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Забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Аналізуючи ключові характеристики стану підприємства і відомих
підходів до оцінки і підвищення його КСП, можна сформулювати основні
принципи концепції забезпечення КСП підприємств (рис. 1):

Рис. 1 – Критерії конкурентноздатності підприємства [1, c. 115]

Існуючі методики комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності
підприємства дозволяють охарактеризувати КСП підприємства на тактичному
рівні. Стандартів же оцінки, як і єдиної методики, не існує, тому що практично
кожна консалтингова (консультаційна) компанія в Україні і на Заході, та й чимало
підприємств, мають власними «унікальними» методики оцінки.

Задача забезпечення КСП підприємства включає забезпечення КСП продукції
і власне КСП підприємства.

Варто виділяти різні критерії КСП підприємства в залежності від обрію
планування і управління на підприємстві. На тактичному рівні КСП підприємства
забезпечується його загальним фінансово-господарським станом і характеризується
показником його стану.  На стратегічному рівні КСП підприємства
характеризується інвестиційною привабливістю, критерієм якої є ріст вартості
бізнесу. Конкурентноздатність продукції являє собою важливий показник КСП
підприємства, тому що виробництво і збут конкурентноздатної продукції
забезпечують наявність грошового потоку. Оцінка КСП продукції здійснюється за
допомогою 3-х основних методів: евристичного (експертного), кваліметричного,
комплексного (інтегрального).

Важливу роль у методології вартісного підходу до забезпечення
конкурентноздатності підприємства грає власне оцінка вартості підприємства . У
теорії і практиці традиційно існує три підходи до оцінки бізнесу [4, c. 125]:

- дохідний підхід (income approach);
- порівняльний (ринковий) підхід (market approach);
- витратний (на основі активів) підхід (asset based approach).
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До четвертого підходу можна віднести розповсюджений у закордонній
практиці і новий для України підхід, заснований на оцінці майнових опціонів.

Таким чином, оцінка і управління вартістю підприємства є головним
інструментом забезпечення КСП, тому що відповідні їм методики пропонують
точні і взаємозалежні критерії оцінки результатів — вартість компанії,  бізнесів-
процесів, на основі яких можна будувати діяльність підприємства.

Це означає, що головною задачею і результатом функціонування системи
забезпечення КСП повинне стати збільшення вартості підприємства.

Послідовність реалізації КСП на зовнішньому ринку складається з наступних
етапів:

1. Установлення цільової орієнтації підприємства і меж його функціонування
на зовнішньому ринку.

2. Формування й аналіз системи факторів, що впливають на КСП і вартість
підприємства.

3. Визначення і декомпозиція по рівнях управління (стратегічному,
тактичному й оперативний) конкретних цілей, об'єктів і критеріїв функціонування
системи.

4. Розробка системи базових показників, що визначають ефективність
функціонування системи по кожнім об'єкті і рівню управління.

5. Формування складу задач системи.
6. Розробка функціональної структури системи підприємства.
Метою створення цього алгоритму є підвищення КСП підприємства на

стратегічному рівні на основі розробки механізму комплексної оцінки
обґрунтованості всіх прийнятих управлінських рішень з погляду їх впливу на
збільшення вартості бізнесу.

Аналіз конкурентноздатності підприємства - це розрахунок, інтерпретація й
оцінка комплексу показників, що характеризують різні сторони діяльності
підприємства, що формують його конкурентноздатність. Метою аналізу є
одержання інформації для ухвалення рішення, з одного боку, керівництвом
підприємства про коректування концепції конкурентноздатності підприємства і
зміні стратегії в цьому напрямку діяльності, а з іншої, зовнішніми користувачами
про реалізацію конкретних планів у відношенні до даного підприємства
(придбання, інвестування, укладання контрактів та ін.).
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