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Інструментарій оцінювання конкурентних переваг підпри-
ємства (КПП) включає методи, методики, системи показників, 
моделі, які в різних комбінаціях використовуються для досяг-
нення мети в процесі оцінювання інтегрального показника КПП 
з подальшим його використанням у практичній діяльності під-
приємств при вирішенні завдань щодо управління їх конкурен-
тоспроможністю. Основними методами, що використовуються 
в системі оцінювання КПП, є методи економічної статистики, 
економіко- математичні методи, методи моделювання, аналізу 
та синтезу, експертний та інші.
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За результатами опрацювання наукової літератури [1–11] 
розроблено систему показників управління КПП з виокремлен-
ням одиничних показників (елементів) підприємства, які уза-
гальнено можна представити шляхом побудови такої моделі:

{ , , },S P U F
kpp

=  де S
kpp

 — система показників конкурент-

них переваг підприємства;

P  — множина всіх одиничних показників (елементів), які 
впливають на інтегральний показник конкурентних переваг 
підприємства;

U  — множина всіх взаємозв’язків між елементами (оди-
ничними показниками);

F  — множина функціональних зв’язків (функціонал сис-
теми) між елементами (одиничними показниками).

З точки зору авторів, множина P  усіх одиничних показ-
ників (елементів) детермінантів забезпечення стійких конку-
рентних переваг повинна бути розбита на окремі підсистеми, 
які мають різний вплив на систему показників конкурентних 
переваг підприємства ( S

kpp
), а саме:

{ , , },P M R I=

де   , ,M R I  — взаємодіючі підсистеми показників конкурент-
них переваг;

{ }xM m=  — підмножина ринкових чинників забезпечення 
конкурентних переваг підприємства;

{ }yR r=  — підмножина ресурсних чинників забезпечення 
конкурентних переваг;

{ }zI i=  — підмножина інституційних чинників забезпе-
чення конкурентних переваг підприємства.

Кожна підсистема показників конкурентних переваг разом 
з відповідними взаємозв’язками між елементами (одиничними 
показниками) та функціональними зв’язками утворює три підсис-
теми показників, які в інтегрованому вигляді є характеристиками 
рівня конкурентних переваг підприємства, а саме (формула 1):

,kpp kppm kppr kppiS S S S= + +                                    (1)



112

Economy, finance, law: current problems and development prospects

де — { , , },kppm m m mS P U F=  { , , },kppr r r rS P U F=  { , , },kppi i i iS P U F= ;

mP ,
 rP ,

 iP  — показники відповідних підмножин інтеграль-
ної системи показників конкурентних переваг підприємства, 
а саме підсистем: ринкових чинників (m) забезпечення конку-
рентних переваг, ресурсних чинників (r) забезпечення конку-
рентних переваг, а також інституційних чинників забезпечення 
конкурентних переваг підприємства (i);

mU , rU , iU  — підмножини взаємозв’язків між елементами 
(одиничними показниками) чинників забезпечення конкурент-
них переваг підприємства (ринкових чинників (m) забезпечення 
конкурентних переваг, ресурсних чинників (r) забезпечення 
конкурентних переваг, а також інституційних чинників за-
безпечення конкурентних переваг підприємства (i));

mF , rF , iF  — підмножини відповідних функціональних 
зв’язків (функціонали підсистем) на підмножинах ( , , )m r iU  всіх 
взаємозв’язків між елементами ( , , )m r iP  (одиничними показни-
ками) підприємства.

Інтегральна система показників оцінювання КПП у складі 
ринкової, ресурсної, інституційної детермінант надано на рис. 1.

Оцінювання показників за складовими (ринковою, ресур-
сною, інституційною) запропоновано здійснювати з викорис-
танням формули (2).

i iС k Cα α α=∑ ,                                            (2)

де   ikα  — вагомість (значущість) і-того групового показника 
підсистеми α забезпечення конкурентних переваг підприємства;

Рис. 1. Верхній рівень системи інтегрального оцінювання 
конкурентних переваг підприємства (розроблено автором)

 Інтегральна система показників оцінювання 
конкурентних переваг підприємства pI  

 

Ринкові детермінанти стійких 
конкурентних переваг 

1pm mI k C=  

(комплексний показник)  

Ресурсні детермінанти стійких 
конкурентних переваг  

2pr rI k C=  

(комплексний показник) 

Інституційні детермінанти 
стійких конкурентних переваг 

3pi iI k C=  

(комплексний показник) 
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iCα  — оцінка (рівень) кожного і-того групового показника 
підсистеми α забезпечення конкурентних переваг підприємства.

На рис. 2 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання ринкової детермінанти 
конкурентних переваг підприємства.

Оцінювання впливу підсистеми ринкової детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства запропоно-
вано визначати на основі 2-х складових — групових показників 
(компонент) за формулою (3):

mC = k
m1

C
pв

 + k
m2

C
кc

,                                        (3)

де  1mk  — вагомість (значущість) групових чинників впливу 
ринкової влади підприємства в системі оцінювання ринкової 
детермінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

C
pв

 — рівень впливу показника ринкової влади підприєм-
ства в системі оцінювання ринкової детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства;

2mk  — вагомість (значущість) рівня впливу конкурентних 
сил підприємства в системі оцінювання ринкової детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства;

Рис. 2. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
ринкової детермінанти конкурентних переваг підприємства 

(розроблено автором)

 Ринкова детермінанта стійких 
конкурентних переваг Cm 

(комплексний показник) 

Чинники впливу ринкової 
влади підприємства 

Срв (групові показники ) 

Чинники впливу 
конкурентних сил 

Скс (групові показники ) 
 

k1m k2m 
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ксC  — рівень впливу конкурентних сил підприємства в сис-
темі оцінювання ринкової детермінанти забезпечення стійких 
конкурентних переваг підприємства.

Комплексне оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
стійких конкурентних переваг підприємства rC  запропоновано 
здійснювати на основі 4-х компонент (групових показників) забезпе-
чення стійких конкурентних переваг підприємства за формулою (4):

C
r
 = k

r1
C

вр
 + k

r2
C

ут
 + k

r3
C

фч
 + k

r4
C

іі
                       (4)

де 1rk  — вагомість (значущість) компоненти (групового показ-
ника) виробничих чинників підприємства в системі оцінювання 
ресурсної детермінанти забезпечення конкурентних переваг 
підприємства ( rC );

врC  — рівень впливу виробничих чинників підприємства 
в системі оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства ( rC );

2rk  — вагомість (значущість) компоненти (групового показ-
ника) управлінсько- трудових чинників підприємства в системі 
оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення конкурентних 
переваг підприємства ( rC );

утC  — рівень впливу управлінсько- трудових чинників під-
приємства в системі оцінювання ресурсної детермінанти забез-
печення конкурентних переваг підприємства ( rC );

3rk
 
— вагомість (значущість) внеску компоненти (групових 

показників) фінансових показників підприємства в системі 
оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення конкурент-
них переваг підприємства ( rC );

фчC  — рівень впливу фінансових показників підприємства 
в системі оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства ( rC );

4rk  — вагомість (значущість) внеску інвестиційно- іннова-
ційних чинників підприємства в системі оцінювання ресурсної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства ( rC );

ііC  — рівень впливу інвестиційно- інноваційних чинників 
підприємства в системі оцінювання ресурсної детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства (

rC ).
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На рис. 3 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання ресурсної детермінанти 
конкурентних переваг підприємства.

Комплексне оцінювання підсистеми інституційної детермі-
нанти забезпечення КПП пропонується здійснювати з викорис-
танням 2-х складових групових показників за формулою (5):

C
i
 = k

i1
C

cв
 + k

i2
C

iв                                          (5)

де    1ik  — вагомість (значущість) показника соціальної відпо-
відальності та корпоративної культури підприємства в системі 
оцінювання інституційної детермінанти забезпечення конку-
рентних переваг підприємства;

свC  — рівень соціальної відповідальності та корпоративної 
культури підприємства в системі оцінювання інституційної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

2ik  — вагомість (значущість) показника інтеграційних від-
носин зі стейкхолдерами в системі оцінювання інституційної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

івC  — рівень інтеграційних відносин зі стейкхолдерами 
в системі оцінювання інституційної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства.

 Ресурсна детермінанта стійких конкурентних переваг 
2pr rI k C=  (комплексний показник) 

Виробничі чинники 

врC  

(групові 
показники) 

Управлінсько- 
трудові чинники 

утC  

(групові 
показники) 

 Фінансові 
чинники 

фчC  

(групові 
показники) 

Інвестиційно-
інноваційні чинники 

ііC  

(групові показники) 

1kr

 

2kr  
3kr  4kr

 

Рис. 3. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
ресурсної детермінанти забезпечення КПП (розроблено автором)
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На рис. 4 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання інституційної детермі-
нанти конкурентних переваг підприємства.

Оцінювання інтегрального показника КПП запропоновано 
здійснювати за етапами (формули (6); (7); (8)):

1) рівень j-тої компоненти КПП:

1

*
l

j i i
i

К g h
=

=∑ ,                                           (6)

де jК  — значення j-тої компоненти в інтегрованій системі 
оцінювання конкурентних переваг підприємства (j = 1, 2, …, 
m); і h

i
 — значення  i-того елемента в інтегрованій системі оці-

нювання конкурентних переваг (i = 1,2,…, l); ig  — вагомість 
 i-того елемента  j-тої компоненти;

2) рівень n-ої підсистеми КПП:

1

*
m

n j j
j

Р K
=

= β∑                                             (7)

де nР  — рівень n-ої підсистеми оцінювання конкурентних 
переваг підприємства (n = 1, 2, …, d); j jβ  

— вагомість  j-тої 
компоненти в n-ій підсистемі;

 

Чинники соціальної відповіда-
льності та корпоративної культури 

свC (групові показники ) 

Чинники інтеграційних від-
носин зі стейкхолдерами 

івC (групові показники ) 

1ik  
2ik  

Інституційна детермінанта 
забезпечення стійких 

конкурентних переваг iC  

(комплексний показник) 

Рис. 4. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
інституційної детермінанти забезпечення конкурентних переваг 

підприємства (розроблено автором)
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3) інтегральний показник оцінювання КПП ( pI ):

1

*
d

p n n
n

I P
=

= α∑ ,                                           (8)

де nα n — вагомість n-ої підсистеми оцінювання КПП.
Формула (8) забезпечує можливість розрахунків остаточ-

них значень вагових коефіцієнтів кожного одиничного показ-
ника (елемента) інтегральної системі оцінювання рівня стійких 
конкурентних переваг підприємства з урахуванням вагомості 
кожного групового показника (компонента), до якого належить 
цей одиничний показник (елемент), а також впливу вагового 
коефіцієнта підсистеми (комплексний показник).

Для визначення показників вагомості функціональних 
складових (ринкової, ресурсної, інституційної детермінант) 
конкурентних переваг підприємства використано метод екс-
пертних оцінок [12–14].

Експертами виступили науковці, які спеціалізуються на 
дослідженнях конкурентоспроможності підприємств, яким було 
запропоновано здійснити оцінювання детермінант забезпечення 
стійких конкурентних переваг підприємства. До експертного оці-
нювання показників конкурентних переваг підприємства в якості 
експертів було залучено 15 осіб. Для зменшення неоднозначності 
сприйняття інформації перед експертами ставилося завдання про-
стого ранжування (побудова списку чинників у міру важливості).

Для підтвердження узгодженості відповідей експертів по 
кожному коефіцієнту вагомості розраховано коефіцієнт кон-
кордації Кендалла [12] за формулою (9):

2

1

3 2

( )

1
( )

12

n

i cep
i

S S
W

m n n

=

−
=

−

∑
                                        (9)

де   iS  — сума рангових оцінок експертів за компонентами 
(підсистемами, елементами);

cepS
 
— середня сума рангів для компонент (підсистем, еле-

ментів);
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m  — кількість експертів;
n  — кількість критеріїв оцінки.
Перевірку істотності коефіцієнта конкордації здійснено 

шляхом його оцінювання за критерієм Пірсона χ2. Якщо χ2 
розрахункові > χ2 табличних, то коефіцієнти конкордації є 
істотними при ступенях свободи f = n – 1 та заданому рівні 
ймовірності α = 0,01. Розрахункові значення χ2 визначаються 
за формулою (10) [14]:

2 * * ( 1)W m nχ = −                                       (10)

Після підтвердження істотності значення коефіцієнта кон-
кордації для кожної підсистеми (компонента або елемента) 
передбачалося визначення вагомості відповідних показників. 
Коефіцієнти вагомості визначалися за формулою (11) [12]:

0,5* * ( 1)
i

i

m n S
a

m n n

∗ −
=

−
,                                  (11)

де   ia  — значення коефіцієнта вагомості показника відповідного 
рівня ієрархії інтегрованої системи оцінювання конкурентних 
переваг підприємства;

m  — кількість експертів;
n  — кількість показників, що підлягають ранжуванню;

iS  — сума рангів показника.
Остаточне значення коефіцієнта вагомості кожного 

елемента з урахуванням коефіцієнтів вагомості підсистеми 
та компоненти запропоновано розраховувати за формулою 
(12), грунтуючись на попередні розрахунки за формулами 
(1)–(9).

* *ijk ijr jk kk a a a=                                        (12)

де   ijkk  — остаточний коефіцієнт вагомості i-го елемента j-го 
компонента k-ої підсистеми;

ijra  — коефіцієнт вагомості i-го елемента j-ої компоненти 
k-ої підсистеми;

jka  — коефіцієнт вагомості j-ої компоненти k-ої підсистеми;

ka  — коефіцієнт вагомості k-ої підсистеми.
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Запропонована інтегральна система оцінювання конку-
рентних переваг підприємства має досить складну ієрархічну 
будову, що відображає складність проблеми, для вирішення 
якої її розроблено та дозволяє враховувати велике коло чин-
ників: ринкових; виробничих; управлінсько- трудових; фі-
нансових; інвестиційно- інноваційних; а також чинників, які 
визначаються рівнем соціальної відповідальності підприємства, 
пов’язаних із рівнем корпоративної культури й інтеграційними 
відносинами зі стейкхолдерами.

Однією з особливостей пропонованого методичного підходу є 
формування комплексної, динамічної системи оцінювання кон-
курентних переваг підприємства у складі підсистем (ринкової, 
ресурсної, інституційної), їх компонентів та елементів, які ви-
ступають детермінантами конкурентних переваг підприємства. 
Завдяки їх застосуванню можливе оцінювання та аналіз конку-
рентного становища підприємства з урахуванням його особли-
востей за одиничними, груповими, інтегральним показниками, 
врахування тенденції розвитку внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Отримана інформація є основою для прийняття 
управлінських рішень та формування корпоративної та кон-
курентної стратегій, специфічних для кожного підприємства.
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