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Процес підвищення конкурентоспромо-
жності на зовнішньому ринку залежить від 
впровадження промисловим підприємством 
конкурентних переваг за основними функціо-
нальними областями його діяльності. При 
цьому наявність джерел формування конкуре-
нтних переваг, а також ефективність їх реалі-
зації зумовлюється впливом чинників зовніш-
нього середовища як національного, так і зов-
нішнього. Підхід до оцінювання конкуренто-
спроможності промислового підприємства на 
зовнішньому ринку повинен ґрунтуватися на 
розумінні значущості стану внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Проблемам визначення конкурентоспро-
можності підприємства вже присвячені дослі-
дження багатьох вітчизняних та закордонних 
науковців: І. Ансоффа, Г.Л. Багієва, А.Е. Во-
ронкової, І.О. Піддубного, Л.І. Піддубної, 
Ю.Б. Іванова, І.Ю. Сіваченко, Р.А. Фатхутді-
нова, Т.Г. Філософова, Л.С. Шевченко [1-10]. 
Незважаючи на значний внесок більшості нау-
ковців, до теперішнього часу не було розроб-
лено ефективного підходу до оцінювання кон-
курентоспроможності підприємства на зовні-
шньому ринку. 

Метою статті є розробка економіко-
математичної моделі оцінювання конкуренто-
спроможності промислового підприємства на 
зовнішньому ринку. 

Для побудови економіко-математичної 
моделі оцінювання конкурентоспроможності 
промислового підприємства необхідно ввести 
певні позначення та обмеження. Так, на ринку 
країни-реципієнта продукцію пропонує  ви-
робників, ціна та обсяг продажів якої визнача-
ються ринком та будуть позначатися як  і 
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kS ),...,2,1( nk = , відповідно.
Кожне промислове підприємство-

учасник даного ринку описується своєю функ-
цією витрат )( kk SC , що неспадає, яка пред-
ставляє собою вартість випуску продукції в 
обсязі kS . Поведінка виробників на ринку 
спрямована на отримання максимального при-
бутку )( kkkk SCSp −  за умови його не-
від’ємності 0)( ≥− kkkk SCSp . Величина 
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kk
k S

SCp )(
=∗  − це ціна відтинання при зада-

них витратах . Якщо пропонована да-
ним ринком ціна  менше ціни відтинання, 
то підприємство не може бути учасником рин-
ку. Якщо ціни на даному ринку визначаються 
не згідно із законом попиту та пропозиції, а 
встановлюються штучно державними органа-
ми (ціна 

)( kk SC

kp

p ), то умова участі промислового 
підприємства на ринку країни-реципієнта ви-
значається граничними витратами зі співвід-
ношення kkkk SpSC ≤)( . 

Кількість споживачів на ринку країни-
реципієнта не фіксована, а їх поведінка опису-
ється функцією попиту 

),...,,(),...,,( 2121 nn SSSpppD = , яка встанов-
лює зв'язок між обсягами споживання продук-
ції -го виробника  і ціною  на дану 
промислову продукцію. Поведінка споживачів 
описується функцією переваги, окремою для 
кожного споживача, що надає розподіл ймові-
рностей 
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де  – імовірність при-
дбання продукції -го виробника залежно від 
розподілу цін .  
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Обсяги випусків продукції  
та відповідні їм ціни  називаються  
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рівноважними [11], якщо вони є розв’язанням 
такої оптимізаційної задачі 
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Позначимо через  сумарну потребу 

(сумарний попит) ринку країни-реципієнта в 
промисловій продукції. Тоді в рівноважному 
стані ринку повинно виконуватися співвідно-
шення 

S

nSSSS +++= ...21 , яке є умовою ба-
лансу ринку, де  – розв’язання оп-
тимізаційної задачі (1). 

nSSS ,...,, 21

Для будь-якого вектора  

символом 

),...,,( 21 naaa
a  будемо позначати довжину да-

ного вектора, тобто ( ) 2122
2

2
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Рівноважний стан ринку , 
 будемо називати стійким, якщо 

для кожного 

),...,,( 21 nSSS
),...,,( 21 nppp

0>ε  та кожного вектора попиту 
 такого, що ),...,,( 21 nSSS ′′′ ε≤′− SS , існує 

рівноважний стан та відповідаючи даному рів-
новажному стану ціни  задово-

льняють співвідношенню 

),...,,( 21 nppp ′′′

δ≤′− pp  для де-

якого 0>δ . Іншою мовою, це означає, що 
невеликі коливання попиту не виводять ринок 
країни-реципієнту із стану рівноваги та спри-
чиняють малі коливання цін. 

Величина сумарної потреби ринку  не 
є константою, і залежно від припущень стосо-
вно поведінки  можна розглядати різні стани 
ринку: рівноважний (статичний) ринок та пе-
рехідний (стабільний і нестабільний) ринок. 

S

S

1. Рівноважний (статичний) ринок. Су-
марна потреба такого стану ринку країни-
реципієнту є відомою константою та рівнова-
жні параметри  і   такі, що 
виконується умова балансу 

kS kp ),...,2,1( nk =

nSSSS +++= ...21 . Функції витрат виробни-
цтва  як параметр, що визначається 
міжнародними чинниками, наприклад, станом 
зовнішнього ринку сировини або комплектую-
чих, на яких дане промислове підприємство є 
споживачем, можуть бути функціями часу 

 будь-якої природи.  

)( kk SC

),()( tSCSC kkkk =
2. Стабільний ринок (перехідний стан 

ринку). Сумарний попит на ринку країни-
реципієнта є функцією часу  (випад-
ковою), при цьому зміни попиту продиктовані 
лише поведінкою споживачів (тимчасова не-
платоспроможність деяких споживачів, поява 
нових споживачів на ринку тощо). Тому рівно-
важні обсяги виробництв  і ціни  

)(tSS =

kS kp
),...,2,1( nk =  в кожний момент часу, також є 

функціями часу. Оскільки обсяги випуску 
)(tSS kk =  не можуть бути випадковими фун-

кціями за своєю природою, умова балансу ри-
нку потребує іншого трактування. Відносно 
витрат виробництв ,  ви-
конуються припущення рівноважного (статич-
ного) ринку. 

)( kk SC ),...,2,1( nk =

3. Нестабільний ринок (перехідний стан 
ринку). На відміну від стабільного ринку, змі-
ни попиту диктуються поведінкою виробників 
(виведення на ринок нових видів продукції де-
якими виробниками, вихід з ринку деяких ви-
дів продукції тощо). Дане припущення призво-
дить до того, що умова балансу принципово не 
може бути виконана, оскільки нова продукція 
на ринку може не мати попиту (принаймні, 
протягом деякого часу), а попит на стару про-
дукцію не може бути задоволений взагалі, бо 
дана продукція знята з виробництва. 

Аналіз станів, у яких може перебувати 
ринок промислової продукції країни-
реципієнта, показує, що модель оцінювання 
конкурентоспроможності промислового під-
приємства повинна враховувати особливості 
можливих станів ринку. Вважається [12, 13], 
що одним із вирішальних чинників забезпе-
чення конкурентоспроможності як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринку є частка 
ринку, що належить промисловому підприємс-
тву. Зрозуміло, частка ринку SSkk =δ , за 
допомогою функцій переваг споживачів і від-
повідних функцій попиту відображує відно-
шення до даного промислового підприємства з 
боку споживачів на певному зовнішньому рин-
ку і, тим самим, відображає конкурентоспро-
можність даного промислового підприємства. 
Однак, за допомогою даної характеристики 
неможливо порівняти конкурентоспромож-
ність двох окремих промислових підприємств 
на зовнішньому ринку, бо менша частка ринку 
ще не означає меншу конкурентоспромож-
ність. Пропонується в якості рівня конкурен-
тоспроможності розглядати таке вираження: 

)( kk

kk
k SC

SpR = , (2.17) 
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де  і  − рівноважні ціна та обсяг 
продажів. 

kp kS

Оскільки SS kk δ= , то даний показник 
виражається через частку ринку 

)( kk

kk
k SC

SpR δ
=  

і, як наслідок, при такому визначенні рі-
вень конкурентоспроможності є пропорційним 
частці ринку країни-реципієнта, яка належить 
промисловому підприємству. Якщо в галузі 
існує встановлена ціна p  та всі виробники-
конкуренти мають рівні витрати , що 
не залежать від обсягу реалізації , тобто 

, то рівень конкурентоспроможно-
сті промислового підприємства повністю ви-
значається часткою ринку 

)( kk SC

kS
CSC kk =)(

kδ . 
Оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства на рівноважному (статичному) 
ринку країни-реципієнту. Згідно із умовами 
задачі (1) має виконуватися співвідношення 

, з якого витікає, що . 0)( ≥− kkkk SCSp 1≥kR
Позначимо через  величини, що пред-

ставляють максимальний обсяг попиту на рин-

ку країни-реципієнту, який -те промислове 
підприємство спроможним задовольнити. Тоді 
зрозуміло, що повинна виконуватися нерів-
ність . Зобразимо функцію  у 
вигляді суми постійних (не залежних від обся-
гу випуску ) витрат , витрат , що 
залежать від обсягу випуску  та витрат 

, які являють собою витрати на 
утримування виробничих потужностей, які не 
використовуються промисловим підприємст-
вом: 
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)()()( kkkkkkkk SVSSWCSC +−+= ∗  (2) 

 
Функція  є такою, що монотонно 

зростає та в простішому випадку може розгля-
датися як лінійна . Функція 

 є такою, що монотонно зростає 

від аргументу , при цьому при  

витрати . Виходячи із зазначе-
ного, отримуємо 
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Іншими словами, промислове підприємс-

тво максимізує свою конкурентоспроможність 
на рівноважному (статичному) ринку, якщо всі 
його виробничі потужності використовуються 
повністю для випуску необхідного обсягу про-
дукції. 

Звідси отримуємо вираження для макси-
мального значення показника конкурентосп-
роможності промислового підприємства 

)(max
kkk

kk
k SVC

SpR
+

= . 

Враховуючи те, що ціна та частка ринку 
промислового підприємства при перебуванні 
ринку країни-реципієнта у стані рівноваги не 
можуть бути змінені, то підвищення конкурен-
тоспроможності промислового підприємства 
може бути досягнуто шляхом впровадження 
конкурентних переваг, що спрямовані на зміни 
структури його витрат. 

Оцінювання конкурентоспроможності 
промислового підприємства на стабільному 
ринку. У реальних умовах попит  на ринку 
країни-реципієнта з часом змінюється, як на-

слідок, змінюється рівноважний обсяг вироб-
ництва  та рівноважна ціна. Тому виражен-
ня рівня конкурентоспроможності промисло-
вого підприємства потребує коректування. 

S

kS

Для опису стабільного стану ринку краї-
ни-реципієнта і, відповідно, конкурентоспро-
можності промислового підприємства на тако-
му ринку, необхідно уточнити, в першу чергу, 
в якому сенсі можна розуміти збалансованість 
даного ринку. Зрозуміло, що у випадку, коли 
сумарний попит на ринку  є випадковою 
функцією часу, а обсяги виробництв в даний 
момент часу  

tS

t
kS ),...,2,1( nk =  за своєю при-

родою є детермінованими, то збалансованість 
даного ринку можлива лише у значенні серед-
ньої збалансованості, тобто як властивості ви-
гляду 

tt
n

tt SSSS M=+++ ...21 . 
Крім того, зміни середнього сумарного 

попиту в часі спричиняють зміни обсягів виро-
бництв  t

kS ),...,2,1( nk =  підприємств-
конкурентів, які не можуть виникати миттєво 
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вслід за змінами . Це означає, що про зба-
лансованість даного ринку можна вести мову 
лише як про збалансованість за певний відрі-
зок часу , наприклад такий, протягом якого 
повинні бути виконані всі угоди, укладені на 

ринку в певний початковий момент. Таким чи-
ном, під збалансованістю ринку країни-
реципієнта слід розуміти виконання співвід-
ношення 

tSM

T

 

∫∫ =+++
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t
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tt dtSdtSSS
00

21 )...( M . (3) 

 
Знайдемо рівень конкурентоспроможно-

сті промислового підприємства  для момен-
ту часу t  відповідно 
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де  відповідає співвідношенню 

. На відміну від рівноважного 

(статичного) ринку, в даному випадку необхід-
но розглядати не , а середній рівень конку-
рентоспроможності, що характеризує конку-
рентоспроможність промислового підприємст-
ва на інтервалі часу 
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Задача максимізації величини  фо-

рмулюється як задача пошуку такої програми 
випуску продукції , , яка відповідає 
умовам  

T
kR t

kS Tt∈
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і максимізує . T
kR

Умови, покладені на , включають у 

себе величину  максимального обсягу по-
питу, який промислове підприємство здатне 
задовольнити на ринку країни-реципієнта. 
Оскільки функція витрат згідно із (2) може бу-
ти представлена у вигляді 

, 

 і функція  моно-

тонно зростає від аргументу  при кожному 

значенні , то  є монотонно низхідною 

функцією від . Як наслідок, величина , 
яка доставляє максимум рівню конкурентосп-
роможності промислового підприємства  
повинна набувати таке мінімальне значення, 
при якому можливим є виконання умов (4). 
Отже,  має задовольняти нерівності 
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Для підприємств машинобудівної галузі, 

що здійснюють діяльність «під замовлення» і 
не мають складу нереалізованої готової проду-
кції, умова балансу ринку в формі (4) можуть 
бути дотримані лише якщо . Це випли-

ває із того, що нерівність  для певного 

 неможливо і тому, якщо  для пе-

вного 
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Тому величина  визначається як 

, а максимальне значення рівня 

конкурентоспроможності промислового під-
приємства в даному випадку дорівнює: 

∗
kS

t
kTtk SS ˆmax

∈

∗ =
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Аналогічно до рівноважного (статично-

го) ринку, основним способом підвищення 
конкурентоспроможності промислового під-
приємства є зменшення змінних та постійних 
витрат. 

Нестабільний стан ринку країни-
реципієнта потребує уточнення розуміння кон-
курентоспроможності промислового підприєм-
ства. Будь-яка продукція, що знаходиться на 
ринку країни-реципієнта, з часом втрачає при-
вабливість для споживача. Отже, промислове 
підприємство змушене випускати на ринок но-
ву продукцію, споживчі властивості якої ще не 
були перевірені ринком. Тому відбувається 
значний перерозподіл часток ринку, що за-
ймають підприємства-конкуренти і цін, що 
призводить даний ринок в нестабільний стан 
до встановлення нової рівноваги. У перехідно-
му процесі промислове підприємство може 
втратити на певний час свій прибуток, втрати-
ти частку ринку, поки нова продукція не знай-
де свого стійкого споживача. У зв’язку із цим, 
визначення рівня конкурентоспроможності 
промислового підприємства в перехідний пері-
од не є можливим. Однак, в даному випадку 
можна порівнювати значення показника кон-
курентоспроможності промислового підприєм-
ства в попередній до нестабільного періоду 
стабільний період T  (або в кінці даного пері-
оду) з показником конкурентоспроможності в 
наступному за перехідним стабільному періоді 

 (або на початку даного періоду). Більш точ-
но, промислове підприємство можна назвати 
конкурентоспроможним на ринку країни-
реципієнту, якщо . 

1T

1T
k

T
k RR ≤

Особливості станів ринку країни-
реципієнта обумовили визначення модифікацій 
економіко-математичної моделі оцінювання 
конкурентоспроможності, які представлено в 
табл. 1. 

Згідно із базовою моделлю, конкуренто-
спроможність промислового підприємства на 

зовнішньому ринку визначається конкурент-
ними перевагами, спрямованими на зниження 
витрат, покращення якості продукції, що до-
зволяє підвищити ціну реалізації продукції, а 
також розширення частки ринку. В умовах рі-
вноважного ринку підприємства максимально 
використовують виробничі потужності та реа-
лізують виготовлену продукцію в повному об-
сязі. Так, конкурентоспроможність промисло-
вого підприємства, що є учасником рівноваж-
ного ринку країни-реципієнта, визначається 
його часткою. Конкурентоспроможність про-
мислового підприємства на стабільному ринку 
країни-реципієнта залежить від конкурентних 
переваг, спрямованих на зниження витрат, по-
кращення якості продукції, що дозволяє під-
вищити ціну реалізації продукції, а також роз-
ширення частки ринку. При цьому для розра-
хунку показника конкурентоспроможності 
підприємства використовують усереднені по-
казники за певний період. Конкурентоспромо-
жність промислового підприємства в умовах 
нестабільного ринку країни-реципієнта зале-
жить від конкурентних переваг, спрямованих, 
у першу чергу, на утримання частки ринку, а 
також підвищення ціни реалізації нової проду-
кції. При цьому оцінювати конкурентоспро-
можність підприємства та проводити порівня-
льний аналіз можна лише у наступному за не-
стабільним стабільному періоді. 

Виходячи із особливостей стану ринку 
країни-реципієнта, економіко-математична 
модель оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства може бути представлена у пев-
них модифікаціях. Запропоновані модифікації 
формалізованої моделі дозволяють урахувати 
зміни, що відбуваються при кожному стані ри-
нку країни-реципієнта та визначити рівень 
конкурентоспроможності підприємства на 
ньому. 
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Таблиця 1 
Модифікації економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства в залежності від стану ринку 

країни-реципієнта 
 

Стан ринку 
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ний ринок 
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kR  – рівень конкурентоспроможності -го підприємства;  – ціна продукціk kp ї 
-го підприємства на ринку країни-реципієнта; S  – ємність ринку країни-k

реципієнта (за попитом); kδ  – частка ринку k -го підприємства на ринку країни-
реципієнта, SSkk =δ ;  – функція витрат -го підприємства на ринку краї-
ни-реципієнта;  – обсяг продажів -го підприємства на ринку країни-реципієнта;

 – сума постійних (не залежать від ) витрат -го підприємства на ринку краї-

ни-реципієнта;  – сума витрат на утримування виробничих потужностей, 
які не використовуються -м підприємством;  – сума змінних (залежать від 

) витрат -го підприємства на ринку країни-реципієнта;   – максимально мож-

ливий обсяг продажів -го підприємства на ринку країни-реципієнта; ;  
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kR –
середній рівень конкурентоспроможності, що характеризує підприємство в інтервалі
часу T ; tS  – сумарний попит на продукцію на ринку країни-реципієнта в момент 
часу ;  – обсяги виробництва -го підприємства в даний момент часу; t  – по-
пит на продукцію -го підприємства на ринку країни-реципієнта в момент часу ; 

TR  – рівень конкурентоспроможності підприємства в попередній до нестабільного

стабільний стан ринку країни-реципієнта;  – рівень конкурентоспроможності 
підприємства в наступному за нестабільним стабільному стані ринку країни-
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