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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

1.1 Поняття та сутність конкурентоспроможності підприємства 

Поняття конкурентоспроможності підприємства бере свій початок від 

терміну конкуренція, а також вони являють собою взаємопов'язані та 

взаємообумовлені категорії Тому для більш глибокого та конкретного 

дослідження сутності конкурентоспроможності підприємства необхідно, в 

першу чергу, розкрити суть конкуренції. Теоретичні основи конкуренції були 

закладені задовго до появи положень економічної науки. Перш ніж 

визначити місце конкурентоспроможності підприємства у категоріальному 

апараті, необхідно розглянути його сутність та зміст. Термін «конкуренція» 

походить від лат. «сoncurrentia», що в перекладі означає «зіштовхуюсь», 

«сходитися», «стикатися» (тобто зіштовхуюсь із кимось і взаємно стараємося 

зіштовхнути один одного). Деякі науковці пов’язують походження терміну 

конкуренція з німецьким словом «konkurrenz», а інші вбачають англійське 

«competition». Однак і ті, й інші погоджуються, що ці поняття у свою чергу 

походять від латинського «concurrentia», яке означає, з одного боку, злиття і 

взаємопроникнення, а з іншого – зіткнення, тобто відображаються процеси 

взаємодії. Таке тлумачення терміну «конкуренція» було первинним в 

економічній літературі 

Конкуренція — це суперництво між суб'єктами ринкової економіки за 

найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією 

ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка 

урівноважує ринкові ціни [https://uk.wikipedia.org]. Але, основоположниками 

конкуренції, як складної економічної категорії, стали представники класичної 

політичної економіки в середині XVIII століття А.Смит та Д.Рикардо. в 
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основі розвитку цього напряму лежав поведінковий підхід, який розглядав 

конкуренцію з позицій змагальних відносин між суб'єктами, що 

господарюють на доступних для них сегментах ринку, з метою отримання 

більш вигідних умов придбання та / або виробництва, і / або реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), збільшення частки ринку на певному його 

сегменті, максимізації одержуваного прибутку і / або досягнення інших 

конкретних цілей. [56; С.8]. Підчас наступного періоду розвитку економічної 

теорії значний розвиток теорія конкуренції отримала завдяки таким вченим 

прихильникам поведінкового підходу, як М. Портер [70], Д. Ріккардо [54], А. 

Сміт [52], А. Маршалл [59] і К. Маркс [58]. 

Окрім поведінкового підходу в економічній науці активно розвивається 

структурний підхід, який став фундаментом для сучасної західної теорії 

конкуренції. Серед представників цього підходу Дж. Кейнс [54], Ф. Найт 

[56], Дж. Робинсон [77], Э. Чемберлин [92], які вважають що зміст 

конкуренції визначається шляхом аналізу структури ринку і оцінки 

можливості (або неможливості) окремих суб'єктів ринкових відносин 

впливати на загальний рівень цін на ринку 

Функціональний підхід до дослідження конкуренції характерний для 

робіт таких економістів, як І. Кірцнер [93], Дж. М. Кларк [71], Й. Шумпетер 

[94], Ф. Хайек [89]. В рамках даного підходу конкуренція розглядається як 

невід'ємний елемент ринкової системи, що сприяє прояву найкращих рис 

ринкової економіки і грає найважливішу роль в її розвитку. Й. Шумпетер, 

зокрема, визначав конкуренцію як «боротьби нового зі старим», в рамках 

якої організаторами виробництва здійснюється впровадження нових 

комбінацій ресурсів [94, С. 212]. Нововведення скептично приймаються 

ринком, але якщо новатору вдається їх здійснити, механізм конкуренції 

витісняє з ринку підприємства, що використовують застарілі технології. Ф. 

Хайек розглядав конкуренцію як «процедуру відкриття», в рамках якої 

суб'єктами ринку здійснюється відкриття нових ресурсів і / або розширення 

можливостей застосування вже існуючих [89, С. 49]. На його думку, на ринку 
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тільки завдяки конкуренції приховане стає явним. Дане тлумачення 

конкуренції характерно і для сучасних робіт в області економічної теорії. 

Наприклад, Б.Ф. Андрєєв стверджує, що «Конкуренція надає найбільш 

сприятливий вплив на розвиток підприємництва [5, С. 87]. При ній у більш 

повній мірі використовуються розсіяні в суспільстві знання, і здійснюється їх 

ринковий відбір для розвитку виробництва - в конкуренції виживають і 

реалізуються ті з них, які дають найбільшу ефективність ». 

 

Рис. 1.1. Основні підходи до визначення економічного змісту 

поняття конкуренція та їх представники 

 

Конкуренція є основним інструментом регулювання ринкової 

економіки і важливою частиною ринкового середовища діяльності будь-

якого підприємства.  

Серед вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів не існує єдиної 

думки щодо сутності категорії конкурентоспроможності підприємства  та її 

співвідношення з іншими взаємопов’язаними категоріями, зокрема 

конкуренції, конкурентних переваг, конкурентного статусу, конкурентної 

позиції підприємства. Однак, враховуючи наукові підходи, 

конкурентоспроможність підприємства відображає ознаки динамічності 

бізнес-відносин, що в свою чергу вимагає розгляду еволюції економічних 

поглядів стосовно цього поняття. 

Підходи до визначення економічного змісту поняття 

конкуренція та їх представники 

 
Поведінковий підхід 

М. Портер [63], Д. 

Ріккардо [44], А. Сміт 

[52], А. Маршалл [52] і 

К. Маркс [51] 

 

Структурний підхід 

Дж. Кейнс [40], Ф. 

Найт [56], Дж. 

Робинсон [71], Э. 

Чемберлин [80] 

Функціональний підхід 

І. Кірцнер [27], Дж. М. 

Кларк [71], Й. 

Шумпетер [84], Ф. 

Хайек [79] 
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Так, еволюція економічних вчень щодо конкурентоспроможності 

підприємства характеризується зміною поглядів від теорії меркантилізму, з 

наступним активним розвитком класичної політичної економії (фізіократії) 

та подальшим розвитком теорії інтелектуального лідерства. Загалом 

економічна наука на сьогодні обґрунтовує вплив факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовищ функціонування підприємства на ефективність 

конкуренції (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Трансформація економічних теорій щодо конкурентоспроможності 

підприємства [46, 63, 81] 

Теорії, представники Зміст теорій 

1 2 

Теорія меркантилізму (Т. 

Маен, 

А. Монкретьєн та ін.) 

Протекціоністські дії держави збільшують 

конкурентоспроможність національного суб’єкта 

господарювання на зовнішньому ринку, забезпечуючи цим 

активний торговельний баланс 

Теорія вартості (А. Сміт, 

Д. Рікардо, 

Дж. Мілль) 

Конкурентоспроможність підприємства визначається 

міновою вартістю товару, що залежить від кількості праці 

(А. Сміт), рідкістю товару (Д. Рікардо), врівноваженням 

попиту і пропозиції (Дж. Мілль) 

Теорія рівноваги (А. 

Маршалл) [59] 

Критерієм конкурентоспроможності підприємства є ціна на 

явність у господарюючого суб’єкта тих ресурсів, що 

використовуються з вищою продуктивністю 

Еволюційна теорія (Й. 

Шумпетер) [94] 

Конкурентоспроможність підприємства визначається 

вмінням ефективно впроваджувати інноваційні технології. 

Індикатором конкуренції нового типу є підприємець-

новатор 

Теорія конкурентних 

переваг (М. Портер) [70] 

Конкурентоспроможність підприємства є проявом системи 

конкурентних переваг залежно від зміни конкурентного 

середовища та від їх ефективного використання 

Теорія інтелектуального 

лідерства (Г. Хамел, К. 

Прахалад) 

Застосування нових форм бізнесу, інноваційних технологій 

в глобальному масштабі, прийняття нестандартних рішень 

щодо задоволення несформованих потреб споживачів 

визначають конкурентоспроможність підприємства 

 

Вважаємо за доцільне підкреслити, що категорії 

конкурентоспроможності різних рівнів (макро-, мезо- та мікро рівнів), 

зокрема конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) і 
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підприємства являють собою різні види конкурентоспроможності і не 

перемішуються та не заміняють одна одну. Під конкурентоспроможністю 

продукції слід розуміти властивості продукції (товарів, робіт, послуг), що 

характеризуються ступенем відповідності цінності споживання (тобто, 

цінності споживання, та експлуатації в процесі виробничого або особистого 

споживання) споживчої вартості. 

Ряд вчених дотримуються думки, що конкурентоспроможність 

продукції є необхідною умовою досягнення конкурентоспроможності 

підприємства, але оцінка конкурентоспроможності підприємства через 

оцінку конкурентоспроможності його продукції є помилковою [3, С. 3]. 

Основними причинами неприпустимості зведення 

конкурентоспроможності підприємства до конкурентоспроможності його 

продукції є: по-перше, відмінність в тривалості життєвого циклу 

підприємство і виробленої ними продукції. Життєвий цикл підприємства, як 

правило, є більш тривалим, тобто за період його функціонування може 

змінитися кілька поколінь продукції. Разом з тим, часом життєвий цикл 

продукції значно перевищує період діяльності підприємства (наприклад, в 

разі банкрутства і реорганізації компанії) [36, С. 10]. 

На думку Н.Р. Молочникова конкурентоспроможність підприємства є 

внутрішнім, властивим тільки даному підприємству відмінною 

характеристикою, конкурентною перевагою (економічних, технічних, 

організаційних), що забезпечує зниження витрат, підвищення якості 

продукції, можливість оновлення та розширення виробництва та, як наслідок 

дозволяє йому займати задовільні або лідируючі позиції в конкурентній 

боротьбі [62, С. 21]. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства охоплює всю 

номенклатуру (асортимент) продукції, а конкурентоспроможність продукції 

відноситься до кожного конкретного її виду. Тобто конкурентні переваги 

підприємства забезпечуються не стільки конкурентоспроможністю окремих 

видів його продукції, скільки їх оптимальним поєднанням. На підставі 
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наведених вище доводів можна зробити висновки про те, що оцінка тільки 

конкурентоспроможності продукції не дає всебічного і комплексного 

уявлення про рівень конкурентоспроможності підприємства. У зв'язку з чим, 

розглянутий підхід на нашу думку не є достатньо обгрунтованим і 

доцільним. 

Конкурентна перевага підприємства (КПП) – це результат більш 

ефективного за конкурентів управління процесами формування і розвитку 

таких якісних та кількісних властивостей продукту, які є важливими для 

покупця. 

Процеси формування і розвитку конкурентних переваг продукту 

реалізуються функціональними сферами діяльності підприємства: 

виробничою, фінансово-інвестиційною, маркетинговою, науково-

дослідницьких розробок (НДР) та інноваційною. 

Результати вивчення й узагальнення різних підходів учених-

економістів до розуміння сутності КПП наведені у табл. 1.2. Незважаючи на 

різні підходи до визначення його суті, всі дослідники відмічають 

порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника: 

- порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є 

явищем, притаманним конкретному об'єкту; вона проявляється тільки за 

умов порівняння даного об'єкта з іншими; її можна оцінити порівнянням 

найбільш суттєвих показників діяльності підприємств; результатом цього 

порівняння є визначення рівня конкурентоспроможності; 

- часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий в окремий 

проміжок часу рівень конкурентоспроможності підприємства не може 

розглядатися як довгострокова характеристика його ринкової позиції 

незалежно від ефективності діяльності; протидія інших суб'єктів 

господарювання, рішучість та активність їх конкурентних стратегій можуть 

привести до втрати досягнутої позиції та зниження рівня 

конкурентоспроможності.  

За рівнем економічних об’єктів, що конкурують, розглядають 
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конкурентоспроможність галузі, підприємства, товару (табл.1.3). 

Таблиця 1.2 

Підходи вчених до визначення конкурентної переваги 

підприємства [72, С. 21, 70, 88] 

Характеристики поняття Автори 

Факт, що фіксується в результаті реальних і очевидних переваг 

покупців. Концентрований прояв переваги над конкурентами в 

економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 

підприємства, яку можна вимірити економічними показниками 

Г. Л. Азоєв,  

О. П. Чєлєнков 

Перевага підприємства в якійсь сфері чи діяльності у випуску 

товарів порівняно з конкуруючими підприємствами 
М. Портер [73] 

Глобальна ціль економічної стратегії підприємства і галузі 

національної економіки. Найбільша продуктивність використання 

ресурсів, що забезпечує досягнення конкурентних переваг 

 

А. П. Градов [20] 

Перевага, висока компетентність підприємства порівняно зі своїми 

конкурентами, заснована на досягнутому рівні конкурентного 

статусу, достатності й ефективності використання конкурентного 

потенціалу 

 

В. Г. Шинкаренко 

Характеристики, властивості товару чи марки, що створюють для 

підприємства визначену перевагу над своїми прямими конкурентами 

 

Ж-Ж. Ламбен 

Властива системі яка-небудь ексклюзивна цінність, що дає їй 

перевагу над конкурентами 

Р. А. Фатхутдінов 

[88] 

Перевага, що забезпечує доходи, які перевищують 

середньогалузевий рівень і сприяють завоюванню твердих позицій 

на ринку; основа успішного існування і розвитку підприємства 

 

В. Ф. Оберемчук 

[64] 

 

Конкурентоспроможність галузі визначається наявністю в ній 

технічних, економічних та організаційних умов для виробництва й збуту (з 

витратами не вищими, ніж інтернаціональні) продукції високої якості, що 

задовольняє вимогам конкретних груп споживачів. Конкурентоспроможність 

галузі - здатність підприємств (фірм) входити до складу галузі, швидко 

реагуючи на зміну в її структурі, відновлювати свої соціально-економічні 

системи і зберігати досягнутий рівень ефективності виробництва. 

 Конкурентоспроможність підприємства - здатність виробляти й 
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реалізовувати свою продукцію швидко, якісно, продавати її в достатній 

кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. 

Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективно 

розпоряджатися власними й ресурсами в умовах конкурентного ринку. 

Таблиця 1.3 

Класифікація конкурентоспроможності 

Ознака Види конкурентоспроможності 

1. Територіально - географічна сфера - міжнародна 

- внутрішньо національна 

- регіональна 

2. Рівень конкуруючих об’єктів - галузі (комплексу галузей) 

- підприємства 

- товару 

3. Фіксація у часі - на визначену дату в минулому 

- поточна 

- прогнозна 

 

Конкурентоспроможність продукції - ступінь її відповідності на 

певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за 

найважливішими характеристиками: технічними, економічними, 

екологічними тощо» [84]. 

Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш 

повно відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, 

представленими на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з 

одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, споживчими 

властивостями, з іншого боку - цінами, установлюваними продавцями 

товарів [90]. 

Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс 

економічних, правових та інших характеристик, що визначають положення 

підприємства на галузевому, регіональному або світовому ринку. Цей 

комплекс може включати характеристики товару, обумовлені сферою 

виробництва, а також фактори, що формують у цілому економічні умови 

виробництва і збуту продукції. 
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Треба зазначити, що для будь-якої економічної системи 

конкурентоспроможність є важливою складовою розвитку суспільства, 

виступає об’єктом пильної уваги науковців, а кожному із етапів розвитку 

продуктивних сил відповідає своє бачення економічної природи  

 

 

1.2 Змістове наповнення управління конкурентоспроможністю 

підприємства  

Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління є 

сукупністю взаємопов’язаних елементів, спрямованою на забезпечення його 

сильних конкурентних позицій, підтримання існуючих і створення нових 

конкурентних переваг. Підтримання й підвищення конкурентоспроможності 

- динамічний процес пристосування підприємств до вимог ринку, яким 

необхідно цілеспрямовано управляти. Сучасне тлумачення поняття 

конкурентоспроможності як багатофакторного процесу реалізації 

конкурентних стосунків припускає найважливішу умову його здійснення – 

управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Вчені, що досліджували в своїх роботах питання  «управління 

конкурентоспроможністю підприємства» перш за все, намагались 

максимально конкретизувати визначення цього поняття. Деякі з них 

представлено у  таблиці 1.4.  

Таблиця 1.4 

Визначення поняття управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Автор (и) Визначення 

Балабанова Л. 

В.  

[7, с. 29-30] 

Сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження діяльності 

активних і потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а 

також розробку конкурентних стратегій, що забезпечують формування 

й підтримку довгострокових конкурентних переваг. 

Бондаренко Г. 

С. [11, с. 5 – 6] 
Систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив на систему 

конкурентоспроможності з метою збереження її стійкості чи 

переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних і 

достатніх способів і засобів впливу. 
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Закінчення табл.  1.4 

Безус П. І. 

Терефенко В.І. 

[8, с. 15] 

Управління конкурентоспроможністю не еквівалентне всій діяльності 

організації з досягнення кінцевих цілей, а включає в себе ті функції, що 

пов’язані з розробкою і реалізацією стратегії конкуренції, 

стимулюванням до реалізації, цільовою орієнтацією різних видів 

діяльності. Досягнення конкурентоспроможності є стратегічною ціллю 

діяльності організацій в умовах європейського ринку, для досягнення 

якого необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок системи 

управління підприємства. 

Василенко В.О.  

[12, с. 85, с. 358 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість його 

ефективної господарської діяльності та її практичної реалізації в 

умовах конкурентного ринку. 

Галелюк М.М. 

 [19, с. 15] 
Конкретна функція менеджменту, що реалізується через здійснення 

загальних функцій з метою підтримання та підвищення КСП 

підприємства та його товарів, що є складовими єдиної системи.  

Кобиляцький 

Л.С. [41, c. 81] 

Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які 

характеризують ефективність виробничої діяльності, фінансового стану 

підприємства, ефективності організації збуту і просування товару 

порівняно з підприємствами-конкурентами, а також показники 

конкурентоспроможності товарів 

Кузьмін О. Є.  

[50, с. 17 – 23] 
Сукупність важелів і способів впливу на сфери створення й реалізації 

конкурентоспроможних товарів, цілі і відповідальність суб'єктів 

господарювання, що реалізуються за допомогою сукупності 

управлінських засобів 

Мазаракі А.А. 

[86, c. 122] 

Конкурентоспроможність як категорія відображає економічні 

відносини з приводу створення та реалізації комплексу конкурентних 

переваг, що притаманні суб’єкту ринку 

Мансуров Р. Є.  

[56]. 
Діяльність, спрямована на формування ряду управлінських рішень, які, 

відповідно, повинні бути спрямовані на протистояння можливим 

зовнішнім впливам для досягнення лідерства відповідно до 

поставлених стратегічних завдань. 

Мінцберг Г. 

[60] 

Конкурентоспроможність – це здатність об’єкта витримувати боротьбу 

за досягнення найвищих вигод, переваг. 

І. О. Піддубний,  

А. І. Піддубна  

[69, c. 5-11] 

Напрям менеджменту, спрямований на формування, розвиток і 

реалізацію конкурентних переваг і забезпечення життєдіяльності цього 

суб’єкта економічної діяльності. 

Портер М.  

[74, c. 385] 
Конкурентоспроможність – це властивість товару, послуги, суб’єкта 

ринкових відносин виступати на ринку на рівні з аналогічними 

товарами, послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових 

відносин, що присутні на ринку. 

Савел’єва Н.А. 

[80] 
Управління процесом формування, підтримки конкурентних переваг та 

подолання конкурентних слабкостей. 

Фатхутдінов 

Р.А.  

[88, c. 23] 

Конкурентоспроможність – властивість об’єкта, що характеризується 

ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної 

потреби, порівняно з аналогічними об’єктами, що є на даному ринку. 
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Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою 

певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування, 

розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності 

підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 

Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю підприємства 

ґрунтується на використанні базових положень науки управління, відповідно 

до яких основними елементами системи управління є мета, об’єкт і суб’єкт, 

методологія та принципи, процес та функції управління. 

Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є 

забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприємства за 

будь-яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його 

зовнішньому середовищі. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути 

спрямованим на: 

1. нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних 

(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 

підприємства шляхом формування захисту проти них; 

2. використання позитивних зовнішніх чинників впливу для 

нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; 

3. забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації 

з динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному 

ринку. 

Об’єктом управління конкурентоспроможністю підприємства є рівень 

конкурентоспроможності, необхідний і достатній для забезпечення 

життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 

Суб’єктами управління конкурентоспроможністю підприємства є певне 

коло осіб, що реалізують його (управління) мету: 

1. Власник підприємства, який за будь-яких умов має брати 

безпосередню участь у формуванні стратегічних цілей та завдань 
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підприємства, пов’язаних з економічними інтересами та фінансовими 

можливостями власника; 

2. Вищий управлінський персонал підприємства (директор, заступники 

директора та керівники тих підрозділів підприємства, що формують ланцюг 

цінностей підприємства); 

3. Лінійні менеджери операційних підрозділів підприємства, які є 

відповідальними за ефективну реалізацію планів дій по забезпеченню 

належного рівня конкурентоспроможності; 

4. Менеджери-економісти консалтингових фірм, що залучаються на 

підприємство на платній основі для розробки та реалізації стратегії 

підвищення конкурентоспроможності; 

5. Державні та відомчі управлінські структури та органи, повноваження 

яких визначаються відповідними нормативними документами. 

З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю 

підприємства являє собою процес реалізації певної сукупності управлінських 

функцій - цілевстановлення, планування, організації, мотивації та контролю 

діяльності по формуванню конкурентних переваг та забезпеченню 

життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної діяльності (таб. 1.5).  

Реалізація функцій управління конкурентоспроможністю підприємства 

у їх взаємозв’язку формує цикл управління конкурентоспроможністю 

(рис.1.2).  

 

Рис. 1.2. Цикл управління конкурентоспроможністю підприємства 

Встановлення мети 

Планування 

Контроль 

Організація Мотивація 

Регулювання 

Аналіз 
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Розглянемо сутність функцій управління конкурентоспроможністю 

підприємства [32, 67]: 

 Таблиця 1.5 

Функції управління конкурентоспроможністю [32, 67] 

Функція Визначення 

Цілевстановлення 

обумовлює орієнтацію управління конкурентоспроможністю 

підприємства на досягнення певних цілей, під якими розуміється 

майбутній рівень конкурентоспроможності об’єкта управління, якого 

передбачається досягти 

Аналіз 

передбачає дослідження наявного рівня конкурентоспроможності 

підприємства та його продукції, виявлення найбільш істотних 

факторів впливу, що визначають позицію суб’єкта господарювання 

на ринку 

Контроль 

забезпечує нагляд і перевірку відповідності досягнутого рівня 

конкурентоспроможності підприємства поставленим вимогам; 

передбачає розробку стандартів для контролю у вигляді системи 

кількісних показників, що дають змогу перевірити результативність 

процесу реалізації вироблених планів та програм, або їх окремих 

заходів, своєчасно вносити зміни, які сприяють досягненню 

поставленої мети підприємства 

Мотивація 

забезпечує використання мотиваційних (як економічних, так і 

психологічних) регуляторів активності суб’єктів управління 

конкурентоспроможністю підприємства 

Організація  

передбачає практичну реалізацію прийнятих планів і програм, 

зокрема: розподіл ресурсів між окремими напрямами операційної 

діяльності, забезпечення необхідної узгодженості дій операційних 

підрозділів та окремих фахівців при реалізації прийнятих планів; 

Планування  

передбачає формування стратегії і тактики реалізації цілей і завдань, 

розробку програм, складання планів і графіків реалізації окремих 

заходів нарощування конкурентоспроможності як в цілому по 

підприємству, так і по його окремих структурних підрозділах 

Регулювання 
передбачає внесення змін до положень конкурентної стратегії задля 

сприяння досягненню вставленої мети 

 

До принципів управління конкурентоспроможністю відповідно до 

основ менеджменту [71] та теоретико-методичних засад у сфері конкуренції 

можна [32, 67] віднести: 

– єдність – процес забезпечення та підтримки конкурентоспроможності 

має здійснюватися у контексті єдності теорії та практики у сфері 

менеджменту; 
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– науковість – спрямовані на зміцнення конкурентоспроможності 

підприємства рішення мають бути обґрунтовані відповідно до існуючих 

наукових засад; 

– комплексність – передбачає забезпечення взаємозв’язку всіх 

елементів системи управління конкурентоспроможністю підприємства при 

ухваленні управлінських рішень та врахуванні змін як в окремих об’єктах 

управління, так і в кінцевих результатах діяльності всього підприємства; 

– системність – визначає необхідність представлення управління 

конкурентоспроможності як системи, що дає змогу врахувати всі необхідні 

взаємозв’язки та взаємодії, дозволяє при постановці цілей всебічно зважувати 

чинники та спрямовувати механізми на досягнення вставлених цілей; 

– безперервність – управління конкурентоспроможністю підприємства 

є неперервним процесом, що вимагає постійної уваги; 

– оптимальність – зумовлює прийняття оптимального управлінського 

рішення щодо формування конкурентних переваг підприємства, досягнення 

відповідного рівня конкурентоспроможності та забезпечення можливостей 

його підвищення; 

– ефективність – максимально можливе використання потенціалу задля 

досягнення належного рівня конкурентоспроможності підприємства, що 

дозволить йому стабільно функціонувати та зростати; 

– конструктивність – полягає у логічній послідовності формування 

стратегії і тактики забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

обґрунтуванні їх вибору та напрямів реалізації відповідно до умов 

функціонування; 

– цілісність – управління конкурентоспроможністю підприємства 

розглядається, з одного боку, як єдина система, з іншого, – як підсистема для 

вищих рівнів; 

– структурованість – передбачає взаємозв’язок елементів системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства в рамках конкретної 

організаційної структури; 
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– пріоритетність – розподіл ресурсів та реалізація заходів ґрунтується 

на ранжуванні об’єктів управління за їх важливістю; 

– гнучкість – можливість удосконалення положень реалізуємої 

конкурентної стратегії у разі зміни умов функціонування підприємства; 

– законність – знання та використання в інтересах підприємства 

правових засад, що регламентують здійснення підприємницької діяльності та 

регулюють відносини між суб’єктами господарювання на ринку. 

– еквіфінальність – передбачає існування різних шляхів досягнення 

бажаних характеристик об’єктів управління конкурентоспроможністю 

підприємства, стан яких змінюється у часі; 

– інкременталізм – передбачає досягнення відповідного рівня 

конкурентоспроможності підприємства, орієнтуючись на незначні, поступові, 

логічно пов’язані організаційні зміни, які слід ретельно оцінити в напряму 

узгодження зі змінами ринкового середовища; 

– емерджентність – полягає у досягненні відповідного рівня 

конкурентоспроможності підприємства завдяки поєднанню основних 

елементів її формування в цілісну систему [32, 67]. 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства включає в 

себе наступні дії: моніторинг конкурентного середовища та оцінку 

конкурентної ситуації в галузі та на ринку; діагностування 

конкурентоспроможності підприємства та його основних суперників; 

конкурентне позиціонування підприємства – вибір стратегічних 

господарських підрозділів із перевагами у конкурентній боротьбі; розробка 

концепції та стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства; 

реалізація конкурентної стратегії підприємства. 

Загальну схему управління конкурентоспроможністю підприємства із 

розподілом сфер відповідальності за функціональними підрозділами 

доцільно представити відповідно до 3-х ієрархічних рівнів системи 

управління конкурентоспроможністю, що відображено у таблиці 1.6. 
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Таблиця1.6  

Система управління конкурентоспроможністю підприємства [86, 90] 

 

№ 

п/п 

Рівні управління 

конкурентоспроможністю 

Функціональні задачі 

управління 

конкурентоспроможністю 

Відповідальні 

підрозділи 

підприємства 

2
-й

 р
ів

ен
ь 

 

 

Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Побудова ефективної системи 

виробничої та закупівельної 

логістики на підприємстві 

Заступник директора із 

економіки, виробництва, 

керівник відділу матер.-

технічних засобів 

Управління фінансовим 

забезпеченням діяльності 

підприємства 

Заступник директора із 

економіки, генеральний 

директор 

Управління підтримкою, 

оновленням та розвитком 

виробничо-технічної бази 

підприємства 

Заступники 

генерального директора 

із виробництва та 

економіки, головний 

технолог, конструктор, 

механік та енергетик 

Підбір, розвиток та навчання 

персоналу 

Відділ кадрів 

підприємства та лінійні 

керівники відділів 

Побудова ефективної збутової 

мережі та управління каналами 

розподілу продукції 

 

Відділ збуту 

підприємства 

1
-й

 р
ів

ен
ь 

 

 

Управління 

конкурентоспроможністю 

торгової марки 

Розробка стратегії 

позиціонування продукції на 

ринку 

Генеральний директор, 

виробничий директор, 

відділ маркетингу, 

сторонні консультанти із 

маркетингу 
Реалізація заходів 

маркетингових комунікацій із 

просування продукції на ринку 

Рекламне агентство, 

відділ маркетингу 

Маркетингове дослідження 

споживачів на предмет 

лояльності до торгових марок 

 

Відділ маркетингу 

0
-й

 р
ів

ен
ь 

 

 

 

Управління 

конкурентоспроможністю 

продукції 

Оцінка споживчого попиту та 

розробка продукції під потреби 

ринку 

Відділ головного 

технолога, відділ 

маркетингу 

Забезпечення високого рівня 

якості продукції 

Виробнича служба 

Обґрунтування 

конкурентоспроможної ціни на 

продукцію підприємства 

Планово-економічний 

відділ спільно із 

відділом 

маркетингу 

 



17 

 

Найбільш повна система джерел конкурентних переваг компанії була 

запропонована англійським вченим у сфері стратегічного менеджменту 

Р.Грантом [20]. Один з його основних підходів полягає у чіткому виділенні 

внутрішніх та зовнішніх джерел формування конкурентних переваг. До 

зовнішніх джерел відносяться: зміна смаків споживачів, поява нових товарів 

та послуг на ринку, нові напрямки зовнішньоекономічної політики держави 

тощо. Особливості внутрішнього середовища компанії, її ресурси та бізнес-

процеси визначають швидкість її реакції на зовнішні зміни. Тому якість 

внутрішнього середовища також призводить до зростання чи падіння 

конкурентоспроможності. 

Для аналізу зовнішнього середовища варто розпочати з найближчого 

оточення бізнесу, а саме: конкурентів, споживачів та постачальників. Саме з 

ними компанія зіштовхується щодня у повсякденній роботі, що змушує її 

постійно бути напоготові та відслідковувати будь-які можливі зміни. Зміни у 

поведінці споживачів зумовлені різними фактами, такими як зниження 

купівельної спроможності (наприклад, в умовах кризи), поява нових, 

дешевших або якісніших товарів-замінників, нова рекламна кампанія 

конкурента і т.д. 

В кожній конкретній ситуації необхідно мати свій підхід. Дії 

конкурента можуть мати дуже неочікуваний характер. При цьому компанія 

повинна враховувати не лише наявність вже існуючих та активно діючих 

конкурентів, а й можливість появи нових. Нові конкуренти схильні 

з’являтись у тих галузях, які активно розвиваються та мають значний 

прибуток протягом тривалого часу. А також там, де відсутні чітко виражені 

лідери – олігополісти, монополісти та просто великі компанії, які володіють 

значною часткою ринку та визнані споживачами. А поява нових послуг та 

товарів-замінників в час інновацій та технологій не викличе ніяких змін в 

жодній галузі економіки. 
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1.3 Методи та критерії оцінки конкурентоспроможності 

підприємства 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства проводиться з метою: 

- виявлення факторів впливу на ставлення споживачів до продукції 

підприємства; 

- оцінка факторів, що впливають на конкурентоспроможність 

підприємства 

- розробки заходів по підвищенню конкурентоспроможності; 

- вибору постачальників та партнерів для спільної діяльності; 

- розробки  системи заходів, що виведуть підприємство на нові ринки 

збуту; 

- підвищення інвестиційної привабливості підприємства; 

- здійснення модернізації виробництва;  

- впровадження інноваційної  діяльності. 

В даний час методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, що 

широко застосовують на практики,  дозволяють виявити тенденцію 

показників конкурентоспроможності. Умовно їх можна розділити на 

аналітичні та графічні (табл. 1.7) 

Таблиця 1.7 

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства [45] 

Аналітичні Графічні 

Рейтингова оцінка Матриця БКГ 

Оцінка на основі концепції долі ринку Матриця привабливості ринку 

Оцінка на основі концепції споживчої 

вартості 

Матриця М. Портера 

Оцінка на основі концепції ефективної 

конкуренції 

Модель багатокутників 

конкурентоспроможності 

 

Основним завданням кожного економіста, який вивчає проблему 

оцінки конкурентоспроможності підприємств, є відшукання критеріїв 

конкурентоспроможності, її джерел і чинників [55]. Аналіз економічної 

літератури та дослідження наукових розробок сучасних економістів з 
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тематики методів оцінки конкурентоспроможності підприємства дозволяє 

виділити кілька основних підходів до вирішення цієї задачі. 

В свою чергу, дослідивши науково-економічну літературу, можна 

окреслити найбільш застосовувані методи оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства та  згрупувати за наступними чином 

(рис. 1.3): 

 

Рис. 1.3  Методи оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Варто зауважити на те, що конкурентоспроможність можна оцінювати 

за двома аспектами: відносно самого досліджуваного підприємства та 

Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

Методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції 

Матричні методи: 

(враховують та оцінюють такі 

категорії як: товар, технологія, 

доля ринку, можливості-загрози 

тощо) 

- SWOT  аналіз; 

- матриця BCG 

- матриця Портера тощо. 

Графічний метод (метод 

профілів) 

(оцінюється ступінь задоволення 

споживача за різними 

критеріями) 

- багатокутник 

конкурентоспроможності 

Метод інтегральної оцінки 

(базується на критерії задоволення 

сповивача та критерії ефективності 

виробництва)  

Методи оцінки ефективності 

конкуренції: 

- структурний  підхід 

(ґрунтується на оцінки становища 

підприємства за рівнем монополізації 

галузі, тобто концентрації виробництва 

та капіталу, бар’єрів входу на ринок)  

- функціональний підхід 

(базується на концепції ефективності, 

тобто вважається, що найбільш 

конкурентоспроможними є 

підприємства, де найкраще організовані 

виробництво та збут товару, ефективне 

управління фінансами.)  

Бальна оцінка конкурентоспроможності 
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відносно конкурентів. Методики, що побудовані на оцінках відносно 

конкурентів являються більш наочними. Але спираючись на методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції  ми маємо можливість визначити зміну 

конкурентного потенціалу окремого підприємства та зміну ефективності 

роботи складових внутрішнього середовища підприємства, зокрема, 

«перетворення ресурсів, які подаються на вхід, у привабливі ринкові 

пропозиції в сфері «сильної» конкуренції на виході» [71]. В той же час оцінка 

динаміки розвитку конкурентоспроможності підприємства має недоліки, 

наприклад, ускладнюється загальний висновок щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства на ринку; обмежене уявлення про 

попит на ринку на товари, що в свою чергу може заважати підвищити 

ефективність роботи підприємства; ототожнення понять 

«конкурентоспроможність підприємства» та «конкурентоспроможність 

продукції». 

З огляду на велику кількість методологічних підходів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та багатоплановість методів їх 

обчислення ми пропонуємо розглянути лише частину з них, яку вважаємо 

більш доцільними для нашої магістерської дослідницької роботи.  

1) До профільних методів відносять: 

- профіль вимог. За допомогою шкали експертних оцінок визначається 

ступінь просування організації та найбільш сильний конкурент. В якості 

критерію використовується зіставлення профілів. Основною перевагою 

даного методу оцінки конкурентоспроможності підприємства є його 

наочність;  

- профіль полярностей. Базується на визначенні показників, за якими 

фірма випереджає або відстає від конкурентів, тобто окреслення її сильних і 

слабих сторін. В якості критерію використовується зіставлення параметрів 

випередження або відставання - профіль полярностей [81]; 

2) Матричні методи. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 

матричними методами базується на маркетинговій оцінці діяльності 



21 

 

підприємства та його продукції. Така оцінка заснована на виявленні 

зовнішніх (внутрішніх) чинників конкурентоспроможності підприємства та 

визначенні сегмента ринку (зони господарювання), на якому воно має або 

прагне отримати конкурентні переваги. 

Найбільш поширеним методом. визначення конкурентоспроможності 

підприємства є матриця «відносна частка ринку - темп зростання ринку», 

розроблена американською консультаційною фірмою «Бостон консалтинг 

груп» (BCG) [63]. Даний метод заснований на аналізі 

конкурентоспроможності підприємства, виходячи з показників зростання 

обсягу попиту і часткою ринку в порівнянні з часткою ведучого конкурента 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Матриця «відносна доля ринку» (BCG) 

 

Поєднання оцінок зазначених показників дозволяє класифікувати 

продукцію підприємства за чотирма основними областям, відповідно до 

цілей і фінансовими потребами підприємства, що аналізується: мала частка 

ринку з повільним темпом зростання - «Собаки»; мала частка ринку з 

швидким темпом зростання - «Знаки питання»; висока частка ринку з 

швидким темпом зростання - «Зірки»; висока частка ринку з повільним 

темпом зростання - «дійних корів». Найбільш конкурентоспроможними 
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вважаються підприємства, які займають значну частку на швидко 

зростаючому ринку [67]. 

Ще один матричний метод, який найчастіше використовують у 

практиці визначення конкурентоспроможності підприємства є матриця «Мак-

Кінсі» або матриця «привабливість - конкурентоспроможність», розроблена 

компанією McKinsey. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 

здійснюється за допомогою побудови матриці на основі оптимізації 

співвідношення «конкурентоспроможності продукції» та «частки ринку», 

займаної підприємством. 

В основі методики - аналіз конкурентоспроможності з урахуванням 

життєвого циклу продукції підприємства. Сутність оцінки полягає в аналізі 

матриці, побудованої за принципом системи координат: по горизонталі - 

темпи зростання / скорочення кількості продажів в лінійному масштабі; по 

вертикалі - відносна частка продукції підприємства на ринку. Найбільш 

конкурентоспроможними вважаються ті підприємства, які займають значну 

частку на швидко зростаючому ринку. 

Переваги методу: при наявності інформації про обсяги реалізації та 

відносних частках ринку конкурентів метод дозволяє забезпечити високу 

репрезентативність оцінки. Недоліки методу: виключає проведення аналізу 

причин того,що відбувається і ускладнює вироблення управлінських рішень, 

а також вимагає наявності достовірної маркетингової інформації, що тягне 

необхідність відповідних досліджень. 

3) Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції 

підприємства. Ця група методів базується на судженні про те, що 

конкурентоспроможність підприємства тим вища, чим вища 

конкурентоспроможність його продукції. Для визначення 

конкурентоспроможності продукції використовуються різні маркетингові 

методи оцінки, в основі більшості яких лежить знаходження співвідношення 

ціна-якість. 
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Методи визначення конкурентоспроможності, що ґрунтуються на 

оцінці конкурентоспроможності його продукції базуються на висновках 

експертів, які оцінюють конкурентоспроможність підприємства через аналіз 

та оцінку основних характеристик продукції, яку воно випускає. 

Прикладом розрахунків такої групи методів може бути наведено метод 

оцінки конкурентоспроможності підприємства запропонований вченими - 

економістами  з урахуванням диференціації виробленої продукції, шляхом 

знаходження середньозваженого значення серед показників 

конкурентоспроможності по кожному виду продукції, де в якості ваг 

виступають обсяги реалізації відповідного виду продукції за формулою [91] 

(1): 

  іі каК      (1.1) 

 

де К – конкурентоспроможність підприємства; 

іа
 - вага і-го виду продукції підприємства серед загального обсягу 

продажів; 

ік
- конкурентоспроможність і-го виду продукції. 

В свою чергу останній параметр (конкурентоспроможність і-го виду 

продукції ) визначається  за формулою (1.2): 

Е

І
к і

і 
,    (1.2)  

 

де, іІ   - це індекс оцінки технічних (якісних) властивостей продукції 

являє собою сумарну оцінку окремих індексів, що присвоюється експертами 

за кожним параметром продукції. Перелік та вага кожного  індексу також 

встановлюється експертами. 

Параметричний і економічний індекси конкурентоспроможності 

дозволяють розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності 
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розглядатися продукції по відношенню до конкуруючої продукції. Він 

визначається як відношення параметричного індексу до економічного. 

Показники конкурентоспроможності обчислюються за кожним видом 

продукції підприємства. Далі визначається коефіцієнт 

конкурентоспроможності самого підприємства: перебуває середньозважене 

значення серед показників по кожному виду продукції, де в якості ваг 

виступає обсяг реалізації відповідного виду продукції [49]. 

4) Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції.  

Згідно з даними методам найбільш конкурентоспроможними є ті 

підприємства, де ефективно організована робота окремих підрозділів і служб. 

Дані методи дозволяють комплексно проаналізувати діяльність підприємства 

і виробити управлінські рішення щодо покращення роботи його окремих 

служб [55] 

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності 

підприємства на базі адаптивної моделі, з використанням основних груп 

середньозважених показників конкурентоспроможності підприємства, 

здійснюється за формулою (1): 

 

тзбТппКСп КdЕcФЕаК  b     (1.3) 

 

де КСпК  - коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства; 

пЕ  значення критерію ефективності виробничої діяльності 

підприємства; 

пФ  - значення критерію фінансового становища підприємства; 

збТЕ  - значення критерію ефективності організації збуту і просування 

товару на ринку; 

тК  - значення критерію конкурентоспроможності товару; 

a, b, c, d - коефіцієнти вагомості критеріїв 
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Згідно коефіцієнти вагомості критеріїв визначаються експертним 

шляхом. А значення критеріїв пЕ , пФ , збТЕ , тК  як відносні величини. Для 

перекладу в відносні величини (бали) одиничних показників проводиться їх 

порівняння з показниками прийнятими за базу порівняння. За базу для 

порівняння можуть виступати як середні показники по галузі, так і 

лідируючого підприємства на даному сегменті ринку.  

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, засновані на 

теорії ефективної конкуренції, дозволяють комплексно проаналізувати 

діяльність підприємства і виробити управлінські і стратегічні рішення щодо 

поліпшення його діяльності. До недоліків даної групи методів слід віднести 

безліч оціночних параметрів, що істотно ускладнює процедуру збору, 

аналізу, оцінки даних і обмежує практичну застосовність розглянутого 

методу [55]. 

5) Метод побудови «гіпотетичного багатокутника 

конкурентоздатності» передбачає оцінку конкурентоздатності підприємства 

за 8-ю факторами: 

- концепція товарів та послуг, на якій ґрунтується діяльність 

підприємства; 

- якість продукту, яка має прояв у відповідності високому рівню 

товарів на ринку з орієнтацією на лідерів, які виявляються шляхом 

опитування та порівняльних тестів; 

- ціна товару з можливою націнкою; 

- торгівля - з точки зору комерційних методів і засобів діяльності; 

- фінанси - як власні, так і позикові;  

- передпродажна підготовка, яка свідчить про його здатність не тільки 

передбачити запити майбутні х споживачів, але і переконати їх у виняткових 

можливості підприємства задовольнити ці потреби; 

- зовнішня торгівля підприємства, що дозволяє йому позитивно 

управляти відносинами з владою, пресою і громадською думкою;  
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- після продажне обслуговування, що забезпечує підприємству 

постійну клієнтуру. 

6) Комплексні методи. Методи, віднесені до даного підходу, визначені 

як комплексні в силу того, що оцінка конкурентоспроможності підприємства 

в рамках кожного з методів ведеться на підставі виділення не тільки 

поточної, а й потенційної конкурентоспроможності підприємства. В основі 

підходу лежить твердження, відповідно до якого конкурентоспроможність 

підприємства є інтегральна величина по відношенню до поточної 

конкурентоспроможності та конкурентного потенціалу. 

Поточна і потенційна конкурентоспроможність і їх співвідношення в 

рамках інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства в 

залежності від методу можуть змінюватись. Так, у ряді випадків поточна 

(реальна) конкурентоспроможність визначається на підставі оцінки 

конкурентоспроможності продукції підприємства, потенційна - за аналогією 

з методами, заснованими на теорії ефективної конкуренції. [33]. 

У сучасній практиці використовується багато з методів, представлених 

нами. Але жоден з них не знайшов широкого застосування, щоб отримати 

статус «універсального метода». Це відбувається через те, що всі методи, або 

їх комбінації мають низку недоліків, які не дозволяють їх запровадити. Перш 

за все це пов’язано із застосуванням великої кількості чинників впливу, що 

визначають конкурентоспроможність підприємства. По-друге, ця безліч 

факторів не завжди є універсальною для різних підприємств, до того ж вони 

постійно змінюються. Але, навіть якщо б і вдалося встановити абсолютно 

повний перелік факторів конкурентоспроможності, то оцінка властивостей 

підприємства не буде адекватною, оскільки елементарні складові визначають 

властивості об'єкта не автономно, а в сукупності, у взаємодії один з одним. І 

жодна з методик не зможе врахувати синергетичний ефект, який, власне, і 

дає можливість підприємству отримати конкурентні переваги та 

продемонструвати власну конкурентоспроможність на практиці. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТОПСТРІМ» 

 

 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ 

«ТОПСТРІМ» 

У своїй роботі ми досліджуємо підприємство ТОВ «Топстрім».  

Компанія ТОВ «Топстрім» виконує побудову серверних приміщень і 

центрів обробки даних для банків, держустанов, бізнесу.  

Місія - надавати клієнтам продукцію, комплексні рішення і сервіс 

найвищої якості.  

Мета - вийти на європейський ринок.  

Цінності - працюємо чесно і зрозуміло. Завжди бути на крок попереду - 

створювати інноваційні продукти.  

Мотивація - створення робочої атмосфери, в якій цінуються люди і їх 

внесок в розвиток компанії. 

Компанія - це те, що допомагає кожному з нас реалізовуватися і 

досягати найвищих результатів.  

Результат - неодмінна умова динамічного розвитку компанії.  

Якість, відповідальність, професіоналізм - це те, за що нас вибирають 

замовники. 

Замовники - це ті, для кого працює ТОВ «Топстрім», тому що саме 

замовники, в кінцевому рахунку, і оцінюють результат роботи компанії. 

Головна мета бізнес-діяльності компанії «Топстрім» полягає в 

професійному вирішенні завдань і задоволенні потреб замовників. 

Багатий практичний досвід фахівців компанії «Топстрім» і тісна 

співпраця з партнерами, світовими лідерами в області розробки 

телекомунікаційного обладнання, дозволяють досягти високих 
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експлуатаційних і функціональних показників по оптимальному 

співвідношенню «ціна-якість». Всі послуги та обладнання сертифіковані 

виробником, проходять спеціальне тестування на рівень якості, надійності і 

функціональності, а також забезпечуються необхідною інформаційною та 

сервісною підтримкою. 

Чесне партнерство, засноване на взаємній довірі та взаєморозумінні - 

основа успіху компанії. Поєднуючи бездоганну якість, високу швидкість 

розробки і уважне ставлення до вимог замовників, компанія створює сучасну 

телекомунікаційну продукцію і виконує проекти найвищого рівня складності. 

Для нас немає менш або більш пріоритетних проектів, немає менш або більш 

важливих замовників - ми завжди докладаємо максимум зусиль для 

досягнення найкращого результату. 

Розроблені технології екранування «BCGMODULE», «BCGSOLID», 

«BCGSAFE» дозволяють виготовляти екрановані приміщення, кабіни, шафи, 

сейфи, які відповідають сучасним вимогам захисту.  

Товариство «Топстрім» здійснює комплексний підхід у забезпеченні 

захисту інформації, збереження даних і апаратних засобів, стабільного 

функціонування інформаційних систем.  

Компанія ТОВ «Топстрім», надає повний комплекс робіт з 

проектування та встановлення екранованих споруд. Підприємство керується 

вимогами постанови НБУ № 243 від 04.07.2007 року, а також іншими 

нормативними документами. 

Унікальна вітчизняна телекомунікаційна компанія «Топстрім» 

здійснює свою підприємницьку діяльність за основними напрямками, які 

представлено на рис. 2.1: 

Описати всі готові комплексні рішення дуже складно, через їх велику 

кількість. Одне з них - центри обробки даних (ЦОД) як цілісні інформаційні 

системи будуються з використанням взаємопов'язаних програмних і 

апаратних компонентів, організаційних процедур та кваліфікованого 

персоналу. Метою створення ЦОД в бізнесі є автоматизація завдань бізнесу з 
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необхідним рівнем якості надаваних ІТ-сервісів. Тому не дивно, що ЦОД в їх 

сучасному розумінні з'явилися у нас лише кілька років тому. Тобто саме тоді, 

коли рівень розвитку інформаційних технологій, з одного боку, і бізнесу - з 

іншого, поставили питання про необхідність створення і використання таких 

консолідованих центрів. Саме такі інформаційні центри пропонує компанія 

«Топстрім».  

 

 

Рис. 2.1. Напрямки діяльності телекомунікаційної компанії 

«Топстрім» 

 

Екранування забезпечує надійний захист інформації від витоку 

технічними каналами за рахунок побічних електромагнітних випромінювань 

і наведень (ПЕМВН), які виникають в процесі обробки технічними засобами, 

інформаційних електричних сигналів. 

Істотним достоїнством екранованих споруд є захист інформації від 

деструктивного впливу зовнішніх електромагнітних впливів.  
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Компанія «Топстрім» виконує будівництво екранованих серверних і 

ЦОД «під ключ». Компанія реалізувала більше 100 екранованих споруд по 

всій території України. 

На сьогоднішній день екрановані споруди умовно діляться наступним 

чином:   екрановані приміщення (ЕП); спеціальні приміщення (для 

нетрадиційних об'єктів) збірно-розбірні модульні кімнати (ЗРМК); кімнати 

переговорів (КП); екрановані кабіни (ЕК); стаціонарні модульні кімнати 

(СМК). 

Сьогодні знайшли екрановані споруди та вироби для електромагнітного 

захисту мають дуже широке застосування, яке відображено  на рис 2.2.  

 

 

Рис. 2.2. Області застосування екранованих споруди, що виготовляє 

компанія «Топстрім» 

 

Призначення екранованих споруд: 

- захист службової та секретної інформації від витоку каналами 

побічних електромагнітних випромінювань і наведень (ПЕМВН); 

Екрановані споруди застосовуються для електромагнітної 

захисту і / або ізоляції: 

вузлів зв'язку 

(автоматизованих 

телефонних станцій, 
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перетворювачів, різних 

радіоустановок) 
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лабораторій 

телевізійних студій 

обчислювальних 

центрів в банках, 
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промислових 

підприємствах і 
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захисту об'єктів 
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- захист об'єкта від витоку інформації по спеціально організованим 

каналах; 

- ослаблення електромагнітних полів; 

- біологічна і екологічний захист персоналу; 

- запобігання несанкціонованим діям зі знищення або спотворення 

інформації.  

Також, компанія пропонує гарне і якісне обладнання, сучасні 

технології, які постійно вдосконалюються, а також готові рішення ІТ-задач в 

потрібний замовнику термін. Компанія «Топстрім» робить ставки на 

універсальність і максимальну спрощеність технологічних схем своєї роботи.  

Тобто компанія виготовляє меблі для реалізації безпеки та послуги 

управління хостингом інформаційних технологій. Але, для нашого 

дослідження та оцінки конкурентоспроможності підприємства ми 

зупинимось на такому  продукті, як  екрановані споруди та засоби захисту . 

ТОВ «Топстрім» використовує процесно-організаційну бізнес-модель, 

яка притаманна більшості сучасних телекомунікаційних компаній. Сама 

організаційна структура побудована за принципом лінійно-функціональних 

структур управління (рис. 2.3). Багаторічний  досвід показав, що 

використання такої структури є найбільш ефективним там, де в умовах 

багатозадачності керівництву  доводиться виконувати безліч рутинних 

процедур, які, до того ж мають високу часту повторюваності.  

В умовах стабільності управлінські рішення та операційна 

управлінська діяльність можуть прийматись однотипні та з притаманною їм 

циклічністю. За допомогою твердої системи зв'язків забезпечується чітка 

робота кожної підсистеми й організації в цілому. До недоліків лінійно-

функціональної структури управління відносяться: 

- відсутність тісних взаємозв'язків між виробничими відділеннями; 

- недостатньо чітка відповідальність, оскільки готує рішення, як 

правило, не бере участі в його реалізації;  

- надмірно розвинена система взаємодії по вертикалі, а саме: 
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підпорядкування по ієрархії управління, тобто, тенденція до надмірної 

централізації. 

 

 

Рис. 2.3. Організаційна структура ТОВ «Топстрім» 

 

В межах структури управління ТОВ «Топстрім» проходить 

управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), 

між учасниками якого розподілені завдання і функції управління, і 

відповідно - права і відповідальність за їх виконання. 

Зв'язок структури управління конкурентоспроможністю на 

підприємстві ТОВ «Топстрім» з такими ключовими поняттями менеджменту, 

як цілі, функції, процес, механізм функціонування є свідченням того, 

наскільки великим є вплив організаційної структури на всі сторони 

управління. Саме тому, організаційна структура ТОВ «Топстрім»: 

- відображає цілі, принципи і завдання організації, які полягають у 

підпорядковуванні виробництву та меті змінюватись разом з ним; 

- приділяють значну увагу сучасним методам формування структур, які 

притаманні телекомунікаційним підприємствам, та підприємствам ІТ-галузі. 
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- відображає функціональний розподіл праці і обсяг повноважень 

менеджерів, які визначаються політикою підприємства, правилами, 

посадовими інструкціями, та підпорядковуються місії компанії; 

- відповідає соціально-культурному середовищу в якому працює  

компанія «Топстрім», а також буде функціонувати та встановлювати 

партнерські відносини. 

Надання якісного сервісу, постійний розвиток та відповідальність 

потребам людей – це головна мета діяльності підприємства.  

ТОВ «Топстрім» керує директор. Він здійснює керівництво 

підприємством у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь яких 

організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, 

укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо. Також, 

директору належить функція прийняття рішення щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємства шляхом зміни або зміцнення 

конкурентної стратегії підприємства (рис. 2.4) 

 

Рис. 2.4. Організація процесу управління конкурентоспроможністю 

на підприємстві ТОВ «Топстрім» 
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Управління фінансовою складовою на підприємстві ТОВ «Топстрі» 

здійснює  бухгалтерія, яку очолює її головний бухгалтер, та згідно посадовим 

функціям відповідає за організацію фінансової, облікової та планової роботи 

на підприємстві. Контроль за виконанням планових фінансових завдань 

здійснює економічний відділ, який також проводить аналіз діяльності 

підприємства, керує питаннями фінансів, організації праці та заробітної 

плати. 

Планово-економічний відділ, який підпорядковується начальнику 

економіної та маркетингової служб, проводить роботи з економічного 

планування, обліку й аналізу результатів підприємницької діяльності. 

Спеціалісти даного відділу готують вихідні дані для складання проектів 

перспективних, річних та оперативних планів, а також беруть участь у 

розгляді планів, питань організації виконання робіт. Крім того, вони 

визначають економічну ефективність проведених робіт та розробляють 

заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності на підприємстві, 

економії, активізації ресурсів, виявлення резервів, підвищення ефективності 

діяльності; здійснюють збір та обробку інформації й інших необхідних 

матеріалів для планової роботи або виконання окремих завдань.  

Перед відділом маркетингу та збуту ТОВ «Топстрім» стоять такі 

основні задачі, як оцінка конкурентоспроможності підприємства, визначення 

його місця на ринку, виявлення тенденцій ринку телекомунікаційних послуг 

та постійний аналіз результатів комерційної діяльності підприємства, а також 

факторів, які впливають на управління конкурентоспроможністю, розробка 

прогнозів продажу та ринкової долі підприємства, проведення ринкового 

аналізу, розробка разом з іншими підрозділами й керівництвом ТОВ 

«Топстрім» мети й стратегії конкурентоспроможної діяльності як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, виробляє товарну та цінову 

політику, здійснює вибір раціональних каналів руху товарів і методів 

просування продуктів.  
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2.2 Аналіз фінансово-економічного стану ТОВ «Топстрім» 

Проаналізуємо ТОВ «Топстрім», використовуючи звіт про фінансові 

результати (таблиця 2.1). Визначимо, наскільки прибутковою є діяльність 

підприємства. 

Таблиця 2.1 

Фінансові результати ТОВ «Топстрім» 

Стаття 
Значення статті по роках, тис. грн.. Темп приросту, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

1 317 

048 

1 548 

228 

1 668 

291 

1 570 

3078 

2 538 

751 
20,99 7,97 -5,87 61,67 

ПДВ 

212 

741 

256 

926 

278 

997 

261 

721 

423 

125 
20,99 7,97 -5,87 61,67 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

1 065 

207 

1 286 

732 

1 390 

224 

130 

8591 

211 

5626 
20,99 7,97 -5,87 61,67 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

338 

315 

404 

563 

518 

111 

1 016 

362 

1 085 

285 
19,98 28,01 96,31 6,78 

Валовий прибуток 
725 

993 

883 

979 

872 

193 

292 

229 

1 030 

341 
21,57 -1,22 -66,50 252,6 

Прибуток від 

операційної 

діяльності 

670 

791 

872 

675 

799 

093 

341 

449 

1 206 

719 
28,59 -7,37 -57,31 253,4 

Чистий прибуток 
406 

104 

570 

368 

480 

526 

305 

119 

995 

038 
40,46 -15,75 -36,50 226,1 

 

Отже, ми можемо спостерігати, що протягом останніх п’яти років на 

підприємстві, виручка від реалізації стабільно трималась, окрім 2017 року, 

коли вона продемонструвала невелике падіння на 5,9%, порівняно із 2016 

роком, але у 2018 році знову зростала (рис. 2.2) і досягла найвищого свого 

показника, збільшившись майже на 61,5% до 2 538 751 тис. грн. 

За основними показниками фінансово-економічної діяльності можна 

стверджувати, що підприємство «Топстрім» розвивається, адже відпуск 

продукції зростає з кожним роком, у 2018 порівняно з 2014 роком 

підприємство почало випускати та реалізовувати продукції майже у 2 рази 

більше – на 97,9%. Чистий прибуток у 2018 році також значно зріс, що не 

може не свідчити про позитивний ефект діяльності підприємства. 

Підприємство регулярно сплачує податкові платежі. 
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На відміну від виручки від реалізації продукції, собівартість регулярно 

поступово зростала протягом кожного року за останні 5 років з 2014 по 2018 

рр. (рис. 2.5). Найбільшого зростання вона досягла у 2017 році, коли зросла 

на 96%.  

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

г
р
н

рік

Дохід (виручка) 
від реалізації 
продукції

Собівартість 
реалізованої 
продукції

 

Рис. 2.5. Динаміка виручки від реалізації при собівартості продукції 

підприємства ТОВ «Топстрім», тис. грн. 

 

Отже, підприємство «Топстрім» протягом останніх п’яти років 

отримувало чистий прибуток (рис. 2.6.), незважаючи на те, що відбувалось 

зростання собівартість продукції, і, у 2016 та 2017 роках він зменшувався в 

порівнянні із попередніми роками. А у 2018 році чистий прибуток виріс на 

224% і досяг 995 998 тис. грн.. У 2017 та 2018 завдяки операційним доходам, 

прибуток від операційної діяльності перевищив валовий прибуток. 

Проаналізуємо діяльність підприємства за допомогою коефіцієнтного 

аналізу таких показників як: показники майнового стану, ліквідності, 

фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності.  
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Рис. 2.6. Прибуток ТОВ «Топстрім», тис. грн. 

 

Отже, виходячи з наведеного графіку можемо констатувати, що  

підприємство здійснює прибуткову діяльність. 

Для подальшого аналізу даного підприємства ми використаємо такий 

показник майнового стану компанії «Топстрім» як коефіцієнт зносу основних 

засобів (таблиця 2.2.), який розрахований нами на основі звітної 

документації: 

Таблиця 2.2. 

Майновий стан ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,49 0,157 0,18 0,22 0,268 

 

Отже, оскільки еталоном коефіцієнту зносу основних засобів є 

показник менше 0,5, можна стверджувати, що підприємство має цілком 

прийнятний майновий стан, але через помітну тенденцію до збільшення 
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зносу, необхідно надати компанії «Топстрім» рекомендації щодо оновлення 

основних засобів. 

На короткострокову ліквідність підприємства, а також на його 

платоспроможність впливає його здатність генерувати прибуток. Тому для 

визначення платоспроможності підприємства ми  розглянемо такий аспект 

діяльності як рентабельність. Цей показник характеризує якісну і кількісну 

ефективності діяльності будь-якого підприємства.  

До основних показників рентабельності, які використовуються у ході 

аналізу фінансового стану підприємства, належать:  

— коефіцієнт рентабельності активів; 

— коефіцієнт рентабельності власного капіталу;  

— коефіцієнт рентабельності діяльності [51] 

Аналіз ліквідності підприємства можна провести за допомогою таких 

показників як: коефіцієнти загальної, швидкої та абсолютної ліквідності 

(таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3 

Показники ліквідності ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,89 1,09 1,04 1,6 2,2 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,32 0,38 0,39 1,49 1,88 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,09 0,11 0,09 0,11 0,49 

 

Отже, данні які ми отримали в результаті розрахунків показників 

ліквідності свідчать про те, що підприємство є ліквідним, адже всі показники 

мають задовільний стан. Варто відмітити, що протягом аналізованого нами 

періоду (останні 5 років), ці показники покращились (рис. 2.7), і 

підприємство стало більш ліквідним. 
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Рис. 2.7. Показники ліквідності ТОВ «Топстрім» 

 

Для аналізу фінансової стійкості використаємо такі показники: 

коефіцієнти фінансування, автономії, маневреності власного капіталу та 

забезпечення власними оборотними засобами (таблиця 2.4.): 

Таблиця 2.4. 

Показники фінансової стійкості ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт автономії 0,80 0,811 0,817 0,80 0,80 

Коефіцієнт фінансування  0,180 0,202 0,219 0,25 0,25 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу  
0,009 0,059 0,003 0,07 0,10 

Коефіцієнт забезпечення власними 

оборотними засобами 
0,1 0,06 0,05 0,53 0,61 

 

Отже, показники фінансової стійкості ТОВ «Топстрім» знаходяться, в 

принципі, на задовільному рівні, хоча варто було б розробити та 

запропонувати план заходів для їх покращення. Це необхідно для того, щоб 



40 

 

підприємство було більш стійким. Коефіцієнт автономії демонструє 

фактичну стабільність протягом останніх п’яти років, а, оскільки він має 

позитивне значення, яке наближається до еталонного, це можна вважати 

позитивним явищем. Така ж сама ситуація і з коефіцієнтом фінансування.  

Показники забезпечення власними оборотними засобами та 

маневреності власного капіталу доцільно покращити.  

Для аналізу показників ділової активності підприємства «Топстрім» 

оберемо такі: коефіцієнти оборотності активів, кредиторської та дебіторської 

заборгованостей, оборотності матеріальних запасів, основних засобів та 

власного капіталу (таблиця 2.5.):  

Отже, показники ділової активності є не надто високими, але такі 

значення коефіцієнтів оборотності пояснюється специфікою галузі, в якій 

функціонує підприємство. 

Таблиця 2.5 

Показники ділової активності ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт оборотності активів 0,17 0,15 0,18 0,13 0,18 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованостей 
6,98 6,94 7,26 8,21 7,17 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованостей 
10,74 11,09 11,03 3,52 2,59 

Коефіцієнт оборотності матеріальних 

запасів 
2,84 2,10 2,17 3,35 3,10 

Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,23 0,24 0,23 0,17 0,29 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0.37 0,18 0,24 0,16 0,23 

 

Рентабельність - це інтегральний показник, що відображає 

ефективність роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку у 

короткостроковій перспективі і який вказує на якість управлінських рішень, 

що стосуються фінансової, операційної та інвестиційної діяльності 

підприємства. У такому визначенні підкреслено у яких випадках 

рентабельність є дійсно критерієм економічної ефективності діяльності 
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підприємства, а також враховано, що різні показники рентабельності можуть 

свідчити про ефективність різних ділянок роботи менеджменту  [40] 

Щодо аналізу показників рентабельності, то ми використаємо для 

нашого дослідження підприємства такі коефіцієнти: рентабельності активів, 

власного капіталу, продукції та діяльності (таблиця 2.6). 

Отже, серед показників рентабельності позитивне значення мають 

коефіцієнти рентабельності продукції та діяльності, а коефіцієнти 

рентабельності активів та власного капіталу потребують покращення. 

 

Таблиця 2.6 

Показники рентабельності ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт рентабельності активів 0,05 0,06 0,06 0,03 0,09 

Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу 
0,09 0,07 0,08 0,04 0,11 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,36 0,28 0,35 0,23 0,47 

Коефіцієнт рентабельності продукції 1,11 1,01 1,36 0,42 1,26 

 

Активи підприємства за останні 5 років мають таку структуру (таблиця 

2.7.): 

Таблиця 2.7 

Активи ТОВ «Топстрім» 

Стаття 
Питома вага, % 

Абсолютні відхилення у 

структурі, п. п. 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Необоротні активи 90,88 93,17 95,48 90,25 86,53 2,29 2,31 -5,23 -3,72 

Оборотні активи 9,12 6,82 4,52 9,75 13,47 -2,3 -2,3 5,23 3,72 

Баланс 100 100 100 100 100 - - - - 

 

Отже, необоротні активи складають найбільш питому вагу активів – в 

середньому 90%, найбільшої питомої ваги вони сягали у 2016 році, а у 2018 
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вони менші та складають майже 87%, в той час як зросла частка необоротних 

активів до 13,5% (рис.2.8.).  

Питома вага витрат майбутніх періодів та інших необоротних активів і 

груп вибуття надзвичайно мала – складає менше 0,01 відсотка. 

Власний капітал підприємства має таку структуру (таблиця 2.8.): 

 

Рис. 2.8 Активи ТОВ «Топстрім» з 2014 по 2018 роки, % 

 

Таблиця 2.8 

Власний капітал ТОВ «Топстрім» 

Стаття 
Питома вага, % 

Абсолютні відхилення у 

структурі, п. п. 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Власний капітал 100 100 100 100 100 - - - - 

Статутний 

капітал 
5,45 3,15 1,47 1,43 1,17 -2,3 -1,68 -0,04 -0,26 

Інший 

додатковий 

капітал 

44,28 69,04 86,70 85,97 70,05 24,76 17,66 -0,73 
-

15,92 

Резервний капітал 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 

Нерозподілений 

прибуток 
50,26 27,80 11,83 12,59 18,91 -22,46 -15,97 0,76 6,32 

 

Отже, інший додатковий капітал складає найбільшу частку у складі 

власного капіталу – безпосередньо в останні роки це 86%, 85% та 69% у 
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2016-2018 роках відповідно. У 2014 році його питома вага складала 44%, а 

найбільшим – 51%, – був нерозподілений прибуток. В наступні роки 

нерозподілений прибуток не перевищував 30%. 

Частки статутного капіталу та резервного досить малі – приблизно 3% 

0,01% відповідно. 

Отже, довгострокові зобов’язання ТОВ «Топстрім» складають на 95% 

довгострокові кредити банків. У 2014 році досить вагомим показником були 

відстрочені податкові платежі – 12%, але за останні 4 роки інші 

довгострокові фінансові зобов’язання та відстрочені податкові платежі 

складають досить малі частки – 0,02% та 3% відповідно. 

У поточних зобов’язаннях у 2014 та 2015 роках короткострокові 

кредити банків складали 15% то 61% відповідно, а в наступні 3 роки таких 

кредитів не було, але в свою чергу поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями у 2016-2018 роках складала 35%, 54% та 

55% відповідно. Це обумовлено тим, що саме у 2014 та 2015 році 

підприємство отримало чисельні кредити на  модернізацію виробництва та 

реконструкцію, а також на новітні розробки в сфері захисту інформації.  

Вагому питому вагу в структурі поточних зобов’язань займає 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. У 2014-2015 вона 

не перевищувала 20%, а у 2016 майже на 20 п. п. до 37%. В наступні роки 

займала 27% всіх поточних зобов’язань (рис. 2.9.).  

 

Рис. 2.9 Динаміка складових поточних зобов’язань, 2014-2018 рр., % 
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Амортизація нематеріальних активів на підприємстві «Топстрім» 

нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну його корисного 

використання. 

Для відображення вартості запасів у фінансовій звітності компанії 

нараховується резерв знецінення запасів. Резерв нараховується на підставі 

рішення комісії структурних підрозділів на запаси, які не використовувалися 

в операційній діяльності протягом останніх 12 місяців, в розмірі 100% 

балансової вартості таких запасів тільки за умови, якщо вони відповідають 

таким критеріям: 

- запаси були пошкоджені та через це не використовувались; 

- запаси є застарілими та не підлягають використанню в 

майбутньому; 

- запаси вже використані, але їх списання не відображене в 

облікових системах [63]. 

ТОВ «Топстрім» має такий виробничий потенціал (таблиця 2.9.): 

Таблиця 2.9 

Аналіз виробничого потенціалу ТОВ «Топстрім» 

Показник 
Значення 

Відхилення (+/-) від 

попереднього року 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Балансова вартість 

основних засобів, 

всього, тис. грн. 

1 124 

516 

4 092 

244 

7 909 

222 

7 424 

034 

7 265 

574 

2 967 

728 

3 816 

978 

-485 

188 

-158 

460 

Знос основних засобів:  

тис. грн. 

1 

327 

976 

1 439 

780 

1 588 

427 

2 170 

401 

2 696 

130 

111 

804 

148 

647 

581 

974 

525 

729 

% зносу 0,54 0,26 0,17 0,23 0,27 - - - - 

Балансова вартість 

нематеріальних 

активів, тис. грн. 

436 686 639 884 1404 250 -47 245 520 

Знос нематеріальних активів 

тис. грн. 3133 3360 3580 3772 4036 227 220 192 264 

% зносу 0,88 0,83 0,85 0,81 0,74 - - - - 
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Отже, аналізуючи основні засоби та нематеріальні активи, можна 

зробити висновок, що на кінець 2018 року основні засоби в кращому стані, 

аніж нематеріальні активи. Найменший відсоток зносу основних засобів був 

у 2016 році, що значно покращилося після 2014. Знос нематеріальних активів 

з кожним роком все менший, що свідчить про оновлення нематеріальних 

активів.  

 

2.3 Оцінка зовнішнього середовища ТОВ «Топстрім» 

Проведемо дослідження факторів зовнішнього середовища. Щоб 

правильно відреагувати на зміни зовнішнього середовища необхідно в першу 

чергу провести класифікацію його факторів. Під зовнішніми факторами 

доцільно вважати сукупність суб’єктів господарювання, економічні і 

природні умови, законодавство і політичну ситуацію в державі тощо [63]. 

З урахуванням популярності телекомунікаційної галузі, варто 

відзначити, що на здійснення виробничої та підприємницької діяльності ТОВ 

«Топстрім» та надання телекомунікаційних та ІТ- послуг споживачам впливає 

значна кількість факторів, які можуть бути як прямої дії, так і непрямої. 

Отже, варто розпочати з середовища непрямого впливу, яке 

характеризується економічною ситуацією та умовами, що впливають на 

діяльність «Топстрім», законодавчими та нормативними актами, впливом 

міжнародного середовища, розвитком та використанням сучасної техніки та 

технологій, рівнем культури населення та розвитком інформатизації та  

процесів цифровізації  у суспільстві, громадською думкою та її поширенням, 

впливом демографічних та екологічних факторів. Загалом, перераховані 

чинники впливають як на діяльність компанії на сьогоднішній день, так і на 

подальший розвиток підприємства у довгостроковій перспективі. 

Оцінювання чинників зовнішнього середовища непрямого впливу на 

діяльність ТОВ «Топстрім» здійснюється на основі проведення аналізу та 

оцінювання ряду факторів, серед яких виділяють правові, економічні, 



46 

 

політичні, технологічні та науково-технічні, природні, соціально-культурні та 

демографічні [21]. Вплив зовнішнього середовища на ТОВ «Топстрім» є 

досить значним. Перелік факторів непрямого впливу які здійснюють 

найбільший вплив на діяльність ТОВ «Топстрім» представлені у табл. 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Оцінювання факторів непрямого впливу на діяльність  

ТОВ «Топстрім» 

Групи 

 

Перелік факторів Прояв впливу фактора 

1 2 3 

 

П
р

а
в

о
в

і 

1. Активна розробка нових 

законопроектів та їх впровадження 

2. Наявність великої кількості 

нормативних та законодавчих актів, 

які впливають на діяльність 

компанії 

1. Внесення змін до законорачих та 

нормативних документів, що регулюють 

підприємницьку діяльність у сфері 

телекомунікацій  

2. Велика кількість регулятивних 

документів, спрямованих на 

євроінтеграцію 

 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

і  

1. Зростання рівня інфляції в країні 

2. Високі податкові ставки  

3. Зниження рівня доходів 

населення країни 

1. Високий рівень інфляції в країні, його 

зростання 

2. Наявність великої кількості 

податкових ставок 

3. Зниження купівельної 

спроможності клієнтів 

 

П
о
л

іт
и

ч
н

і 

1. Нестабільність політичного 

середовища в країні, втрата частини 

філій компанії 

2. Політичні зміни 

1. Наявність воєнного конфлікту, втрата 

частини територій та відповідно втрата 

долі ринку у східних областях 

країни та в Криму 

2. Зміни влади, та, як наслідок, зміни 

зовнішньої політики, що відбивається на 

відносинах з партнерами інших країн 

 

П
р

и
р

о
д

н
і 

 

1. Вплив клімату  

2. Погіршення екологічного стану 

1. Кліматичні умови є помірними, за  

винятком сильних сезонних дощів, 

буревіїв, снігопадів  

2. Підвищення рівня забрудненості 

навколишнього середовища та вплив 

електромагнітних випромінювань на 

живі організми. 

 

С
о
ц

іа
л

ь
н

о
-

к
у
л

ь
т
у
р

н
і 

 

1. Впровадження міжнародних 

стандартів у діяльність компанії  

2. Підвищення рівня освіченості 

населення 

1. «Топстрім» продовжує впроваджувати 

міжнародні стандарти діяльності, 

оскільки головною метою є вихід на 

європейський ринок  

2. Споживачі надають перевагу більш 

сучасним засобам передачі інформації та 

відповідним послугам 
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Закінчення табл.. 2.10 

 

Д
ем

о
г
р

а
ф

іч
н

і 1. Різноманітність вікового складу 

населення  

2. Наявність несприятливої 

демографічної ситуації  

3. Відтік працездатного населення 

та висококваліфікованого 

кадрового ресурсу за кордон 

1. Збільшення кількості людей похилого 

віку, у порівнянні з молоддю  

2. Зменшення чисельності населення  

3. Виїзд працездатного населення та 

відтік висококваліфікованого кадрового 

ресурсу на роботу закордон 

 

Н
а
у
к

о
в

о
-

т
ех

н
іч

н
і 

1. Удосконалення технологічних 

процесів  та модернізація 

обладнання  

2. Постійний розвиток технологій 

на телекомунікаційному ринку 

1. Оновлення обладнання та перехід на 

використання інноваційних технологій у 

телекомунікаційній галузі  

2. Розширення асортименту шляхом 

використання нових технологій (дата 

центри тощо) 

 

На основі аналізу факторів непрямого впливу ми побудуємо матрицю  

SWOT – аналізу, що дасть нам можливість визначити напрями розробки 

конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства або визначити шляхи 

вдосконалення  існуючої стратегії компанії ТОВ «Топстрім» . 

Отже, мета організації – вихід на європейський ринок. Для здійснення 

поставленого завдання керівництво ТОВ «Топстрім» планує наступне: 

- зміцнити свої позиції на ринку Київщини; 

- розширити ринок збуту продукції та надання телекомунікаційних 

послуг за рахунок просування на ринки міст Дніпро, Кіровограда; 

- отримати дозвіл на здійснення підприємницької діяльності на 

території Європи; 

- налагодити виробництво на території Європи та ринках інших 

регіонів нашої країни ; 

Далі нами було здійснено оцінювання факторів впливу та визначено 

можливості та загрози зі сторони зовнішнього середовища для діяльності 

ТОВ «Топстрім» (табл. 2.11), а також, відповідно до зазначених чинників ми 

запропонували можливі варіанти рішень та дій компанії. Крім того, оцінено 

ступінь впливу загроз та можливостей у балах (від 1 до 3). Оцінка 

проводилась експертним шляхом із залученням спеціалістів 
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телекомунікаційної галузі, підприємців, держслужбовців, та науковців, які 

мають досвід такого оцінювання.  

Таблиця 2.11 

Можливості та загрози зовнішнього середовища для діяльності  

ТОВ «Топстрім» 

Фактори зовнішнього 

середовища 

Оцінка 

впливу 

фактора, у 

балах 

Можливі варіанти дій 

підприємства 

1 2 3 

Можливості 

1.1. Збільшення кількості клієнтів 

та покупців нового обладнання, що 

випускає підприємство. 

1.2. Розширення діяльності шляхом 

виходу на нові сегменти ринку. 

1.3. Оновлення товарного 

асортименту шляхом впровадження 

нового технологічного обладнання, 

яке відповідає сучасним потребам 

захисту інформації та збереження 

екології та здоров’я людей  

 

1.1.- 2 бали 

 

1.2. - 2 бали 

 

1.3. - 3 бали 

1.1. Розробка конкурентної 

стратегії  розвитку підприємства   

1.2. Розширення асортименту 

послуг вдосконалення 

маркетингових заходів, щодо 

виходу на нові ринку збуту 

продукції   

1.3. Використання інноваційних 

технологій виробництва та  

здійснення комплексного 

постачання і інсталяції обладнання 

провідних світових виробників, 

таких як Cisco, DELL, Hitachi, HP, 

IBM та інших під «ключ» 

Загрози 

2.1. Збільшення конкурентів на 

ринку, які пропонують послуги за 

більш вигідними цінами постійна 

поява товарів-замінників,. 

2.2. Тенденція до переходу клієнтів 

від інших компанії-виробників 

схожого обладнання у зв’язку із 

більш зручним сервісним 

обслуговуванням. 

 2.3. Зниження купівельної 

спроможності потенційних та вже 

існуючих споживачів та відтік 

бізнесу за кордон через постійні 

економічні та політичні кризи. 

2.4. Наявність вад в імпортному 

обладнання, яке є складовою 

частиною комплексів, що пропоную 

компанія . 

 

2.1. – 2 бали 

 

 

2.2. - 2 бали 

 

 

2.3. - 3 бали 

 

 

2.4. -  1 бал 

2.1. Проведення різного роду 

заходів та рекламних акцій, для 

популяризації діяльності компанії 

та приваблення споживачів; 

використання реклами у ЗМІ та 

соціальних мережах, покращення 

якості послуг.  

2.2. Розширення асортименту 

послуг на основі дослідження 

потреб та вподобань споживачів.  

2.3. Розробка ряду послуг у більш 

низькій ціновій категорії для 

різних груп споживачів.  

2.4. Вкладення коштів у оновлення 

технологічної мережі, 

налагодження системи 

випробування та тестування 

обладнання, яке імпортується. 
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На сьогоднішній день ТОВ «Топстрім» має напрямки до розширення 

власної діяльності з виробництва систем захисту від електромагнітного 

випромінювання, будівництва ЦОДів та екранованих приміщень, а  також 

покращення рівня наданих ІТ-послуг та хостингів, які виступають в якості 

супутніх продуктів.  Проте, важливо також пам’ятати про фактори прямого 

впливу, які безпосередньо впливають на діяльність ТОВ «Топстрім» у 

процесі взаємодії у тій чи іншій формі. Найбільш впливовими у цьому блоці 

є конкуренти, постачальники/партнери та споживачі. 

Області застосування обладнання та споруд, які випускає компанія 

«Топсртім» дуже велика. Екрановані споруди застосовуються для 

електромагнітного захисту і / або ізоляції: 

- вузлів зв'язку (АТС, перетворювачів, релейних станцій, різних 

радіоустановок); 

- діагностичних, дослідницьких і вимірювальних лабораторій; 

- телевізійних студій; 

- обчислювальних центрів в банках, страхових кампаніях, промислових 

підприємствах і установах; 

- електромагнітного захисту об'єктів, а також інших об'єктів. 

Отже, підприємство надає послуги у специфічному секторі, тобто 

комерційним  організаціям, підприємствам державної та недержавної форми 

власності, операторам та іншим  компаніям-клієнтам. Звідси витікає ринок 

споживачів до яких належать представники банківської сфери, сфери 

обслуговування, оператори телекомунікацій, медичні заклади, державний 

сектор тощо. 

Компанія пропонує послуги побудови ІТ-інфраструктури, технічного 

захисту інформації, комплексні рішення для операторів та встановлення 

стаціонарних та мобільних центрів обробки даних. Крім того, компанія має 

розгалужену мережу обслуговування в центральному регіоні країни, 

включаючи віддалені села та містечка Київської області, що також є 

позитивним момент і дозволяє приваблювати більшу кількість клієнтів. 
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Важливим фактором, який впливає на діяльність «Топсртім»  та 

ставлення клієнтів до підприємства, а також надання переваги на користь 

компанії «Топсртім», є вартість встановлення та сервісного обслуговування 

обладнання. Ціни на послуги компанії мають широкий діапазон, оскільки 

залежать від конкретного пакету чи від самої послуги.  

Пряме відношення до найближчого оточення підприємства мають 

конкуренти, що беруть участь у невпинному суперництві за вигідні умови 

виробництва та збуту товарів. Прагнучи отримати вичерпну інформацію про 

рівень конкурентного становища підприємства, передусім здійснюють пошук 

всіх реальних та потенційних конкурентів. Відомості про них можуть бути 

отримані з таких джерел: комерційна періодика; рекламні проспекти; 

державна статистика; торгові виставки та ярмарки; звіти збутового 

персоналу; особисті відвідування підприємств-конкурентів; опитування 

споживачів [21]. 

Очевидними конкурентами є, по-перше, фірми, що виробляють вироби, 

які задовольняють одну й ту саму потребу. По-друге, фірми, що випускають 

товари-замінники. 

Одним з напрямків дослідження конкурентів є аналіз даних, що 

характеризують їх стан - моніторинг конкурентів. Його проведення пов'язане 

з систематичним накопиченням відповідних даних [67]. 

На етапі оцінки зовнішнього середовища важливо оцінити сильні та 

слабкі сторони діяльності конкурентів і спрогнозувати їх поведінку в 

перспективі, співставити отримані результати із оцінкою та зробити прогнози 

з позиціями власного підприємства. 

Під час аналізу конкурентів важливе значення має розроблена 

М.Портером модель 5 сил конкуренції (рис. 2.10).  

Здійснюючи аналіз основних складових цієї моделі, варто пам’ятати, 

що конкуренція між виробниками даної галузі називається прямою 

конкуренцією. На жаль обсяг дипломної роботи не дозволяє вмістити весь 

напрацьований матеріал, тому далі ми продовжуємо дослідження 
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конкурентів, яке має бути спрямоване на ті ж сфери, що були предметом 

аналізу конкурентоспроможності нашого підприємства. Це має забезпечити 

можливість порівняння результатів. Нагадаємо, що предметом дослідження 

було обрано екрановані засоби захисту від електромагнітних випромінювань. 

 

Рис. 2.10. Модель п'яти сил конкуренції за М.Портером [74] 

 

Побудуємо багатокутник конкурентоспроможності ТОВ «Топстрім»  

для визначання конкурентних переваг. Для кожного з економічних 

індикаторів (табл. 2.12) відкладемо на окремій півосі відповідне значення.  

Головною перевагою представленого графіка є наочне відображення 

стратегічних переваг підприємства, зокрема, у маркетинговій сфері, що 

дозволяє оцінити конкурентне положення компанії на ринку серед групи 

конкурентів. Всі наведені фактори, призводять до позитивного економічного, 

ефекту в разі їх зростання. Як бачимо, за більшістю з них ТОВ «Топстрім» 

випереджає своїх регіональних конкурентів. Отже, хоча ТОВ «Топстрім» 

характеризується високою економічною потужністю, проте необхідно краще 

розпоряджатися наявними каналами збуту, кадровими ресурсами та 

вдосконалювати систему управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Використовуючи показники наведеної таблиці, ми розрахували й 

порівняти рівень конкурентоспроможності ТОВ «Топстрім» із найближчими 

конкурентами. 

 

Галузеві 

конкуренти 

Потенційні 

конкуренти 

Товари-

замінювачі 

Постачальники Споживачі 
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Таблиця 2.12 

Показники для обчислення рівня конкурентоспроможності окремих 

телекомунікаційних підприємств у Київській області 

 

На основі отриманих результатів ми склали діаграму конкурентного 

профілю підприємств (рис. 2.11) і це дозволило нам зробити висновок, щодо 

позиції на ринку у конкурентному середовищі.  

Більш високий показник ефективності реклами та стимулювання збуту, 

який демонструє наше досліджуване підприємство дозволяє акумулювати 

кошти для наступного розвитку підприємства. Загалом, найвища оцінка серед 

підприємств за показником фінансових ресурсів відповідає прагненню 

підприємства до здійснення мети щодо виходу фірми на європейський ринок. 

Аналіз конкурентного профілю дозволяє нам скласти план дій щодо 

поліпшення конкурентоспроможності товару за тими критеріями, які нижче 

конкурентів. 

 

 

Показники 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ві
д

н
о

сн
о
ї 

зн
ач

у
щ

о
ст

і 

Рейтинг оцінок окремих показників 

Телекомунікаційних підприємств за 

десятибальною системою 

ТОВ 

«Топстрім» 

ТОВ 

«Бізес 

Сіті 

Груп» 

Група 

компаній 

«Реванш» 

ЗАТ «Інфор-

маційні 

Комп'ютерні 

Системи» 

Якість і споживчі переваги 

товарів 

0,1 5 5 5 5 

Асортимент продукції 0,1 9 6 6 8 

Ступінь дієвості каналів 

збуту 

0,09 7 4 5 9 

Ефективність реклами і 

стимулювання збуту 

0,15 9 5 4 4 

Фінансові ресурси 0,2 9 5 6 7 

Репутація  у споживачів 0,11 7 7 7 9 

Після продажне 

обслуговування 

0,15 6 7 8 7 

Можливості в ціновій 

політиці 

0,1 6 6 6 6 
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Рис. 2.11. Діаграма конкурентного профілю підприємства 

 

Наприклад, компанія «Бізнес Сіті груп», яка виготовляє продукцію за 

схожим асортиментом (екрановані шафи та приміщення), за оцінкою 

експертів має конкурентні переваги у після продажному обслуговуванні. Це, 

звичайно, є важливим, але, повної картини варто було б  провести подібне 

дослідження конкурентних переваг в частині надання ІТ-послуг, оскільки 

вони є дуже близькими із після продажним обслуговуванням за змістом та 

сутністю. 
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 РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЮ ТОВ «ТОПСТРІМ» 

 

 

3.1 Напрями зміцнення конкурентних позицій підприємства ТОВ 

«Топстрім» 

Процес управління конкурентоспроможністю у загальному випадку 

можна представити у вигляді таких етапів [25, 67]: 

1. Дослідження конкурентоспроможності підприємства. 

2. Визначення конкурентних переваг та встановлення ключових 

факторів успіху у конкурентній боротьбі. 

3. Розробка конкурентної стратегії та вироблення тактики. 

4. Впровадження положень стратегії в процесі здійснення 

підприємством бізнес діяльності. 

5. Визначення результатів реалізації конкурентної стратегії та її 

удосконалення в ході виявлення невідповідностей [25, 67]. 

Також, нами було встановлено, що для забезпечення ефективного 

управляння конкурентоспроможністю підприємства необхідно мати 

сформовану концепцію позиціонування компанії на ринку, без якої процес 

управління буде ускладненим. 

Всі етапи процесу управління конкурентоспроможністю можуть бути 

реалізовані у разі формування та реалізації на підприємстві дієвого механізму 

управління конкурентоспроможністю, що, на думку Варави Л.М., Кравченко 

Г.В., Погребняка Д.В. Шкарлета С.М.[32], є сукупністю засобів та методів 

створення системи цілісного управління розвитком підприємства та 

результатами його діяльності задля довгострокового забезпечення його 

конкурентних позицій на ринку. На основі роботи із літературними 

джерелами нами запропоновано авторське бачення механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства (рис. 3.1) 
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Рис. 3.1. Механізм управління конкурентоспроможністю 

підприємства 
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підприємства на ринку захисних екранованих виробів  центрального регіону. 

Основами для проведення позиціонування товарів та послуг пов’язаних 

із після продажним сервісом, що надаються ТОВ «Топстрім» є: якість 

виконуваних послуг, технологія їх виконання, імідж підприємства, ціна, 

підвищені експлуатаційні властивості. 

Основна мета позиціонування ТОВ «Топстрім» полягає у створенні і 

збереженні за підприємством місця на ринку. При виборі певної позиції, яку 

підприємство може і бажає зайняти, багато залежать від ресурсів фірми, 

ступеня однорідності продукції і ринку, маркетингових стратегій конкурентів 

[38]. При реалізації обраної стратегії розвитку компанії «Топстрім» 

керівництво має уточнити, на який сегмент або групу споживачів орієнтована 

продукція, що виробляється на підприємстві. А також, вирішити чи потрібно 

приймати рішення про надання послуг, поязаних із роботою та 

експлуатацією обладнання, яке підприємство виробляєта продає. Вибір 

конкретного ринку визначає і коло конкурентів підприємства, і можливості 

його позиціонування. Дослідивши ринок експлуатації та обслуговування 

захисного телекомунікаційного обладнання можна визначити позиції 

конкурентів. Після чого організація «Топстрім» повинна вирішити, яке місце 

вона прагне зайняти: близьке до позиції лідера чи одного з конкурентів, або 

спробувати заповнити іншу нішу на ринку. ТОВ «Топстрім» займає позицію 

поруч з одним з конкурентів, яки й виготовляє схожу продукцію, через це 

воно повинно диференціювати свою пропозицію за рахунок товару, його ціни 

і якісних відмінностей. Помітний вплив на позиціонування підприємства 

надає та обставина, що кожен споживач має власну систему порівняльних 

оцінок - своє позиціонування товарів тих, з якими він зустрічається на ринку. 

Ставлення споживачів формується у свідомості чи підсвідомості як синтез 

вражень та емоційно сприйнятої інформації. Саме негативно забарвлений або 

позитивний образ визначає ті чи інші дії людей і в підсумку позначається на 

зайнятому місці компанії на ринку [48]. 
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Концепція позиціонування включає в себе пошук основи для 

диференціювання пропозиції послуг або товарів, тобто визначає відмітні 

властивості і характеристики комерційної пропозиції, та заходи щодо 

зміцнення в свідомості споживачів бажаного для компанії власного образу. 

Причому концепція позиціонування повинна виконуватися з урахуванням 

особливостей цільового сегменту, на який спрямовані маркетингові зусилля 

компанії. 

Для вибору правильного позиціонування на ринку телекомунікаціної 

продукції та ІТ- послуг ТОВ «Топстрім» повинно: 

- зрозуміти та оцінити ступінь популярності підприємства; 

- знати позицію на ринку екранованих виробів та послуг, що пов’язані з 

їх експлуатацією підприємств конкурентів; 

- оцінити потенційну рентабельність обраної позиції; 

- оцінити потенціал власного підприємства; 

- оцінити ризики позиціонування (достатність засобів, особистий 

потенціал) при занятті і захисту позицій у даному секторі; 

- зібрати аргументи на користь позиціонуванні та скласти план 

позиціонуванні та реклами. 

У зв’язку із вищесказаним можливо декілька варіантів позиціонування. 

Позиціонування по іміджу засновано на тому, якщо ТОВ «Топстрім» 

завоює визнання на ринку, тоді при однакових цінах, якості та технологіях 

воно може використовувати як конкурентну позицію свій імідж. 

Позиціонування по ціні передбачає що ТОВ «Топстрім» буде 

впроваджувати політику різних цін для різних замовників. 

Позиціонування по якості найбільш ефективно, тому що підприємство 

надає послуги по тим же цінам. що і конкуренти, але з більш високою якістю. 

Позиціонування у рамках технологій припускає, що підприємство 

повністю використає позитивні характеристики послуги, нові технологічні 

розробки, які дозволять отримати товар по своїм характеристикам не нижче 

ніж у конкурентів. 
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У цілому позицію ТОВ «Топстрім» можна охарактеризувати двома 

положеннями: позиціонування свого міста поряд із конкурентом та 

розгортання конкурентної боротьби за новий сектор на ринку, для цього 

необхідно: 

- мати в наявності або прагнути до володіння більшими ресурсами ніж 

конкурент, наприклад кваліфіковані кадрові ресурси, які є дуже актуальними 

для такої специфічної галузі, як телекомунікаційна; 

- мати пропозиції, споживча вартість, яких вище ніж у конкурента; 

- ємність ринку або сегменту ринка, на якому функціонує підприємство 

повинна бути великою, для того щоб умістити усіх конкурентів; 

- мати унікальну пропозицію, яка у максимальній мірі задовольняє 

попит споживача та відповідає конкурентним перевагам підприємства; 

На основі дослідження та аналізу конкурентоспроможності ТОВ 

«Топстрім» можна запропонувати наступний перелік заходів для зміцнення 

позицій та покращення ситуації за рахунок власних резервів та потенціалу 

підприємства: 

- розробка та реалізація рекламної компанії в форматі В2В; 

- удосконалення технічного обладнання на якому виготовляються 

захисні екрановані вироби; 

- впровадження оновленої організаційної структури, яка дозволить 

розширити спектр послуг сервісного та після продажного обслуговування, з 

метою вдосконалення позиціонування на ринку; 

- удосконалення заходів щодо підвищення інформаційно-

комунікаційної складової механізму управління конкурентоспроможністю на 

підприємстві ТОВ «Топстрім», з метою покращення позицій на ринку. 

Крім екранованих захисних виробів компанія «Топстрім» пропонує для 

своїх клієнтів сучасні технології, які постійно вдосконалюються, гарне і 

якісне обладнання в потрібні терміни поставки. 

Компанія «Топстрім» робить ставки на універсальність і максимальну 

спрощеність технологічних схем своєї роботи. З метою підвищення 
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конкурентоспроможності організації клієнтам  запропоновано широкий 

асортимент сертифікованого обладнання різних світових брендів, що 

відрізняється високою якістю і довгостроковими гарантіями. [66] 

Для того щоб проаналізувати методи зміцнення конкурентної позиції, 

які застосовуються провідними телекомунікаційними підприємствами в 

досліджуваному (центральному) регіоні, охарактеризуємо основні тенденції 

розвитку цих підприємств. Це  дозволить нам окреслити завдання 

дослідження. 

1. Ємність ринку (регіональний масштаб) спонукає провідні 

телекомунікаційні підприємства розширювати асортимент 

телекомунікаційної продукції та послугами, що є супутніми для споживачів 

цих товарів, який в залежності від типу та виду може налічувати від десяти 

до кількох десятків найменувань. Такий великий розмах варіації в 

асортименті забезпечується виробничими можливостями, потужністю 

підприємства та наявністю висококваліфікованих кадрів та спеціалістів в ІТ-

галузі, а також відображає мету конкурентної стратегії виробників, які 

прагнуть як зміцнити конкурентну позицію на ринку, так й розширювати 

бізнес ринках інших регіонів та виходити на міжнародний ринок. Іншими 

словами, цілі підприємства по насиченню базового асортименту 

поліпшеними і новими видами телекомунікаційних товарів та послуг 

набувають характер відповідний рівню прагнень керівництва компанії. 

Виробнику телекомунікаційних товарів та послуг, неможливо 

реалізувати конкурентну перевагу в кількості продукції, тільки збільшуючи 

обсяги випуску в рамках вузької номенклатури, оскільки необхідно брати до 

уваги як різноманітні запити споживачів , так і цілі конкурентів [17]. 

2. Структурні зміни в асортименті мають прямий вплив на параметри 

та співвідношення цінових (повні витрати і ціна продукції) і нецінових 

(кількість і якість продукції) конкурентних переваг [23]. Кожне 

телекомунікаційне підприємство прагне створити унікальний набір товарів та 

супутніх ІТ-послуг, що складається з чотирьох фундаментальних 
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конкурентних переваг, який суттєво підвищує вхідний бар'єр на ринок для 

інших виробників (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Групування у наборі конкурентних переваг компанії 

«Топстрім» в залежності від зміни структури асортименту 

телекомунікаційної продукції 
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для підприємства «Топстрім», яка дозволить забезпечити випереджаючі 

темпи розширення факторів конкурентоспроможності. 

А також є необхідним удосконалення інформаційно-комунікаційної 

складової механізму управління конкурентоспроможністю підприємства 

«Топстрім».  

Ефективність системи забезпечення належного рівня організації 

інформаційно-комунікаційної складової підприємства визначається її 

впливом на досягнення поставленої мети управління 

конкурентоспроможністю компанії: 

  max);( ..... підпркультсистсистсиствапкульторг РІСЕ  (3.1) 

вапкульторгЕ ..  - ефективність системи організації інформаційно-

комунікаційної складової механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства; ... підпркультсистР  - результат функціонування організації 

інформаційно-комунікаційної складової механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства; систС - стан системи, що 

характеризується елементами, морально-етичних цінностей в рамках 

підприємства; систІ  - імпульс, що мотивує та спонукає персонал до дій, до 

організації ділових взаємин заради досягнень мети - підвищення результатів 

управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Процес трансформації системи організації інформаційно-

комунікаційної складової механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства повинен бути зрозумілим та регульованим, при цьому 

завданням управління конкурентоспроможністю організації є знаходження та 

практичне забезпечення бажаних параметрів функціонування діяльністю 

підприємства «Топстрім». 

Проведений аналіз діяльності підприємства, дослідження наукової 

літератури та вивчення досвіду телекомунікаційних підприємств, які 
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працюють в цьому ж сегментні, що і компанія «Топстрім», дозволяють 

виділити три способи зміцнення конкурентної позиції:  

Перший спосіб полягає в зміні або оновленні товарної номенклатури за 

рахунок інноваційних розробок та реалізації пропозицій, що розробляють 

науково-дослідні інститути та науково-виробничі об’єднання. Слід вважати, 

що важливу роль відіграють такі чинники, як розмір підприємства, масштаб 

його діяльності та географічні особливості просування товару та надання 

телекомунікаційних послуг. Під впливом цих факторів може суттєво 

змінюватись «набір конкурентних переваг», зокрема, важливого значення 

набуває парна категорія «ціна» і «якість» телекомунікаційної продукції. Цей 

факт посилює залежність поведінки підприємства на ринку 

телекомунікаційної продукції від конкурентів і споживачів. У зв'язку з цим 

підприємство повинні вирішити дві стратегічні завдання: 

1) створення унікального «набору конкурентних переваг», в якому 

будуть пропонуватися як інноваційні види телекомунікаційної продукції, 

орієнтовані на «адаптивність», так і традиційні (або вже відомі на ринку)  ІТ-

товари та послуги, такі як будівництво центрів обробки даних, але із 

використанням інноваційних екранованих засобів захисту. При цьому в 

ціноутворенні варто не виходити за верхню межу діапазону ринкових цін 

реалізації подібних товарів чи послуг; 

2) забезпечення доступу до кінцевого споживача шляхом 

диверсифікації каналів продажів. В даному випадку важливо приділяти увагу 

освоєнню таких каналів розподілу телекомунікаційної продукції, як власна 

роздрібна торговельна мережа і соціальний канал. 

Другий спосіб полягає в забезпеченні випереджаючих темпів 

розширення потенціалу загальних і специфічних ресурсів. Слід зауважити на 

двох моментах: по-перше, концентрація виробництва повинна розглядатись 

не тільки з точки зору збільшення обсягу виробництва, а й демонструвати 

якісні відмінності в структурі основних і оборотних коштів, які виявляються 

значущими з точки зору випередження конкурентів в інноваційній 
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діяльності.; по-друге, при формуванні унікального «набору конкурентних 

переваг» можна використовувати зв'язки з постачальниками 

телекомунікаційного сертифікованого обладнання як  елемент процесу 

дистрибуції.  

Третій спосіб пов'язаний з розширенням меж телекомунікаційного  

підприємства за рахунок вибору оптимальних форм економічної організації 

процесу управління конкурентоспроможністю по всій довжині «ланцюжка 

цінності». Для цього підприємство має використовувати можливість 

продавати екрановані вироби як в якості готового товару, так і в якості 

складових комплексних серверних рішень для споживачів. 

 

 

3.2 Розробка конкурентної стратегії розвитку підприємства ТОВ 

«Топстрім» 

Ринок екранованих виробів має специфіку локального розвитку. Це 

пов’язано із доставкою, зборкою, облаштуванням та сервісним 

обслуговуванням, особливо, що стосується екранованих кабін та приміщень. 

Також ми можемо констатувати чітку територіальну сегментацію. Часто 

обладнання має специфічні настройки, які сучасні методи дозволяють 

здійснювати дистанційно. Але, що пов'язано з радіусом доставки 

екранованих виробів та різноманітних супутніх товарів (джерела 

безперебійного живлення, інвертори тощо), які вимагають постійної 

можливості доступу спеціалістів сервісної служби, то це створює перепони 

для продажу  якісної продукції захисних телекомунікаційних виробів 

споживачам різних регіонів. Тому виробники захисних екранованих виробів, 

наприклад, центрального ринку не можуть впливати на ринок західного або 

південного регіонів. Однак на кожному такому регіональному ринку 

працюють кілька великих виробників, на показники яких і дорівнює галузь. 

На основі даних про компанію, можна побудувати наступну SWOT-

таблицю (табл.  3.1).  
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Таблиця 3.1 

SWOT-таблиця ТОВ «Топстрім» 

Внутрішнє 

середовище 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Відносно невеликий штат організації. 

2. можливість дистанційного керівництва 

компанією та обслуговування клієнтів за 

рахунок сучасних технологій та 

кваліфікації персоналу компанії. 

3. Молодий, амбіціозний і перспективний 

колектив. 

4. Гнучка політика керівництва. 

5. Готові ІТ-рішення як для невеликих 

підприємств, так і для великих 

операторів. . 

6. Напрацьована хороша репутація як 

серед партнерів - постачальників, так і  у 

клієнтів. 

1. Брак власного інноваційного 

устаткування. 

2. Брак власної логістичної бази 

та відділу транспорту. 

3. Невеликий офіс. 

4. Відсутність єдиного місця 

локації всіх відповідальних 

керівників та провідних 

спеціалістів. 

5. Додаткові транспортні 

витрати на послуги 

аутсорсингу. 

6. Недостатньо високий 

прибуток, для розвитку та 

виходу на міжнародний ринок. 

Зовнішнє 

середовище 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Розширення виробничої лінії. 

2. Розвиток кадрового потенціалу 

компанії 

2. Вихід на нові ринки. 

3. Розширення ринку партнерських 

відносин з постачальниками обладнання з 

інших країн. 

1. Поява нових конкурентів. 

2. Зміна політичних та 

економічних умов 

функціонування компанії. 

3. Збільшення цін на матеріали. 

4. Зростаючий конкурентний 

тиск. 

5. Банкрутство. 

 

На основі отриманих даних можна визначити стратегії, які може 

використовувати ТОВ «Топстрім» для успішного розвитку: 

1. Сильні сторони (S).  а) можливості (O): 

- стратегія концентрованого зростання. Можливий вихід на нові ринки. 

Для цього необхідно зміцнити позиції на вже існуючих сегментах ринку 

збуту екранованих  засобів захисту від електромагнітного випромінювання, 

доцільно було б відкрити виробництво у місті Дніпро; 

- стратегія інтегрованого зростання, а саме зворотної вертикальної 

інтеграції. Компанія вже використовує продукцію ведучих світових 

виробників телекомунікаційного обладнання та проводить активну політику 

розвитку кадрового потенціалу для зміцнення конкурентних позицій та 
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отримання конкурентних переваг для виходу на європейський ринок. 

Оскільки достатньо ефективним методом завжди було придбання виробництв 

діючих постачальників, то для розвитку конкурентної стратегії виходу на 

міжнародний ринок – підготовка та зміцнення кадрового потенціалу 

являється досить вагомим фактором розвитку підприємства. Подібна 

політика дозволить понизити операційні витрати компанії та акумулювати 

кошти для подальшого розвитку .  

б) загрози (T): 

- стратегія концентрованого зростання. В даному випадку доцільно 

провести дослідження для пошуку можливості надання ще однієї 

інтегрованої або комплексної посли. Подібний крок підвищить 

конкурентоспроможність, а, відповідно, збільшиться кількість клієнтів за 

рахунок високого попиту на комплексні ТІ-рішення на базі продукції, що 

випускає та продає компанія «Топстрім» ; 

- стратегія інтегрованого зростання, а саме горизонтальної інтеграції. В 

цьому випадку використовують метод придбання підприємств конкурентів. В 

разі можливості здійснення такого заходу підприємство «Топстрім» 

поліпшить виробничу базу, підвищить потужності фірми та зменшить 

кількість конкурентів на ринку. 

2. Слабкі сторони (W).  а) можливості (O): 

- стратегія концентрованого зростання. Оскільки слабих сторін у ТОВ 

«Топстрім» більше, ніж сильних, то найбільш ефективними є дії з посилення 

позицій на ринку (створення позитивного стійкого іміджу, збільшення 

кількості клієнтів тощо); 

- стратегія скорочення витрат також є доцільною, оскільки прибуток у 

компанії невеликий, а ціни на матеріали ростуть. Передбачувані витрати 

потребуватимуть великих фінансових вкладень, тому зараз необхідно 

понизити планку витрат. Наприклад, пошук постачальників з більш низькими 

цінами. 

б) загрози (T): 
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- стратегія диверсифікованого зростання, а саме горизонтальної 

диверсифікації. ТОВ «Топстрім» необхідно налагодити роботу з надання 

нової комплексної ТІ-послуги, яка підвищить імідж компанії та зробить її 

більш привабливою для придбання саме у неї екранованих засобів захисту з 

подальшим гарантованим та сервісним обслугованням; 

Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ТОВ 

«Топстрім» на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку 

Київської області та розробка конкурентоспроможної стратегії розвитку для 

виходу на європейський ринок. Це обумовлено тим, що у фірми ще не 

вистачає потужності для виходу на міжнародний ринок. Але при цьому у 

компанії ТОВ «Топстрім» існує ряд переваг. Тому слід укріпити свої позиції 

перед таким значним кроком, як вихід на міжнародний ринок. Вибрана 

стратегія та розробка комплексу заході для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, безумовно, приведе до досягнення 

поставленої мети компанії. 

Користуючись алгоритмом побудови, зобразимо матрицю Бостонської 

консалтингової групи (БКГ) для уточнення або оновлення базової стратегії 

розвитку ТОВ «Топстрім». Спочатку оцінимо перший показник матриці БКГ 

- відносну до «Безпека Сіті Груп» "+" частку ринку ТОВ «Топстрім» для 

центрального регіону, що представлено Києвом та київською областю 

(табл. 3.2).  

Представлена таблиця відображає заплановане керівництвом компанії 

поступове нарощування обсягів реалізації екранованих захисних виробів та 

відповідно розширення ринків збуту за рахунок послуг з їх монтажу та 

обслуговування ТОВ «Топстрім». Бажаний стан на кінець 2020 року - 

охопити майже третину ринку екранованих кабін та шаф у Київському 

регіоні, частка ТОВ «Безпека Сіті Груп» є дещо скромнішою. Однак ТОВ 

«Безпека Сіті Груп» розширює ринки збуту швидшими темпами. Якщо 

порівнювати минулий та поточний прогнозний роки, приріст ТОВ 

«Топстрім» склав 6,7 %; ТОВ «Безпека Сіті Груп» - 7,8 %. 
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Таблиця 3.2 

Розрахунок прогнозованої відносної частки ринку підприємства 

Рік  Частка ринку в регіоні, % Відносн

о ТОВ 

«Безпек

а Сіті 

Груп» 

ТОВ 

«Топстрім» 

ТОВ 

«Безпека 

Сіті Груп» 

ЗАТ 

«Інформаційні 

Комп'ютерні 

Системи» 

ВАТ 

«Телеком-

інвест» 

ТОВ 

«Телекарт

-Прилад» 

2019 26,5 28,6 7,1 7,9 8,1 0,93 

2020 35,8 39,8 5,2 7 7,9 0,90 

2020 32,6 30,3 4,2 7,5 8,5 1,08 

 

Отже, ми можемо бачити, що основний конкурент на регіональному 

ринку є ТОВ «Безпека Сіті Груп», оскільки  ТОВ «Телекарт-Прилад» - це 

підприємство з міста Одеса та обслуговує більш південний ринок, а ЗАТ 

«Інформаційні Комп'ютерні Системи» та ВАТ «Телеком-інвест» 

спеціалізуються більшою мірою на периферійному устаткуванні та 

програмному забезпеченні. Тому далі ми будуємо матрицю БКГ виходячи із 

цієї інформації. 

Саме підприємство ТОВ «Топстрім» перейшло з першого сегмента - 

"зірки" - в другий сегмент - "дійної корови", оскільки активно розвивається 

ринок споживання захисних споруд та екранованих виробів як в 

центральному регіоні, так і в Україні загалом. Як перший, так і другий 

сегменти є стратегічно привабливими для компанії «Топстрім». Але, 

бажаного стану компанія ще не досягла. Тому розглядаються стратегії 

розвитку для 

Далі розрахуємо другий показник - величину зміни попиту на 

продукцію підприємств. Припустимо, що весь обсяг виробленої екранованої 

продукції реалізується на внутрішньому телекомунікаційному ринку, а 

обсяги виробленої продукції дорівнюють обсягам реалізованої продукції. 

Представлені дані дозволяють побудувати матрицю БКГ (рис. 3.3.) за 

переважаючою продукцією ТОВ «Топстрім» - екранованих корпусних 

виробах (табл. 3.3) та надати аналіз отриманих результатів  (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.3 

Розрахунки для побудови матриці БКГ 

Назва продукту 

Обсяг 

продажів 

2017р. 

тис. грн. 

Обсяг 

продажів 

2018 р. 

тис. грн. 

Обсяг 

продажів у 

конкурента 

Темпи 

зростання 

ринку 

Доля 

ринку 

1. Екрановані захисні 

кабіни та приміщення 
493 654 750 152% 0,87 

2. Шафа з 

електромагнітним 

захистом  
856 906 1015 119% 0,89 

3. Екранований бокс 

(аналог: екранований 

сейф) для зберігання 

магнітних носіїв 
611 962 309 51% 3,11 

4. Корпус для 

комутаційних пристроїв 
207 151 240 116% 0,63 

5. Настінний бокс серії 

«Компакт» 
280 144 168 60% 0,86 

Разом: 2447 2817 2482     

 

 

 

Рис. 3.3. Матриця БКГ компанії ТОВ «Топстрім» 
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Таблиця 3.4 

Аналіз матриці БКГ компанії ТОВ «Топстрім» 

  Назва 

Продажі 

(тис.грн.) Назва 

Продажі 

(тис. грн.) 

  Важкі діти Зірки 

Т
ем

п
и

 з
р
о
ст

ан
н

я
 р

и
н

к
у

 

в
и

со
к
и

й
 

1. Екрановані захисні 

кабіни та приміщення 
654     

2. Шафа з 

електромагнітним 

захистом  

906     

4. Корпус для 

комутаційних пристроїв 
151     

Разом 1711     

  Собаки Дійні корови 

н
и

зь
к
и

й
 5. Настінний бокс серії 

«Компакт» 
144 

3. Екранований 

бокс (аналог: 

екранований сейф) 

для зберігання 

магнітних носіїв 

962 

Разом 144 Разом 962 

  низький високий 

  Відносна доля ринку 

 

Важкі діти. Таки види продукції, як екрановані захисні кабіни та 

приміщення,  шафи з електромагнітним захистом, корпус для комутаційних 

пристроїв мають низьку частку групи в портфелі. Щоб покращити дану 

ситуацію, необхідно вивчати ринок збуту, особливо що стосується першої 

групи товарів яка потребує додаткового сервісу, збільшувати кількість 

інноваційних розробок як самого товару, так і шляхів його розповсюдження, 

встановлення та після продажного обслуговування. Існуючі бренди 

екрановані шафи та  екрановані захисні корпуси  для комутаційних пристроїв 

необхідно розвивати за схемою: створення конкурентних переваг самої 

продукції - зростання дистрибуції – організація виїзної бригади для 

сервісного обслуговування.  

Зірки. Аналізуючи матрицю БКГ ми можемо сказати, що компанія 

«Топстрім» «не хапає зірок». Необхідно розглянути можливість розвитку 
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продукції "Шафа з електромагнітним захистом" і "Екрановані захисні кабіни 

та приміщення" в зірки. Оскільки останній вид товару багато в чому 

залежить від способу доставки та монтажу, а також сервісного 

обслуговування у майбутньому, то необхідно розглянути зміцнити 

конкурентні переваги саме в цьому напрямку. Також актуальним є питання 

розбудови дистрибуції та продовження пошуку інноваційних рішень для 

розвитку знання товару серед потенційних споживачів, тобто впровадження 

маркетингових заходів. У разі неможливості застосування вищезгаданих 

заходів, або недоцільності розвитку існуючих товарів, що знаходяться в 

категорії "важкі діти" для їх переходу в зірки – виникає необхідність 

задуматись над створенням інноваційних  товарних категорій, які будуть 

здатними зайняти це місце. 

Собаки. Першим кроком керівники компанії «Топстрім» повинні 

прийняти вольове рішення щодо настінного боксу серії «Компакт». Загалом, 

товари, що попадають в цю категорію вимагають їх закриття. Але, якщо 

провести маркетингові дослідження і виявити, що місткість ринку велика - то 

можна спробувати зробити з настінного боксу «дійну корову» - тоді 

необхідні програми з покращення характеристик товару згідно сучасним 

вимогам ринку та його репозиціонування. 

Дійні корови. Основний акцент в підтримці робити необхідно зробити 

на товар категорії екранований бокс (аналог: екранований сейф) для 

зберігання магнітних носіїв, який забезпечує основну частку продажів 

компанії «Топстрім». Мета утримати існуюче становище на ринку. 

Висновок, зроблений нами в ході аналізу матриці БКГ і сформована 

стратегія компанії «Топстрім», що спрямована на розширення сегментів 

ринку збуту з існуючою продукцією екранованих корпусних виробів є 

виправданою і не суперечить результатам аналізу матриці БКГ. 

Остаточним кроком після того як підприємство розробило стратегію, а 

експерти здійснили аналіз та уточнили стратегії розвитку підприємства 

«Топстрім» є встановлення термінів реалізації стратегії з врахуванням 
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функціональних стратегій. Алгоритм реалізації загальної стратегії розвитку 

ТОВ «Топстрім» можливо представити таким чином (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Алгоритм реалізації загальної стратегії розвитку ТОВ «Топстрім» 

№ Назва роботи 2020 р 2012 р. 2022 р 

1 Підсилення роботи підрозділу маркетингу Х   

2 Звільнення від нерентабельних видів продукції, послуг 

та діяльності на підприємстві 

Х   

 Створення підрозділу виїзної бригади спеціалістів  Х   

3 Проведення комплексного дослідження споживачів 

додаткових послуг щодо експлуатації та 

обслуговування захисних екранованих виробів, метою 

виявлення потреб для розширення збуту продукції в 

інших регіонах 

 

Х 

 

Х 

 

4 Створення дилерської мережі за рахунок розширення 

в північному та східному регіонах України, 

завоювання 4-5,5 % відповідного ринку 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

5 Оновлення устаткування, з метою технічного 

переоснащення виробництва за рахунок капіталізації 

частини прибутку 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

6 Дотримання чіткого плану витрачання коштів та 

повний фінансовий контроль над процесом грошових 

надходження; дотримання нормативних значень 

фінансових показників протягом 2019-2025 рр. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

7 Удосконалення механізму мотивації працівників та 

підсилення інформаційно-комунікаційної 

організаційної культури на підприємстві 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

В першу чергу доцільно провести так звану організаційну 

реструктуризацію. Тобто забезпечити створення підрозділу та налагодження 

маркетингової роботи на підприємстві, надання керівництву оперативної 

інформації щодо стану ринку, покупців, попиту на продукцію, дії 

конкурентів тощо. 
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Керівники, які зацікавлені в підвищенні ефективності  управління 

конкурентоспроможністю свого підприємства та отриманні  конкурентних 

переваг за рахунок внутрішнього ресурсу підприємства, повинні правильно 

організувати роботу щодо формування та реалізації сильної інформаційно-

комунікаційної культури підприємства, яка включає наступні основні стадії: 

- усвідомлення значення інформаційно-комунікаційної культури для 

підприємства в цілому та для окремих служб (маркетингу, сервісу, відділу 

продажів); 

- організаційно-підготовча стадія; 

- аналітична (аналіз стану рівня інформаційно-комунікаційної 

культури); 

- проектно- документаційна; 

- реалізаційна [56]. 

Далі необхідно розпочати роботу зі створення дилерської мережі збуту 

тих регіонах, де є попит,  з метою розширення ринків збуту. Це дозволить 

значного підвищення прибутковості діяльності ТОВ «Топстрім» та 

застосувати механізм прискореної амортизації з метою оновлення 

технологічного парку устаткування, підвищення якості продукції та 

розширення обсягів виробництва продукції. 

Важливим моментом, що супроводжує технологічну модернізацію, є 

виважена фінансова політика, що покликана застрахувати керівництво від 

помилок під час значних фінансових операцій. 

Зовнішнє середовище є джерелом, що живить організацію ресурсами, 

необхідними для підтримання її внутрішнього потенціалу на потрібному 

рівні. Кампанія ТОВ «Топстрім» знаходиться в становищі постійного обміну 

із зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість 

виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них 

претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому середовищі 

також. Тому завжди існує можливість того, що підприємство ТОВ 

«Топстрім»  не зможе отримати потрібні ресурси із зовнішнього середовища. 
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Крім формування інформаційно-комунікаційної складової 

внутрішньофірмових відносин на сучасних підприємствах важливою є 

культура інформаційно-комунікаційного характеру, яку визначає організація 

для  зовнішніх відносин з іншими підприємствами, партнерами, 

конкурентами тощо, які базуються на основних цілях підприємства, меті, 

інтересах, та мають особливості учасників процесів торгівлі (бізнес 

комунікацій); реалізації процесу маркетингового управління діяльністю 

підприємства та проведення конкурентоспроможної політики. 

Зрештою, досягнути сформованої мети організація не зможе без 

приділення значної уваги проблемам мотивації робітників, їх згуртування та 

докладання зусиль для реалізації рішень вищого керівництва. Невід'ємною 

складовою цієї роботи є розробка правил та принципів організаційної 

поведінки та підвищення довіри персоналу до необхідності змін. 

Для ТОВ «Топстрім» після проведеного аналізу найбільш значимими і 

вірогідними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення 

асортименту. 

Після позиціювання погроз було виявлено, що: 

До критичного стану підприємство можуть привести або вихід в галузь 

великого числа конкурентів і перемикання споживачів на продукцію 

підприємств конкурентів. 

До руйнування підприємства або її виходу з галузі може привести 

обмежувальна політика державних органів, наприклад, збільшення зборів, 

зростання податків, посилювання регулювання рівня цін на продукцію, 

примусова реалізація продукції для соціальних об'єктів за заниженими 

цінами. Стратегія має бути направлена на максимальне використання 

можливостей, що надаються, і максимально можливий захист від погроз. 

Таким чином, розглянувши можливості ТОВ «Топстрім», його слабкі і 

сильні сторони, провівши аналіз погроз, що випливають із зовнішнього 

середовища, можна визначити стратегію підприємства, при цьому 

спираючись на мету організації. Стратегію розглядатимемо в контексті 
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реалізації проекту підприємства по розширенню ринку збуту в Київській 

області. Спочатку передбачалося, що на даному сегменті ринку конкуренція 

дуже висока. В результаті SWOT-аналізу з'ясувалося, що надалі конкуренція 

на даному сегменті ринку посилиться, то має бути переглянута стратегія 

підприємства. 

Оскільки підприємство збирається збільшити обсяг виробництва, то 

для нього найкращою буде комбінована стратегія, націлена на вирішення 

своїх конкурентних переваг і передбачає глибше проникнення і географічний 

розвиток ринку, з подальшою вертикальною інтеграцією вгору. Це можна 

сформулювати таким чином: 

- мінімізувати витрати і тим самим укріпити свою конкурентну 

позицію; 

- удосконалювати реалізацію в тих районах області, в яких вже 

налагоджена; 

- проводити активну рекламну компанію своєї продукції, потім вийти 

на нові ринки збуту, уклавши договори з організаціями. 

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Топстрім», 

виявилися помилки в стратегії підприємства, які могли б привести як до 

невдачі проекту. Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на сильні і 

слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості і погрози 

зовнішнього середовища, і в результаті створити нову стратегію діяльності 

підприємства. 

При стратегічному плануванні перевагу необхідно віддати стратегії 

концентрованого зростання (концентрації зусиль). На відміну від стратегій 

лідерства по витратах і диференціації стратегії концентрації зусиль (стратегії 

ніші) орієнтовані на вузьку частину ринку. Цільовий сегмент або ніша 

можуть бути визначений, виходячи з географічної унікальності, особливих 

вимог до використання товару або його особливих характеристик, які 

привабливі лише для даного сегменту. 
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Конкурентна перевага ТОВ «Топстрім» може бути досягнута 

пропозицією споживачам даного сегменту продуктів (послуг), відмінних від 

конкурентів і більш повно задовольняючих вимогам покупців цієї цільової 

групи. З врахуванням вибраної дороги досягнення конкурентної переваги 

необхідно планувати сфокусовану стратегію диференціації. 

У таблиці 3.5 зобразимо набір функціональних стратегій розвитку ТОВ 

«Топстрім».  

Таблиця 3.6 

Набір функціональних стратегій розвитку ТОВ «Топстрім» 

У 

виробництві: 

Забезпечення дотримання технічних стандартів виготовлення 

продукції, її високої якості, проведення технічного переозброєння 

основних потужностей і підвищення загального рівня фондоозброєності 

праці. 

У 

маркетингу: 

Створення підрозділу маркетингу на підприємстві та налагодження 

надходження маркетингової інформації до вищого керівництва, потужна 

збутова політика; розширення каналів розподілу продукції. 

У фінансах: Дотримання нормативних співвідношень основних фінансових 

коефіцієнтів, звільнення від нерентабельної лінії, подолання залежності 

від зовнішніх джерел фінансування доступними способами. 

У кадрах: Забезпечення підбору, розстановки та раціонального використання 

кадрів, випередження темпів приросту продуктивності праці над рівнем 

заробітної плати, зниження рівня плинності кадрів шляхом розробки 

системи винагород. 

В 

організаційній 

культурі: 

Проводити роботу зі створення та застосування норм організаційної 

поведінки; підвищити готовність колективу до змін; переконати трудовий 

колектив працювати як єдина команда, що має спільні цілі, досягнення 

яких призведе до задоволення особистих потреб кожного працівника 

 

Сфокусована стратегія є привабливою для ТОВ «Топстрім» тому що 

виконуються наступні умови: 

- підприємство має досить навиків і ресурсів для успішної роботи у 

виробництві виробів; 
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- ТОВ «Топстрім» може захистити себе від конкурентів в майбутньому, 

завдяки доброзичливості покупців до її здібностей в обслуговуванні 

(задоволенні вимог) покупців цільового сегменту. 

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Топстрім», 

виявилися помилки в стратегії підприємства, які могли б привести як до 

невдачі проекту, так і до краху підприємства в цілому. Матриця SWOT-

аналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони підприємства, 

проаналізувати можливості і погрози зовнішнього середовища, і в результаті 

створити нову стратегію діяльності підприємства. Таким чином, найбільш 

прийнятними для ТОВ «Топстрім» в даний час є стратегії концентрації 

зусиль (стратегії ніші). 

Отже, виробляючи стратегії, слід пам'ятати, що можливості і загрози 

можуть переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість 

може стати загрозою, якщо її використовує конкурент. Таким чином для ТОВ 

«Топстрім» необхідна така стратегія, де будуть збільшені внутрішні сили і 

зовнішні можливості підприємства, і де слід скоротити слабкі внутрішні 

сторони фірми і по можливості пом'якшити негативний вплив зовнішніх 

загроз.  

 

 

3.3 Удосконалення оцінки управління конкурентоспроможності 

підприємства 

 Концепція оцінки управління конкурентоспроможністю  підприємства 

телекомунікаційної галузі побудована за методологією дослідження об’єктів 

як системи, характеризується зовнішнім оточенням та внутрішньою 

структурою. До зовнішнього оточення віднесені «вхід», «вихід», зовнішнє 

середовище та обернений зв’язок системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Внутрішня структура управління 

конкурентоспроможністю підприємства визначається сукупністю 

упорядкованих компонентів системи. «Вхід» системи управління 
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конкурентоспроможністю підприємства телекомунікаційної галузі 

забезпечують фактори, що зумовлюється посиленням 

конкурентоспроможності ресурсного, організаційного, стратегічного, 

управлінського та виробничого видів його потенціалу. До «виходу» системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства телекомунікаційної 

галузі відносяться компоненти, що визначають методичне забезпечення 

оцінки його конкурентоспроможності, зокрема нормативної бази оцінки в 

умовах ринку.  

До зовнішнього середовища системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства телекомунікаційної галузі 

відносяться найважливіші фактори, які найбільшою мірою впливають на 

систему управління конкурентоспроможністю згідно з галузевою 

приналежністю підприємства, масштабами та типом виробництва тв. 

сприяють розвитку його конкурентоспроможності з метою розробки системи 

заходів для зміцнення конкурентних позицій. Обернений зв'язок від «виходу» 

до «входу» системи управління конкурентоспроможністю підприємства 

телекомунікаційної галузі характеризується інформаційно-комунікаційним 

каналом від методичного забезпечення оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства телекомунікаційної галузі до факторів її 

формування.  

Система управління конкурентоспроможністю підприємства 

побудована на основі використання нових знань та інформації, менеджменту 

конкурентоспроможності, та теоретичних основ оцінки 

конкурентоспроможності в телекомунікаційній галузі (рис. 3.2). Перший 

компонент системи – «фактори формування механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства» – це інструмент впливу на 

конкурентний процес в ринковому середовищі. Під впливом факторів 

механізму управління конкурентоспроможністю підприємства можна 

визначити необхідні параметри конкурентного процесу та його кількісні 

характеристики. Тому оцінка факторів механізму управління 
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конкурентоспроможністю підприємства є ефективним інструментом 

менеджменту конкурентоспроможності підприємства телекомунікаційної 

галузі. 

 

 

Рис. 3.4. Система концепції оцінки управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
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вважають, що кожного року виробництво екранованих шаф в Україні 

збільшуватиметься на 20–25 %. 

Фактори формування оцінки управління конкурентоспроможністю 

підприємства телекомунікаційної галузі, підрозділяються на зовнішні та 

внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться фактори мікро- та 

макросередовища системи конкурентоспроможності підприємства 

телекомунікаційної галузі. До факторів мікросередовища підприємства 

телекомунікаційної галузі відносяться стан та розвиток галузі, споживачі, 

конкуренти та постачальники. Макросередовище підприємства 

телекомунікаційної галузі характеризують економічні, технологічні, 

інноваційні, міжнародні, наукові, технічні, політичні, правові, екологічні та 

соціальні фактори. До внутрішніх факторів формування оцінки управління 

конкурентоспроможності підприємства відносяться оцінку ресурсів 

підприємства, організації підприємства, діючих стратегії та стратегій 

розвитку підприємства, а також оцінку менеджменту та виробництва. Другий 

компонент системи – «теоретичні основи оцінки управління 

конкурентоспроможністю підприємства» характеризуються науково-

методичними підходами та принципами системного підходу. Сутність оцінки 

управління конкурентоспроможністю підприємства є важливою 

характеристикою та сучасним показником розвитку промислового 

виробництва в умовах трансформаційних процесів в економіці Україні. Якщо 

підприємство має великий набір компетенції на основі комплексу 

інтелектуальних, технічних, технологічних, організаційних та економічних 

характеристик в умовах змін зовнішнього середовища, то механізм 

управління його конкурентоспроможністю забезпечує успішну діяльність на 

ринку.  

Для оцінки управлінського потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства компанії «Топстрім» є ринкова активність, що визначається 

часткою ринку, темпами зростання місткості ринку, обсягом реалізації в 

натуральному і грошовому вимірі. Для ефективного управління  
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конкурентоспроможністю підприємства керівництву «Топстрім» необхідно 

вирішити завдання щодо  ефективного використання наявних ресурсів – 

матеріальних, науково-виробничих, фінансових, кадрових, інформаційних, 

тощо. Тому оцінити потенціал конкурентоспроможності можна з точки зору 

власних можливостей підприємства, які враховують ефективність 

використання ресурсів, а також міру залежності підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування. З урахуванням вибраних характеристик, а також 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на рівень 

потенціалу конкурентоспроможності підприємства, компанії «Топстрім» 

пропонується використовувати наступні етапи оцінки управління 

конкурентоспроможності підприємства (рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5. Етапи оцінки управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 
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системних принципів, повинні входити: конкурентоспроможність 

ресурсного, організаційного, стратегічного, управлінського та виробничого 

потенціалів.  

Оцінка конкурентоспроможності ресурсного потенціалу – це 

порівняльна характеристика, що відображає рівень переваги показників 

оцінки використання можливостей ресурсів в комерційному процесі відносно 

аналогічних показників конкурентних підприємств в умовах ринку [56].  

З огляду на співпрацю компанії «Топстрім» з такими науково-

виробничими підприємствами та інститутами як: АТЗТ "Науково-виробниче 

об'єднання "Практика", Товариство з додатковою відповідальністю 

«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро промислового 

електроустаткування «Потенціал», ТОВ «Науково-виробниче об'єднання 

«Енергопотенціал», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Тіор-Т», ТОВ "УПК 

"ІТІКО", Акціонерне товариство закритого типу «Науково-виробниче 

об'єднання «Кондиціонер», Приватне акціонерне товариство «АТ Науково-

дослідний інститут Радіотехнічних вимірювань» тощо, можна стверджувати, 

що підприємство повною мірою використовує можливості наукового 

потенціалу. Ми не можемо точно знати, чи співпрацюють наші конкуренти із 

такого роду організаціями і які саме проекти вони відкривають, але, 

оцінюючи конкурентне становище на ринку та конкурентоздатність товарів 

та послуг, що випускає «Топстрім», ми можемо припустити наскільки 

повною мірою ми використовуємо такий ресурс, як науковий потенціал. 

Оцінка конкурентоспроможності організаційного потенціалу – це 

порівняльна характеристика, що в корпоративній структурі управління 

відображає рівень переваги показників оцінки використання можливостей 

ресурсів в процесі методичного забезпечення відносно аналогічних 

показників конкурентних підприємств в умовах ринку [48].  

Конкурентоспроможність стратегічного потенціалу – це порівняльна 

характеристика, що відображає рівень переваги показників оцінки 
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використання можливостей ресурсів в стратегічному процесі відносно 

аналогічних показників конкурентних підприємств в умовах ринку [63].  

Конкурентоспроможність управлінського потенціалу – це порівняльна 

характеристика, що відображає рівень переваги показників оцінки 

використання можливостей ресурсів в управлінському процесі відносно 

аналогічних показників конкурентних підприємств в умовах ринку [56].  

Конкурентоспроможність виробничого потенціалу – це порівняльна 

характеристика, що відображає рівень переваги показників оцінки 

використання ресурсів можливостей ресурсів в виробничому процесі 

відносно аналогічних показників конкурентних підприємств в умовах ринку 

[18].  

Економічне зростання все більше залежить від здатності отримувати 

нові знання і застосовувати їх в житті [95].  В свою чергу, 

конкурентоспроможність підприємства характеризується можливістю та 

ефективністю його адаптації до умов конкурентного середовища. 

Третій компонент системи – «Управління конкурентоспроможністю 

підприємства» визначає професійну діяльність щодо організації досягнення 

цілей системи, які приймаються та реалізуються з використанням наукових 

принципів, підходів, концепції маркетингу та людського фактору. Аспект 

ефективного менеджменту висвітлює поєднання менеджменту та науки. На 

важливість такого поєднання вперше звернув увагу Ф. Тейлор. У його працях 

справжня наука управління – це більше, ніж технічні прийоми, формули і 

наукові закони, це, в першу чергу, інтелектуальна революція та новий 

світогляд [90].  

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

телекомунікаційної галузі концентрує увагу на науково методичній базі 

управління конкурентоспроможністю, синтезує знання як об’єкта управління 

в єдину наближену до реальної підприємницької та бізнесової практики 

систему знань. Зростання ролі управління конкурентоспроможністю 
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підприємства в механізмах сучасного економічного розвитку досягло межі, 

за якою неминучою стає зміна концепції підготовки фахівців.  

Четвертий компонент системи – «Методично - інформаційне 

забезпечення оцінки  факторів управління конкурентоспроможністю 

підприємства» класифікується за напрямком формування інформаційної бази 

критеріальних та експертних методів оцінки; за способом відображення 

кінцевих результатів в графічних, математичних та логічних методах аналізу 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства; за необхідністю 

врахування динаміки процесів в статистичних методах аналізу даних за 

базовий період та методах стратегічного аналізу; за способом виділення 

індикаторів та матричних методів; за критеріями оцінки та їх віднесенням до 

певного виду потенціалу підприємства телекомунікаційної галузі.  

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

телекомунікаційної галузі в моделях нової економіки визначають 

компоненти її відкритої системи, що являють собою внутрішні фактори 

оцінки механізму управління конкурентоспроможністю цих підприємств.  

Варто відзначити, що концепція системної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства повинна охоплювати всі заплановані, 

організовані і контрольовані зміни в області стратегії, інновацій, виробничих 

процесів, структури і культури підприємства. 

Отже, напрямки удосконалення оцінки управління 

конкурентоспроможністю підприємства необхідно визначити за складовими 

процесу оцінки внутрішніх та зовнішніх інститутів, які підприємство 

використовує з метою створення конкурентних переваг в сьогоденні і 

майбутньому за рахунок ефективного використання ресурсів і 

привабливішого, в порівнянні з конкурентами, ринкового позиціонування для 

споживачів, постачальників і інвесторів, за умови збереження фінансової 

стійкості і позитивної динаміки вартості бізнесу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Розглянуто сутність поняття конкурентоспроможності, основні 

підходи до визначення економічного змісту поняття конкуренція та 

трансформацію економічних теорій щодо конкурентоспроможності 

підприємства. В рамках поставленої задачі встановлено, що поняття 

конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс економічних, 

правових та інших характеристик, що визначають положення підприємства 

на галузевому, регіональному або світовому ринку. Цей комплекс може 

включати характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а також 

фактори, що формують у цілому економічні умови виробництва і збуту 

продукції. 

2. Охарактеризовано змістове наповнення поняття «управління 

конкурентоспроможністю» підприємства, ґрунтуючись на сучасному 

тлумаченні поняття конкурентоспроможності як багатофакторному процесі 

реалізації конкурентних стосунків, яке припускає найважливішу умову його 

здійснення – управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Досліджено поняття управління конкурентоспроможністю підприємства, яке 

було надано вченими-економістами,  які є  прихильниками та 

представниками різних економічних шкіл. Встановлено, що сучасна 

концепція управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на 

використанні базових положень науки управління, відповідно до яких 

основними елементами системи управління є мета, об’єкт і суб’єкт, 

методологія та принципи, процес та функції управління. Охарактеризовано 

систему управління конкурентоспроможністю підприємства, яка за рівнями 

управління має функціональні задачі управління конкурентоспроможністю та 

відповідальні за це підрозділи на підприємстві. 

3. Досліджено методи та критерії оцінки конкурентоспроможності 

підприємства, які на даний час широко застосовують на практики та 

дозволяють виявити тенденцію показників конкурентоспроможності 



85 

 

підприємства. Варто зауважити на те, що конкурентоспроможність можна 

оцінювати за двома аспектами: відносно самого досліджуваного 

підприємства та відносно конкурентів. Методики, що побудовані на оцінках 

відносно конкурентів являються більш наочними. Але спираючись на методи 

оцінки конкурентоспроможності продукції  ми маємо можливість визначити 

зміну конкурентного потенціалу окремого підприємства та зміну 

ефективності роботи складових внутрішнього середовища підприємства 

У сучасній практиці використовується багато з методів, представлених 

нами. Але жоден з них не знайшов широкого застосування, щоб отримати 

статус «універсального метода». Це відбувається через те, що всі методи, або 

їх комбінації мають низку недоліків, які не дозволяють їх запровадити. Перш 

за все це пов’язано із застосуванням великої кількості чинників впливу, що 

визначають конкурентоспроможність підприємства. По-друге, ця безліч 

факторів не завжди є універсальною для різних підприємств, до того ж вони 

постійно змінюються. 

З огляду на велику кількість методологічних підходів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та багатоплановість методів їх 

обчислення ми більш детально розглянути лише частину з них, яку вважаємо 

більш доцільними для нашої магістерської дослідницької роботи.  

4. Наведено організаційно-економічну характеристику унікальної 

вітчизняної телекомунікаційної компанії ТОВ «Топстрім», яка здійснює свою 

підприємницьку діяльність за основними напрямками: проектування, 

виготовлення, монтаж та сервісне обслуговування засобів технічного захисту 

інформації, систем гарантованого електроживлення та промислового 

кондиціювання, центрів обробки даних  (ЦОД) тощо. Тобто компанія 

реалізовує комплексні проекти в сфері телекомунікацій. Визначено, що ТОВ 

«Топстрім» використовує процесно-організаційну бізнес-модель, яка 

притаманна більшості сучасних телекомунікаційних компаній. Сама 

організаційна структура побудована за принципом лінійно-функціональних 

структур управління. Заначено, що на підприємстві «Топстрім» директору 
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належить функція прийняття рішення щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємства шляхом зміни або зміцнення 

конкурентної стратегії підприємства. 

5. Здійснено аналіз фінансово-економічного стану ТОВ «Топстрім», 

в результаті якого було встановлено, що показники фінансової стійкості ТОВ 

«Топстрім» знаходяться, в принципі, на задовільному рівні, хоча варто було б 

розробити та запропонувати план заходів для їх покращення. Це необхідно 

для того, щоб підприємство було більш стійким. Коефіцієнт автономії 

демонструє фактичну стабільність протягом останніх п’яти років. Оскільки 

він має позитивне значення, яке наближається до еталонного, це можна 

вважати позитивним явищем. Така ж сама ситуація і з коефіцієнтом 

фінансування. Показники ділової активності є не дуже високими, але такі 

значення коефіцієнтів оборотності пояснюється специфікою галузі, в якій 

функціонує підприємство.  

6. Проведено оцінку факторів зовнішнього середовища ТОВ 

«Топстрім», на основі їх класифікації. Під зовнішніми факторами доцільно 

вважати сукупність суб’єктів господарювання, економічні і природні умови, 

законодавство і політичну ситуацію. Оцінено ступінь впливу загроз та 

можливостей у балах (від 1 до 3). Оцінка проводилась експертним шляхом із 

залученням спеціалістів телекомунікаційної галузі, підприємців, 

держслужбовців, та науковців, які мають досвід такого оцінювання. 

Оцінювання факторів впливу дало можливість визначити можливості та 

загрози зі сторони зовнішнього середовища для діяльності ТОВ «Топстрім», а 

також,  запропонувати варіанти рішень та дій компанії відповідно до 

зазначених чинників. На основі оцінювання факторів впливу зовнішнього 

середовища на діяльність ТОВ «Топстрім» ми побудували матрицю  SWOT – 

аналізу, що надало нам можливість визначити напрями розробки 

конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства або визначити шляхи 

вдосконалення  існуючої стратегії компанії.   

Під час аналізу конкурентів важливе значення має розроблена 
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М.Портером модель 5 сил конкуренції. Здійснюючи аналіз основних 

складових цієї моделі, варто пам’ятати, що конкуренція між виробниками 

даної галузі називається прямою конкуренцією. Проведено дослідження 

конкурентів, діяльність яких спрямована на ті ж сфери, що були предметом 

аналізу конкурентоспроможності нашого підприємства. Це забезпечило 

можливість порівняти результатів. Предметом дослідження було обрано 

вироблення екранованих засобів захисту від електромагнітних 

випромінювань. На ринку центрального регіону подібну продукцію 

виготовляють ТОВ «Бізес Сіті Груп», Група компаній «Реванш», ЗАТ 

«Інфор-маційні Комп'ютерні Системи». Нами було побудуємо багатокутник 

конкурентоспроможності ТОВ «Топстрім»  для визначання конкурентних 

переваг. На основі отриманих результатів ми склали діаграму конкурентного 

профілю підприємств  і це дозволило нам зробити висновок, щодо позиції на 

ринку у конкурентному середовищі. За більшістю показників ТОВ 

«Топстрім» випереджає своїх регіональних конкурентів, але є місце для 

вдосконалення. Отже, хоча ТОВ «Топстрім» характеризується високою 

економічною потужністю, проте необхідно краще розпоряджатися наявними 

каналами збуту, кадровими ресурсами та вдосконалювати систему 

управління конкурентоспроможністю підприємства. 

7. Всі етапи процесу управління конкурентоспроможністю можуть бути 

реалізовані у разі формування та впровадження на підприємстві дієвого 

механізму управління конкурентоспроможністю. Нами  запропоновано 

авторське бачення механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства та напрями зміцнення конкурентних позицій підприємства 

ТОВ «Топстрім». На основі проведених досліджень діяльності компанії 

«Топстрім» пропонується зосередитись на формуванні концепції 

позиціонування та уточнити стратегію розвитку підприємства на ринку 

захисних екранованих виробів  центрального регіону. Основами для 

проведення позиціонування товарів та послуг пов’язаних із після продажним 

сервісом, що надаються ТОВ «Топстрім» є: якість виконуваних послуг, 
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технологія їх виконання, підвищені експлуатаційні властивості, імідж 

підприємства та ціна. Також запропоновано наступний перелік заходів для 

зміцнення позицій та покращення ситуації за рахунок власних резервів та 

потенціалу підприємства: 

- розробка та реалізація рекламної компанії в форматі В2В; 

- удосконалення технічного обладнання на якому виготовляються 

захисні екрановані вироби; 

- впровадження оновленої організаційної структури, яка дозволить 

розширити спектр послуг сервісного та після продажного обслуговування; 

- удосконалення заходів щодо підвищення інформаційно-

комунікаційної складової механізму управління конкурентоспроможністю на 

підприємстві ТОВ «Топстрім», з метою покращення позицій на ринку. 

Для того щоб запровадити методи зміцнення конкурентної позиції, які 

застосовуються провідними телекомунікаційними підприємствами, нами 

було охарактеризовано основні тенденції розвитку телекомунікаційних 

підприємств. 

Проведений аналіз діяльності підприємства, дослідження наукової 

літератури та вивчення досвіду телекомунікаційних підприємств, які 

працюють в цьому ж сегментні, що і компанія «Топстрім», дозволили 

виділити  та запропонувати три способи зміцнення конкурентної позиції: 

перший спосіб полягає в зміні або оновленні товарної номенклатури за 

рахунок інноваційних розробок; другий спосіб полягає в забезпеченні 

випереджаючих темпів розширення потенціалу загальних і специфічних 

ресурсів; третій спосіб пов'язаний з розширенням меж телекомунікаційного  

підприємства за рахунок вибору оптимальних форм економічної організації 

процесу управління конкурентоспроможністю по всій довжині «ланцюжка 

цінності».  

8. На основі даних, які ми отримали побудувавши SWOT-таблицю для 

підприємства «Топстрім» ми визначили стратегії, які компанія може 
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використовувати для свого успішного розвитку та розробили конкурентну 

стратегію розвитку для підприємства ТОВ «Топстрім» 

Користуючись алгоритмом побудували матрицю Бостонської 

консалтингової групи (БКГ) для уточнення або оновлення базової стратегії 

розвитку ТОВ «Топстрім». Спочатку оцінили перший показник матриці БКГ 

- відносну до «Безпека Сіті Груп» "+" частку ринку ТОВ «Топстрім» для 

центрального регіону, що представлено Києвом та київською областю.  

Представлена таблиця відображає заплановане керівництвом компанії 

поступове нарощування обсягів реалізації екранованих захисних виробів та 

відповідно розширення ринків збуту за рахунок послуг з їх монтажу та 

обслуговування ТОВ «Топстрім». Бажаний стан на кінець 2020 року - 

охопити майже третину ринку екранованих кабін та шаф у Київському 

регіоні, частка ТОВ «Безпека Сіті Груп» є дещо скромнішою. Однак ТОВ 

«Безпека Сіті Груп» розширює ринки збуту швидшими темпами. Якщо 

порівнювати минулий та поточний прогнозний роки, приріст ТОВ 

«Топстрім» склав 6,7 %; ТОВ «Безпека Сіті Груп» - 7,8 %. 

Висновок, зроблений нами в ході аналізу матриці БКГ і сформована 

стратегія компанії «Топстрім», що спрямована на розширення сегментів 

ринку збуту з існуючою продукцією екранованих корпусних виробів є 

виправданою і не суперечить результатам аналізу матриці БКГ. 

9. Нами окреслено напрями удосконалення оцінки 

конкурентоспроможності на основі системи концепції оцінки управління 

конкурентоспроможністю підприємства, яка ґрунтується на використанні 

нових знань та інформації, менеджменті конкурентоспроможності, та 

теоретичних основах оцінки конкурентоспроможності,  з урахуванням 

специфіки телекомунікаційної галузі. Зазначено, що у зв’язку з переходом до 

інформаційного суспільства, потенційні клієнти (державні органи влади, 

медичні установи, телекомунікаційні оператори, приватні компанії тощо) 

зводитимуть більшу кількість телекомунікаційних мереж та споруд, а отже, 

зростатиме потреба у телекомунікаційних продуктах та виробах. Наприклад, 



90 

 

кіровоградські  виробники екранованих шаф навряд чи справляться із 

значним попитом, тому на ринок Кіровограду можуть вийти виробники із 

сусідніх областей. Учасники ринку вважають, що кожного року виробництво 

екранованих шаф в Україні збільшуватиметься на 20–25 %. 

Отже, виробляючи стратегії та розробляючи напрями удосконалення 

оцінки конкурентоспроможності слід пам'ятати, що можливості і загрози 

можуть переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість 

може стати загрозою, якщо її використовує конкурент. Таким чином для ТОВ 

«Топстрім» необхідна така стратегія, де будуть збільшені внутрішні сили і 

зовнішні можливості підприємства, і де слід скоротити слабкі внутрішні 

сторони фірми і по можливості пом'якшити негативний вплив зовнішніх 

загроз.  
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