
лізації заходів ризик-менеджменту, що надає можливість визначити вплив та
ефект розроблених заходів на результат досліджуваного економічного процесу.

Огляд літературних джерел з теорії ризиків в зовнішньоекономічній дія-
льності дозволив виділити найбільш ґрунтовний підхід до проведення аналізу
ризиків зовнішньоекономічної угоди, доповнівши який, можна виявляти потен-
ційно можливі ситуації, пов'язані з несприятливим розвитком подій; одержувати
кількісні характеристики можливого збитку, зв'язаного з небажаним розвитком
подій; завчасно планувати та здійснювати заходи для зниження ризику до при-
йнятного рівня з урахуванням економічної доцільності реалізації угоди.

Сутність запропонованих етапів полягає у внесенні доповнень та попра-
вок до умов контракту з метою мінімізації ризику. Для своєчасного управління
ризиками експортної угоди запропонована методика кількісної оцінки ризику
ділового співробітництва з іноземним контрагентом, що ґрунтується на попар-
ному порівнянні критеріїв: вартість та термін контракту, фінансове становище
партнера, досвід співпраці, національна належність, строк роботи на ринку, для
характеристики яких рекомендовано спеціальні шкали бальних оцінок.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Приведены результаты ранжирования влияния маркетинговых факторов для пред-
приятий Украины.

Наведено результати ранжування впливу маркетингових факторів для підприємств
України .

The results of the ranzhuvannya influencing of marketing’s factors are resulted for the enter-
prises of Ukraine.

У прикладній економіці часто виникає необхідність оцінювання резуль-
тативності конкретних економічних об’єктів, зокрема товарів або підприємств.
Важливість вирішення такого завдання може бути обумовлена як власне потре-
бами самого підприємства для аналізу власної діяльності та ідентифікації резер-
вів її покращання, так і потребами зовнішніх його контрагентів (наприклад, клі-
єнтів, посередників, конкурентів тощо) в процесі планування їх діяльності. Ос-
новною проблемою, що виникає при цьому, є комплексність задачі та повноцін-

не врахування не лише внутрішніх, але й зовнішніх факторів впливу на діяль-
ність підприємства та його здатність витримувати конкуренцію.

Конкурентоздатність – це винятково ринкова категорія, що визначає зо-
внішню ефективність функціонування різних об’єктів. Вона є реальним атри-
бутом зрілих ринкових відносин, однак для державних, монопольних секторів
економіки України нерідко передбачає винятково негативне сприйняття.

Конкурентоздатність підприємства – це відносна комплексна характери-
стика, що виражає відмінність у розвитку конкретного підприємства від розви-
тку інших за ступенем задоволення товарами потреб споживачів і за ефектив-
ністю виробничої діяльності.

Підприємство буде конкурентоздатним, якщо будуть конкурентоздатні
всі його партнери, оскільки в іншому випадку не можна отримати вчасно якісні
сировину та матеріали за найнижчими цінами, забезпечити ефективний збут
товарів до закінчення терміну їх реалізації тощо. Конкурентоздатність і ефек-
тивність – поняття близькі, але не тотожні, оскільки можна, наприклад, розгля-
дати ефективність діяльності підприємства-монополіста, проте не можна роз-
рахувати його конкурентоздатність, бо у нього не має конкурентів.

На конкурентоздатність будь-якого підприємства можуть впливати такі
фактори: економічний потенціал і ефективність діяльності; рівень управління,
форми організовування та досвід функціонування елементів господарського
механізму з погляду нововведень і відповідальності; виробничий і збутовий
потенціали, що вказують на можливості підприємства виробляти та реалізову-
вати товари у необхідних кількостях у визначений термін; науково- дослідний
потенціал: організовування та напрями наукових досліджень, щорічні витрати
на наукові розробки, кількість патентів на винаходи тощо; фінансовий стан;
репутація; стан і кваліфікація персоналу.

Враховуючи те, що для оцінювання конкурентоздатності підприємства
повинен бути застосований комплексний підхід, а більшість ринкових факторів
важко піддаються кількісному оцінюванню, для визначення конкурентоздатно-
сті підприємства можна застосувати метод експертних оцінок. При цьому ви-
никає проблема відбору маркетингових факторів, за допомогою яких можна
оцінити конкурентоздатність підприємств та коефіцієнтів, які враховують ва-
гомість (ранг) кожного з них.

Отже, основним критерієм підбору конкурентів, на нашу думку, є ринок,
зокрема потреби та бажання споживача. Якщо, потрапляючи в торговельний
заклад, споживач, прагнучи задовольнити свою потребу в конкретному товарі,
оцінює товарний ряд, зіставляє його зі своїми фінансовими можливостями, при
цьому бере до уваги всі представлені на прилавку марки, то можемо вважати,



що всі вони, незалежно від цінового чи якісного діапазону, конкурують між
собою. Насамперед ця теза стосується товарів вибіркового попиту, менше – до
товарів першої необхідності (наприклад, таких, як хліб ,цукор, сіль).
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ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах тривалих кризових явищ в економіці України великого значення набувають
не тільки заходи щодо їхнього подолання, а й створення сприятливого середовища для
суб’єктів внутрішнього ринку країни у майбутньому. Як суб’єкт міжнародних еконо-
мічних відносин Україна має свідомо входити до системи світогосподарських зв’язків
з метою якнайефективного використання усіх їхніх можливостей та підвищення
рівня конкурентоспроможності. Однак на практиці конкурентоспроможність націо-
нальної економіки поки що постійно знижується. Тому необхідне з’ясування причин
такого стану на основі аналізу внутрішніх та світових тенденцій, що пояснюють
походження цих процесів, для формування міжнародної конкурентоспроможності
національної економіки в сучасних умовах.

В условиях продолжительных кризисных явлений в экономике Украины огромного
значения приобретают не только средства их преодоления, но и создание благопри-
ятной среды для субъектов внутреннего рынка страны в будущем. Как субъект меж-
дународных экономических отношений Украина должна осознанно входить в систему
мирохозяйственных связей с целью наиболее эффективного использования всех их
возможностей и повышения уровня конкурентоспособности. Однако на практике
конкурентоспособность национальной экономики пока что постоянно снижается.
Поэтому необходимо выяснение причин такого положения на основе анализа внут-
ренних и мировых тенденций, объясняющих происхождение этих процессов, для фор-
мирования международной конкурентоспособности национальной экономики в со-
временных условиях.

Under enduring crisis phenomena in Ukraine economy not only all facilities to overcome the
difficulties are taken on special significance, but also the auspicious conditions creation for
businesses in future becomes important. Ukraine as member of international economic rela-
tions must deliberately get into international contacts’ system for more effective usage of this
contacts and the increase of competitiveness standard. But in practice the national economy
competitiveness constantly comes down as yet. So rather necessary becomes clarification of the
reasons of such position on base of the internal and world trend analysis, explaining origin of
these processes, for shaping of international competitiveness of the national economy in mod-
ern conditions.

Зміна економічної ситуації у світі спричинила значні деформації у розви-
тку світової економіки. Особливості сучасних світових процесів, що суттєво
впливають на конкурентоспроможність, полягають у посиленні монополізації та
цінової конкуренції; диспаритетності розвитку світових економічних систем;
зміні якості конкурентної боротьби; структурних зрушеннях у світовому госпо-
дарстві; переважанні факторів рентабельності над факторами ефективності то-
що. Основними перешкодами формування конкурентоспроможності національ-

ної економіки є: входження до світової системи неефективною економікою;
скорочення виробництва та робочих місць; розвиток та поширення «тіньової»
економіки; низька якість та висока ціна національних товарів; розрив зв’язків у
національних кластерах; знищення національної сировинної бази; нераціональ-
на експортно-імпортна структура та внутрішня структура виробництва; висока
залежність від імпорту; стримування внутрішнього попиту; відсутність у наці-
онального виробника необхідних навичок та можливостей конкурентної боро-
тьби з іноземними виробниками; недосконале законодавство; розташування на
території України промислової периферії розвинутих країн. Отже, необхідна
розробка поміркованої політики внутрішнього курсу, що була б здатна подола-
ти кризові явища у країні та завоювати для неї гідне місце серед країн-
партнерів на основі високої конкурентоспроможності національної економіки.
Процеси відродження міжнародної конкурентоспроможності мають бути ком-
плексно узгоджені, мати системний характер і спрямовуватися на: усунення
диспаритетності розвитку (вжиття заходів з відновлення паритетного режиму
роботи усіх секторів та суб’єктів економіки); створення мотиваційного поля
підвищення ефективності галузей економіки на розширеній основі (введення
економічних важелів зростання економіки; стимулювання економії ресурсови-
трат; розширення амортизаційної бази тощо); розширення виробничого та спо-
живчого попиту. Відтак, проблеми формування міжнародної конкурентоспро-
можності національної економіки України виступають на перший план, потре-
бують ретельного вивчення і вирішення у спектрі сучасних економічних про-
цесів.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

На основе изучения опыта инновационной деятельности предприятий ФРГ и Ук-
раины предложена модель мониторинга инновационного развития машинострои-
тельных предприятий с использованием системы сбалансированных показателей.

На основі вивчення досвіду інноваційної діяльності підприємств ФРН і України за-
пропонована модель моніторингу інноваційного розвитку машинобудівних підпри-
ємств з використанням системи збалансованих показників.


