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Ключові проблеми в найближчому майбутньому будуть стосуватися якості 
міжнародної статистики торгівлі та можливості виділити імпорт користувачів 
по галузях і споживачам. Крім того, існує ряд питань, які виникають у зв’язку 
з недавнім переглядом системи національних рахунків (СНР 2008) і платіж-
ного балансу (BPM6), які є базовою основою для обліку міжнародних торго-
вельних операцій в таблицях «витрати-випуск». Головною серед цих проблем 
є можливість фіксації зовнішніх операцій для переробки і перепродажу това-
рів. Витрати на «дослідження і розробки» повинні враховуватися як інвести-
ції, які безпосередньо збільшують додану вартість. 
Важливе практичне завдання — зв’язати відповідні продукти в єдиний ла-

нцюг і показати роль торгівлі у створенні доданої вартості таким чином, щоб 
це легко було зрозуміло і тлумачено для неспеціалістів по складанню таб-
лиць «витрати-випуск». 
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Перехід до ринкових відносин, що стався в українській економіці, висунув 
низку питань управління підприємствами в нових умовах. Один з найголов-
ніших — вибір стратегії розвитку підприємства. 
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Безсумнівно, особливої уваги заслуговує всебічний аналіз конкурентного 
статусу підприємства, що є підґрунтям для прийняття ефективних управлін-
ських рішень. Визначення економічної політики підприємства ґрунтується на 
оцінці його конкурентного статусу [1].  
Основною метою проведеного дослідження є імплементуваня методів ста-

тистичного аналізу щодо визначення конкурентного статусу підприємства 
шляхом проведення порівняльного дослідження фактично досягнутих ре-
зультатів діяльності підприємств із встановленими цільовими показниками 
стратегії розвитку. 
Статистична оцінка конкурентного статусу — це інструмент, за допомо-

гою якого керівництво підприємства виявляє й оцінює свою господарську ді-
яльність з метою вкладення засобів у найбільш прибуткові чи перспективні 
напрямки розвитку. При цьому оцінюється відносна привабливість ринків і 
конкурентоспроможність підприємства на кожному з цих ринків. 
Доведено, що економічна стратегія гірничорудного підприємства склада-

ється з таких взаємопов’язаних завдань: визначення сфери діяльності підп-
риємства добувної промисловості і формування стратегічних напрямів; пос-
тановки стратегічних цілей і завдань для їх досягнення; формування стратегії 
для досягнення поставлених цілей і результатів діяльності виробництва;  
реалізації стратегічного плану; оцінювання результатів діяльності з розши-
рення сировинної бази гірничорудного підприємства; зміна стратегічного 
плану тощо. 
Сутність оцінки конкурентного статусу гірничорудного комплексу полягає 

у тому, що вона використовується заради вибору конкретної стратегії гірни-
чого підприємства з багатьох альтернатив і формування всієї системи страте-
гій. При здійсненні аналізу визначається вплив зовнішніх і внутрішніх чин-
ників на критерії конкретних стратегій. 
Процес розробки стратегії управління підприємствами гірничорудного 

комплексу доцільно починати з вивчення інформаційно-аналітичного забез-
печення аналізу та оцінювання результатів діяльності підприємств [2]. 
У процесі дослідження побудовано аналітичну модель вибору стратегії  

розвитку підприємства, яка формується з урахуванням стимулятивного або 
дестимулятивного характеру впливу розглянутих чинників на вибір характе-
ристик стратегії.  
Визначено етапи розрахунку інтегрального показника статистичного  

оцінювання конкурентного статусу підприємства: 1) формування вихідних 
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даних; 2) стандартизація даних; 3) конструювання еталону конкурентного 
статусу; 3) оцінка якості у вигляді узагальнюючого показника. 
За початкову вибірку даних був узятий масив коефіцієнтів конкурентної 

позиції підприємств. Після стандартизації вхідних даних проводилося конст-
руювання еталону конкурентного статусу і розраховувалися відповідно інте-
гральні показники конкурентного статусу підприємства. 
Формалізація та аналітичне співставлення означених статистичних показ-

ників дозволило розробити статистичний інтегральний показник конкурент-
ного статусу підприємств гірничодобувної галузі. 
Для практичної реалізації оцінювання конкурентного статусу були обрані 

такі гірничорудні підприємства: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний 
комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ  
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ «Пiвнiчний гірничо-
збагачувальний комбінат», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», 
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» та ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 
комбінат». 
Визначено аутсайдера серед означених підприємств — ПАТ «ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА» та лідера з найвищим значенням показника конкурентного 
статусу — ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» [3]. 
Таким чином, узагальнюючим показником оцінювання конкурентного  

статусу підприємства пропонується інтегральний показник визначення кон-
курентної позиції підприємства. Розрахунок запропонованого показника до-
цільно здійснювати на підставі статистичних показників: ринкової частки 
підприємства в певній галузі, інтенсивності конкуренції в гірничодобувної 
галузі, відношення ринкової частки підприємства, що аналізується до лідера 
в галузі. 
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