити
організаційну перебудову системи управління, формувати адаптивний характер взаємодії
та проводити орієнтацію на клієнта. Результати оцінки конкурентоспроможності
підприємства та аналізу функціонування бізнес-процесів є певним підсумком управлінської
діяльності, результатом обмірковувань дій і намірів, обговорень, прогнозувань, спрямованих
на реалізацію стратегічних та поточних цілей управління.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управління, рішення, процес оцінка,
результат, підприємство.
Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової економіки підвищення
конкурентоспроможності є однією з основних цілей підприємства, оскільки саме від рівня
конкурентоспроможності в значній мірі залежить фінансове благополуччя підприємства.
Розуміючи це, вітчизняні компанії в умовах жорсткої конкурентної боротьби ставлять перед
собою цілі, які обов’язково будуть призводити до розширення частки внутрішнього ринку,
забезпечення необхідного рівня якості й ціни продукції, збільшення обсягів її збуту,
підвищення кваліфікації працівників, задоволення потреб споживачів тощо. В таких умовах
для налагодження довготривалих контактів підприємства з існуючими та потенційними
клієнтами, доцільною є методика управління конкурентоспроможністю, у ході якої
передбачається аналіз, планування, переорієнтацію стратегічних установок та перебудова
внутрішніх бізнес-процесів, що визначає актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням проведення аналізу та оцінки
конкурентоспроможності підприємств присвячено чимало наукових робіт іноземних вчених
таких як: Г Азоєв [1], Ф. Котлер [2], Ж.-Ж. Ламбен [3], Р.Фатхутдинов [4]. Дослідженням
питань конкурентоспроможності підприємств України займалися такі вчені як: Л.Балабанова
[5], А. Воронкова [6], О.Гудзь [7], І. Должанський [8], Н. Євтушенко [9], Т. Халімон [10], та
інші. Методи кількісної оцінки конкурентоспроможності досліджували такі вчені як:
В.Гриньова [11], І. Кирчата, А.Левицька [12], А. Ткаченко [13] та інші.
Незважаючи на проведені дослідження, питання щодо формування методології оцінки
конкурентоспроможності та підвищення конкурентоспроможності підприємства з
урахуванням процесного підходу поки не мають широкої затребуваності.
Метою статті є аналіз існуючих підходів оцінки конкурентоспроможності
підприємства, вибір альтернативного та розробка методики оцінки конкурентоспроможності
підприємства відповідно до процесної моделі управління.
Виклад основного матеріалу. Встановлено, що конкурентоспроможність підприємства
доцільно оцінювати через комплекс цінових та споживчих характеристик покупцем, який
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обирає товар (послугу) підприємства для задоволення своїх потреб, але з урахуванням
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.
Позначимо сутність наукових підходів, які застосовувались у процесі оцінки
конкурентоспроможності діяльності підприємств [1-4]:
1) системний підхід - це метод дослідження об'єктів як системи. Системний підхід
дозволяє підвищити якість, а також організованість ефективне управління об'єктами;
2) функціональний підхід передбачає виділення бізнес-процесів виходячи з функцій, що
виконуються підрозділами;
3) продуктовий або маркетинговий підхід передбачає використання результатів
процесів (товарів і послуг, які проводить організація);
4) процесний підхід до управління - делегування повноважень і відповідальності через
бізнес-процеси.;
5) матричний підхід дозволяє подати модель бізнес-процесів у вигляді матриці, кожен
елемент якої є окремим бізнес-процесом, що відображає підсистеми і етапи життєвого циклу
продукції.
7) директивний (адміністративний) підхід полягає в регламентації функцій, прав,
обов'язків, нормативів якості, витрат тривалості, елементів системи менеджменту в
нормативних актах (накази, розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції, плани, програми,
положення, методики тощо)
Разом з тим на сьогодні не існує чітко обґрунтованих підходів та етапів оцінки
конкурентоспроможності підприємства, які б охоплювали весь комплекс робіт від
формування відповідної системи управління конкурентоспроможністю до її впровадження,
не розкрито їх змісту та не визначено послідовності виконання необхідних робіт.
Виходячи із досліджень теоретико-практичних основ конкурентоспроможності та
враховуючи зміст трактування «конкурентоспроможність підприємства», рекомендовано
розуміти дефініцію «конкурентоспроможність підприємства» як сукупність можливостей
підприємства ефективно використовувати свій ресурсний потенціал для виробництва та
реалізації конкурентоспроможної продукції (послуг)
з метою отримання бажаних
результатів. [9] Тоді раціональним є проведення оцінки конкурентоспроможності
підприємства через комплекс цінових та споживчих характеристик покупцем, який обирає
товар (послугу) підприємства для задоволення своїх потреб, але з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх факторів впливу. В зазначених обставинах вважаємо за доцільне використання
процесного підходу з метою ефективного управління його бізнес-процесами.
Застосування процесного підходу передбачає формування вхідної інформації на основі
подій, що ініціюють
початок бізнес-процесу, а також вихідної інформації, що
характеризують завершення бізнес-процесу. Формування управлінських рішень
здійснюється за результатами аналітичної обробки інформації, формування якої передбачає
проведення досліджень технології виконання бізнес-процесу, структури та встановлення
взаємозв’язків між операціями з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників впливу.
Проаналізувавши погляди вчених [7-13] щодо особливостей проведення оцінки
конкурентоспроможності підприємства запропоновано здійснювати методику оцінки
конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу у такій послідовності:
1-й етап. Ідентифікація бізнес-процесів (розробка концептуальної моделі бізнеспроцесів, вибір критеріїв ідентифікації бізнес-процесів, ідентифікація основних і допоміжних
процесів, формування і затвердження повного складу бізнес-процесів, визначення ключових
і критичних бізнес-процесів).
2-й етап. Розгортання бізнес-процесів (призначення власників і керівників бізнеспроцесів, визначення основних характеристик процесів, опис бізнес-процесів, встановлення
управлінських циклів бізнес-процесів)
3-й етап. Документування бізнес-процесів (визначення складу документації, розробка
документованих процедур і карт процесів, визначення форм бізнес-процесів).
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4-й етап. Визначення послідовності і взаємозв’язку бізнес-процесів (формування
матриці розподілу повноважень і відповідальності при виконанні бізнес-процесів,
побудування схеми взаємодії бізнес-процесів).
5-й етап. Поліпшення бізнес-процесів (вимірювання бізнес-процесів, аналіз, оцінка,
вибір стратегії й методів поліпшення бізнес-процесів).
Описані етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі відповідних
внутрішніх процесів представлено у вигляді процесної моделі на рис. 1.

Рис. 1. Процесна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства (побудовано
авторами)
Формування методології оцінки конкурентоспроможності підприємства дозволяє
зробити висновок, що головним елементом запропонованої процесної моделі виступають
менеджери, які розробляють, приймають і реалізовують управлінські рішення. Відповідно до
загальних положень теорії прийняття рішень, розробка чіткої технології проведення оцінки
конкурентоспроможності буде сприяти формуванню у менеджерів ефективних
управлінських рішень протягом декількох етапів: постановка проблеми, формування
альтернативних рішень, вибір й прийняття рішення та його реалізація.
Висновки. Таким чином, в процесі дослідження запропоновано методику оцінки
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням процесного підходу, етапи якої є
структурними та системними, що дозволить менеджменту підприємства проводити
організаційну перебудову системи управління, формувати адаптивний характер взаємодії та
проводити орієнтацію на клієнта.
Результати оцінки конкурентоспроможності підприємства та аналізу функціонування
бізнес-процесів є підґрунтям формування управлінських висновків щодо напрямів їх
поліпшення. У випадку, коли сформована система управління не буде відповідати вимогам і
не стане забезпечувати досягнення запланованих результатів, менеджерам підприємства
доцільно розробити заходи щодо її удосконалення (оптимізація організаційної структури
управління, перерозподіл прав і обов’язків керівників та власників бізнес-процесів,
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прискорення процесу прийняття управлінських рішень, зменшення витрат на управління
тощо).
Отже, менеджери, які є головним інтелектуальним ресурсом підприємства, та які
працюють на примноження добробуту власників (акціонерів) підприємства, повинні
аналізувати свій кожен крок з точки зору його впливу на зростання рівня його прибутковості
та зміцнення конкурентних позицій.

267 с.
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ЕВТУШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, НИКОНЧУК ЕВГЕНИЙ. ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА. Вопросы управления конкурентоспособностью стоит остро в любой компании,
в любом бизнесе и в любой отрасли экономики. В рамках этой статьи предложена
методика оценки конкурентоспособности предприятия с учетом процессного подхода.
Доказано, что сформированій перечень этапов оценки конкурентоспособности предприятия
является структурным и системным, что позволит менеджменту предприятия проводить
организационную перестройку системы управления, формировать адаптивный характер
взаимодействия и проводить ориентацию на клиента. Результаты оценки
конкурентоспособности предприятия и анализа функционирования бизнес-процессов
является определенным итогом управленческой деятельности, результатом обдумываний
действий и намерений, обсуждений, прогнозирований, направленных на реализацию
стратегических и текущих целей управления.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управление, решение, процесс оценка,
результат, предприятие.
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Competitiveness management issues are acute in any company, in any business and in any sector of
the economy. Within the framework of this article, a method is proposed for assessing the
competitiveness of an enterprise, taking into account the process approach. It has been proved that
the list of stages for assessing the competitiveness of an enterprise is structural and systemic, which
will allow the management of the enterprise to carry out organizational restructuring of the
management system, to form an adaptive nature of interaction and to focus on the client. The
results of assessing the competitiveness of an enterprise and analyzing the functioning of business
processes is a certain result of management activities, the result of deliberation of actions and
intentions, discussions, forecasts aimed at the implementation of strategic and current management
goals.
Key words: competitiveness, management, decision, assessment process, result, enterprise.
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