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По ста нов ка проб ле ми. 

Оцінка кон ку рен то с про мож -
ності підприємства є невід'ємним
еле мен том стра тегічно го ме нед ж -
мен ту будь
яко го про мис ло во го
підприємства. Не обхідність про ве -
ден ня та кої оцінки обу мов ле на
низ кою об ста вин. Се ред го ло вних
мож на на зва ти не обхідність роз -
роб ки за ходів з підви щен ня кон ку -
рен то с про мож ності, вибір підприє-
мства
парт не ра для ор ганізації
спільно го ви пу с ку про дукції, за лу -
чен ня за собів інве с то ра в пер спек -
тив не ви роб ниц тво, скла дан ня
про гра ми ви хо ду підприємства на
нові рин ки збу ту та інші. У
будь
яко му разі здійснен ня оцінки
пе реслідує ме ту 
 виз на чи ти ста но -

ви ще підприємства на га лу зе во му
рин ку. Аб со лют но оче вид но, що до -
ся гнен ня цієї ме ти мож ли ве тільки
за на яв ності опе ра тив ної й
об'єктив ної ме то ди ки оцінки кон -
ку рен то с про мож ності підприє-
мства.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій. 

Проб ле мам оцінки кон ку рен то с -
про мож ності підприємств при свя -
че но ба га то робіт вітчиз ня них і за -
рубіжних на уковців зі стра тегічно го
уп равління, се ред яких Г. Л. Азоєв,
Л. Є. Ба совський, Е. Дихтль, І.З.
Дол жанський, А. В. Крах ма ль о ва,
М. Пор тер, С. Г. Све тунь ков, Н. С.
Слєпцо ва, Х. А. Фасхієв, Р. А. Фат -
хутдінов, А. Ю. Юда нов та ін.

Ме то ди ки про ве ден ня ок ре мих
досліджень бу ли відомі і за сто со ву -
ва ли ся в період цен т ралізо ва но го
ди рек тив но го уп равління еко -
номікою. Про те самі підприємства
не бу ли в них зацікав лені. От же,
внаслідок ви со кої тру домісткості
роз ра хунків і не ро зуміння доціль-
ності за сто су ван ня їх ре зуль татів
еко номічні досліджен ня бу ли "ре п -
ре со вані" у разі от ри ман ня сво бо ди
уп равління. У наш час де які ме то -
ди ки по тре бу ють ре абілітації і вдо -
с ко на лен ня з ура ху ван ням еко -
номічної сво бо ди підприємств і
зміною їх інте ресів, по явою но вих
чин ників і про гре сив них тех но -
логій про ве ден ня досліджень, а та -
кож у зв'яз ку з не обхідністю нор му -
ван ня зна чень по каз ників явищ і
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У ме жах статті про ве де но ґрун тов ний аналіз об'єктів досліджен ня, який до зво лив з'ясу ва ти го ловні проб ле ми су час -
них ва го но ре монт них за водів. Та ки ми проб ле ма ми ви я ви лись об ме женість функцій, які ре алізу ють ся мар ке тин го вою
служ бою підприємств; відсутність єди ної інфор маційної ме режі підприємства; об ме женість функцій, які ре алізу ють ся
служ бою кон т ро лю якості про дукції.

Клю чові сло ва: кон ку рен то с про можність, оцінка рівня кон ку рен то с про мож ності, інте г раль ний по каз ник кон ку рен -
то с про мож ності, ра дар кон ку рен то с про мож ності.

В пре де лах ста тьи про ве ден об сто я тель ный ана лиз объ ек тов ис сле до ва ния, ко то рый по зво лил вы яс нить глав ные проб -
ле мы со вре мен ных ва го но ре монт ных за во дов. Та ки ми проб ле ма ми яв ля ют ся ог ра ни чен ность функ ций, ко то рые ре а ли зу -
ют ся мар ке тин го вой служ бой пред при ятий; от сут ствие един ствен ной ин фор ма ци он ной се ти пред при ятия; ог ра ни чен -
ность функ ций, ко то рые ре а ли зу ют ся служ бой кон т ро ля ка че с т ва про дук ции.

Клю че вые сло ва: кон ку рен то с по соб ность, оцен ка уров ня кон ку рен то с по соб но с ти, ин те г раль ный по ка за тель кон ку -
рен то с по соб но с ти, ра дар кон ку рен то с по соб но с ти.

Within the limits of the article the detailed analysis of research objects, which allowed to find out the main problems of modern
railway�carriage repair works is conducted. Appeared such problems narrow�mindedness of functions which will be realized market-
ing service of enterprises; absence of the unique informative network of enterprise; narrow�mindedness of functions which will be real-
ized service of control of quality of products.

Keywords: competitiveness, estimation of level of competitiveness, integral index of competitiveness, radar of competitiveness.
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про цесів, що не аналізу ва ли ся
раніше. То му ак ту альність статті не
вик ли кає сумнівів.

Су час ний стан ор гані-
заційно го за без пе чен ня
досліджень кон ку рен то с -
про мож ності підприємств
ма ши но бу ду ван ня

Об'єктом на шо го досліджен ня
ви с ту па ють ма ши но будівні підп-
риємства підсекції DM "Ви роб ниц -
тво транс порт них за собів та ус тат -
ку ван ня" підкла су 35.20.2 "Ре монт і
технічне об слу го ву ван ня ру хо мо го
скла ду". До цьо го підкла су вхо дять

підприємства, які здійсню ють
технічне об слу го ву ван ня, ре монт,
віднов лен ня та об лад нан ня ло ко -
мо тивів залізнич них, трам вай них і
ру хо мо го скла ду [1, с. 99].

Ос нов ни ми ва го но ре монт ни ми
за во да ми, що здійсню ють ре монт
ру хо мо го скла ду Укрзалізниці, є
Дар ницький ва го но ре монт ний за -
вод (м. Київ), ВАТ "Дніпро ва го н -
рем строй" (м. Дніпро пе т ровськ),
ТОВ "Ек с прес" (м. Жме рин ка),
ТОВ "Ко но топський за вод із ре -
мон ту ди зель
по тягів" (м. Ко но -
топ, Сумська обл.), ТДВ "По пас -
нянський ва го но ре монт ний за вод"
(м. По пас на, Лу ганська обл.),

Стрийський ва го но ре монт ний за -
вод (м. Стрий, Львівська обл.), ЗАТ
"Харківський ва го но ре монт ний за -
вод" (м. Харків).

Пе ре важ но всі за зна чені
підприємства бу ли ство рені у
формі то ва риств із різних форм
влас ності на базі тих підприємств,
які пра цю ва ли ще з кінця ХІХ ст.
Це на кла ло пев ний відби ток на їх
ви роб ничі мож ли вості  та ор -
ганізацію ви роб ни чо го про це су
вза галі. Досліджен ня досвіду уп -
равління й ор ганізації ви роб ниц тва
на підприємствах цьо го ж на пря му
еко номічної діяль ності до ве ли, що
на більшості з них аналіз кон ку -
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Таб ли ця 1
Ре зуль та ти досліджен ня на яв ності інфор маційно го й ор ганізаційно	ме то дич но го за без пе чен ня досліджень кон ку рен то с про мож -

ності про мис ло вих підприємств

Джерело: досліджено ма ши но будівні підприємства підсекції DM "Ви роб ниц тво транс порт них за собів та ус тат ку ван ня" підкла су
35.20.2 "Ре монт і технічне об слу го ву ван ня ру хо мо го скла ду"
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рен то с про мож ності прак тич но не
про во дить ся: у зв'яз ку з
відсутністю відповідних підрозді-
лів, фахівців, а іноді й ор ганіза-
ційно
ме то дич но го за без пе чен ня
про ве ден ня та ких досліджень фак -
тич но відсутні еле мен тарні зу сил ля
ме не джерів цих підприємств що до
поліпшен ня якості і по пе ре джен ня
ви пу с ку бра ко ва ної про дукції; всі
за хо ди з уп равління якістю зо се ре -
джені ли ше на технічно му кон т ролі
відповідності про ве де них ре монт -
них робіт ви мо гам нор ма тив но

технічної до ку мен тації (табл. 1).

Са ме то му ми впев нені, що го ло -
вни ми проб ле ма ми су час них ва го -
но ре монт них за водів є:

u об ме женість функцій, які ре -
алізу ють ся мар ке тин го ви ми
служ ба ми підприємств;

uне ком пе тентність працівни-
ків струк тур них підрозділів,
які здійсню ють аналітич ну
ро бо ту з досліджен ня кон ку -
рен то с про мож ності підприє-
мств;

u відсутність про стої та зро -
зумілої для більшості ви щих
керівників ме то ди ки роз ра -
хун ку кон ку рент них по зицій
на рин ку як влас но го
підприємства, так і ви роб ле -
ної та за пла но ва ної ни ми до
ви роб ниц тва про дукції;

u аб со лют на руй нація до -
стовірної звітності про мис ло -
вих підприємств, яка не
тільки ус к лад ни ла уз го дже-
ність та об роб ку ве ли кої
кількості інфор маційних по -
токів про ре аль ний стан ві-
тчиз ня но го ви роб ниц тва, а
та кож і повністю зве ла нані-
вець про дук тивність та кої об -
роб ки;

uневідповідаль не став лен ня до
інфор маційних зв'язків з по -
ста чаль ни ка ми та спо жи ва ча -
ми про дукції, яке уне мож лив -
лює мобільність й опе ра -
тивність про ве ден ня ре монт -
них робіт, що зни жує кон ку -
рен то с про можність підприє-
мства і йо го про дукції;

uне до оцінка функцій, які ре -
алізу ють ся служ бою кон т ро -
лю якості про дукції: ос нов ни -
ми на пря ма ми діяль ності
служ би кон т ро лю якості на
більшості підприємств, які ми
вив чи ли, 
 є технічне вста нов -
лен ня рівня якості ви ко на но -
го ре мон ту;

u са бо таж, пов'яза ний з впро ва -
джен ням за ходів із фор му ван -
ня си с те ми уп равління якістю
про дукції та її по даль шої сер -
тифікації.

Ми пе ре ко нані, що вирішен ня
за зна че них проб лем до зво лить на -
шим ва го но ре монт ним за во дам
суттєво підви щи ти кон ку рен то с -
про можність не ли ше на
внутрішньо му рин ку, але й відкриє
шлях на міжна родні рин ки.

Оцінка кон ку рен то с про мож -
ності є невід'ємним еле мен том
стра тегічно го ме нед ж мен ту будь

яко го про мис ло во го підприємства
[4]. Доцільність про ве ден ня та кої
оцінки обу мов ле на ря дом об ста -
вин. Се ред го ло вних мож на на зва -
ти не обхідність роз роб ки за ходів з
підви щен ня кон ку рен то с про мож -
ності, вибір підприємства
парт не -
ра для ор ганізації спільно го ви пу с -
ку про дукції, за лу чен ня за собів
інве с то ра в пер спек тив не ви роб -
ниц тво, скла дан ня про гра ми ви хо -
ду підприємства на нові рин ки збу -
ту та ін. У будь
яко му разі про ве -
ден ня та кої оцінки пе реслідує ме ту

 виз на чи ти ста но ви ще підприє-
мства на га лу зе во му рин ку. Зви чай -
но, що до ся гнен ня цьо го мож ли ве
тільки за на яв ності опе ра тив ної й
об'єктив ної ме то ди ки оцінки кон -
ку рен то с про мож ності підприє-
мства.

Ме то дичні ас пек ти оцінки
кон ку рен то с про мож ності
підприємства

Роз ра ху нок кон ку рен то с про -
мож ності досліджу ва них підприє-
мств ми ра ди мо про во ди ти за ме то -
дич ни ми підхо да ми Х. А. Фасхієва і
А. В. Крах ма ль о вої [3], які бу ли
адап то вані про фе со ром Н. С.

Слєпцо вою для су час них рин ко вих
умов [2].

Так, для роз ра хун ку кон ку рен то -
с про мож ності підприємств про по -
нується ви ко ри с то ву ва ти інте г -
раль ний ко ефіцієнт кон ку рен то с -
про мож ності

де п 
 кількість по каз ників; Y1,
Y2,...,Yn�i, Yn 
 зна чен ня по каз -
ників кон ку рен то с про мож ності,
що роз ра хо ву ють ся за та ки ми фор -
му ла ми (пря мий по каз ник, зі
збільшен ням зна чень яко го кінце -
вий ре зуль тат поліпшується):

де Пі 
 зна чен ня і
го по каз ни ка,
Пі max 
 мак си маль не зна чен ня
і
го по каз ни ка се ред порівню ва них
об'єктів або прий ня тий нор ма тив -
ний по каз ник для підприємств ма -
ши но бу ду ван ня.

Для обер не них по каз ників, зі
збільшен ням яких кінце вий ре -
зуль тат погіршується, за сто со -
вується фор му ла

Фор му ла інте г раль но го по каз -
ни ка кон ку рен то с про мож ності ма -
ши но будівно го підприємства бу ла
одер жа на на ми в ре зуль таті вдо с ко -
на лен ня ме то ду профілів, роз роб -
ле но го для оцінки якості ви робів.
За ува жи мо, що в про цесі роз ра хун -
ку інте г ро ва них по каз ників діяль -
ності од но го і то го ж підприємства
у різні періоди доцільно, на на шу
дум ку, за сто су ва ти термін "кон ку -
рент ний по тенціал", а у ході
порівняль но го аналізу різних
підприємств 
 "кон ку рен то с про -
можність".

Для оцінки кон ку рен то с про -
мож ності про мис ло во го підприє-
мства ми про по нуємо вве с ти но -
мен к ла ту ру по каз ників, які на ле -
жать до внутрішніх фак торів ви -
роб ниц тва (табл. 2). Кількість по -
каз ників кон ку рен то с про мож ності
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Таб ли ця 2
Но мен к ла ту ра по каз ників оцінки кон ку рен то с про мож ності

Примітка: * 	 прямі по каз ни ки, зі збільшен ням яких кінце вий ре зуль тат поліпшується.



МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI №5 s 201036

ми при пу с каємо на рівні 71 і
поділяємо їх на шість ок ре мих
груп: фінан со во
го с по дарська
діяльність (22 по каз ни ки); ви роб -
ничі по каз ни ки (11); по каз ни ки
якості (10); по каз ни ки роз вит ку
(12); пер со на лу і соціаль ної сфе ри
(14); рівня до ско на лості уп -
равління (2).

Да ну ме то ди ку адап то ва но на
всіх досліджу ва них підприємствах
для виз на чен ня їх кон ку рент но го
по тенціалу, а для підприємства
ТОВ "КЗРДП", на при клад, на ве де -
но роз ра хун ко ву таб ли цю (табл. 3).

Аналіз кон ку рент но го по -
тенціалу підприємства ТОВ
"КЗРДП", про ве де ний із за сто су -
ван ням да ної ме то ди ки, свідчить
про зро с тан ня від 0,310 у 2005 р. до
0,408 у 2009 р., тоб то в 1,3 ра за.
Особ ли во ви сокі тем пи зро с тан ня
спо с теріга ють ся по розділу "Фінан -
со во
го с по дарська діяльність". Так,
рівень кон ку рент но го по тенціалу
збільши в ся в 5,8 разів. Це обу мов -
ле но, перш за все, зро с тан ням об -
ся гу про дажів, при близ но у 2,5 ра -
за, і знач ним змен шен ням збитків.

Віднов люється ак тивність
підприємства і в ек с портній діяль -
ності, стійко роз ви вається сервісна
ме ре жа. За розділом "Ви роб ничі
по каз ни ки" ко ефіцієнт кон ку рен -
то с про мож ності ТОВ "КЗРДП"
збільши в ся від 0,399 у 2005 р. до
0,492 пунктів у 2009 р., од нак у цьо -
му ж році зафіксо ва но зни жен ня

інте г ро ва но го по каз ни ка у зістав -
ленні з 2008 р. По каз ни ки, які
пов'язані зі зро с тан ням об ся гу ви -
роб ниц тва (ритмічність ви роб ниц -
тва, про дук тивність праці, ко -
ефіцієнт змінності ус тат ку ван ня,
за ван та жен ня по туж но с тей, кри -
тич ний об сяг ви пу с ку то що), за да -
ний період по кра щи лись.

Особ ли ву ува гу доцільно звер ну -
ти на низь кий рівень за ван та жен ня
по туж но с тей 
 усь о го на 55%. Ця
об ста ви на не га тив но впли ває на всі
на пря ми діяль ності підприємства.
За ли шається го с т рою і проб ле ма
онов лен ня ос нов них фондів, особ -
ли во їх ак тив ної ча с ти ни. Так, у
2009 р. зно шу ваність ма шин і ус -
тат ку ван ня ста но вив близь ко 37%
(за оп тимістич ни ми підра хун ка -
ми), а се редній вік об лад нан ня ся -
гав по над 29 років. Ви роб ниц тво
кон ку рен то с про мож ної про дукції
на та ко му ус тат ку ванні в май бут -
ньо му мож ли ве тільки в марній
уяві.

Слід звер ну ли ува гу і на стан
якості про дукції підприємства. У
2005
2009 рр. ко ефіцієнт кон ку -
рен то с про мож ності за якістю
підви щи в ся від 0,320 до 0,375
пунктів, але не знач но. Що п рав да, з
2005 р. спо с терігається по сту по ве
зро с тан ня цьо го ко ефіцієнта 
 до
0,552 у 2008 р., на далі цей по каз ник
по сту по во зни жу ва в ся. Змен шу ва -
ли ся і ви т ра ти на га рантійний ре -
монт. У 2009 р. ви т ра ти на за без пе -

чен ня якості про дукції зно ву по ча -
ли зро с та ти: май же у 2,8 ра за
порівня но з по пе реднім. Ми
цілком слуш но мо же мо при пу с ти -
ти, що ре аль ний по тенціал із
підви щен ня кон ку рен то с про мож -
ності підприємства і йо го про дукції
по ви нен знай ти прав ди ву оцінку
са ме в розділі "По каз ни ки якості".

Ко ефіцієнт за розділом "По каз -
ни ки роз вит ку" за ос танні ро ки
зріс, перш за все, за ра ху нок твор -
чої ак тив ності працівників (збіль-
ши лась кількість за яв на ви на хо ди і
рац про по зиції). У той же час на
підприємстві спо с теріга лись ду же
низькі ви т ра ти на НДДКР. У 2009
р. їх част ка ста но ви ла ли ше 0,68%
від об ся гу про дажів, тоді як у по -
тенційних кон ку рентів 
 за рубі-
жних ви роб ників, ви т ра ти на
НДДКР ста но ви ли 8
10% від за -
галь но го об ся гу про дажів. Вкрай
не за довільни ми за ли ша лись тем пи
впро ва джен ня у ви роб ниц тво но -
вих тех но логій 
 при близ но 4% на
рік; ко ефіцієнт онов лен ня ус тат ку -
ван ня 
 мен ше 2% на рік. Для нор -
маль ної діяль ності підприємства
цей ко ефіцієнт по ви нен бу ти на
рівні 5
6%.

По каз ни ки діяль ності ТОВ
"КЗРДП" у розділу "Пер со нал і
соціаль на сфе ра" цілком бла го по -
лучні 
 ко ефіцієнт кон ку рен то с -
про мож ності по сту по во зро с тає. У
2005
2009 рр. спо с теріга лось підви -
щен ня кваліфікації працівників,
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Таб ли ця 3
Оцінка кон ку рен то с про мож ності ТОВ "КЗРДП"
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Таб ли ця 4
По каз ни ки кон ку рен то с про мож ності досліджу ва них підприємств

Рис. 1. Ра дар кон ку рен то с про мож ності підприємств
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се ред ньої за робітної пла ти, твор чої
ак тив ності. Про дук тивність праці
зро с та ла із ви пе ре джен ням темпів
підви щен ня за робітної пла ти. Є й
не га тивні мо мен ти: збільшується
се редній вік працівників, спо с -
теріга ють ся ви сокі за тра ти ро бо чо -
го ча су, пи томі ви т ра ти на соціаль -
ну сфе ру за досліджу ва ний період
ско ро ти лись у 2,5 ра за.

При ве де ний роз ра ху нок по ка зує
ре альність уп равління кон ку рент -
ним по тенціалом підприємства.
Для цьо го не обхідно періодич но
про во ди ти роз ра хун ки інте г раль -
но го по каз ни ка кон ку рен то с про -
мож ності за по пе редні періоди,
пла ну ва ти йо го зна чен ня на май -
бутній період. Інте г раль ний по каз -
ник кон ку рен то с про мож ності
доцільно вве с ти у стра тегічний і
по точ ний бізнес
пла ни підприє-
мства, пов'яза ти йо го ди наміку з
ви на го ро дою ви що го керівниц тва
підприємства за підсум ка ми ро ку.

Ре зуль та ти аналізу кон ку -
рен то с про мож ності ва го -
но ре монт них за водів Ук -
раїни

Як бу ло за зна че но ви ще, за сто -
со ву ю чи да ну ме то ди ку, мож на
порівню ва ти кон ку рен то с про мож-
ність різних підприємств. Для цьо -
го потрібно ма ти до статній об сяг
інфор мації про підприємство
кон -
ку рен та, а відо мості ма ють бу ти до -
стовірни ми і порівню ва ни ми.

На досліджу ва но му рин ку ос -
нов ни ми кон ку рен та ми є ТОВ
"КЗРДП", ТОВ "Ек с прес", ЗАТ
"Харківський ва го но ре монт ний за -
вод", Дар ницький ва го но ре монт -
ний за вод, ВАТ "Дніпро ва го н рем -
строй", ТДВ "Па пас нянський ва го -
но ре монт ний за вод", Стрийський
ва го но ре монт ний за вод. У табл. 4
на ве де но ре зуль та ти роз ра хунків
інте г раль них по каз ників кон ку -
рен то с про мож ності підприємств,
що досліджу ва ли ся про тя гом
2008
2009 рр. і да но графічну інтер -
п ре тацію одер жа них по каз ників у
виг ляді ра да ра кон ку рен то с про -
мож ності (рис. 1).

Як по ка зу ють дані з табл. 4 і рис.
1 підприємства
кон ку рен ти (ТОВ
"Ек с прес", ЗАТ "ХВРЗ", Дар -
ницький ВРЗ, ВАТ "Дніпро ва -
гон
рем строй") по сту по во на ро щу -
ють кон ку рент ний по тенціал, а
ТОВ "КЗРДП", ТДВ "Па пас -
нянський ВРЗ" і Стрийський ВРЗ,
на жаль, ма ють тен денцію до
погіршен ня кон ку рент но го ста ту су
(при чи ни цьо го за зна чені ви ще).
Підприємство ТОВ "КЗРДП" має
до стат ньо ви со кий по каз ник
фінан со во
го с по дарської діяль -
ності 
 0,511 (у най ближ чо го найбі-
льш по туж но го кон ку рен та 

0,520), а та кож по каз ни ки по пер -
со на лу і соціаль но му роз вит ку 

0,473 (у най ближ чо го кон ку рен та 

0,587). За всіма інши ми по каз ни ка -
ми ТОВ "КЗРДП" має нижчі зна -
чен ня, ніж в інших підприє-
мств
кон ку рентів.

Та ким чи ном, усі досліджу вані
підприємства мож на умов но
поділи ти на дві гру пи за леж но від
їхньо го кон ку рент но го по тенціалу.
Пер шу гру пу бу дуть ста но ви ти ТОВ
"Ек с прес", Дар ницький ВРЗ, ЗАТ
"ХВРЗ" і ВАТ "Дніпро ва го н рем -
строй". Ці підприємства ха рак те ри -
зу ють ся стійкою тен денцією до
підви щен ня кон ку рент но го по -
тенціалу. До дру гої гру пи вхо дять
ТОВ "КЗРДП", ТДВ "Па пас -
нянський ВРЗ" і Стрийський ва го -
но ре монт ний за вод, які на по точ -
ний період ма ють нестійкі кон ку -
рентні по зиції та тен денцію до
погіршен ня кон ку рент но го по -
тенціалу.

От же, керівниц тву ТОВ
"КЗРДП" не обхідно вжи ти ефек -
тив них за ходів з поліпшен ня уп -
равління і роз вит ку підприємства,
ди вер сифікації ви роб ни чої діяль -
ності, особ ли во що до впро ва джен -
ня си с те ми ме нед ж мен ту якості,
для підви щен ня кон ку рен то с про -
мож ності підприємства.

Вис нов ки і пер спек ти ви
по даль ших розвідок

Фор малізо ва на кількісна оцінка

рівня кон ку рен то с про мож ності
по вин на ба зу ва тись на комбінації
різних підходів з ура ху ван ням ха -
рак те ру впли ву ок ре мих скла до вих
ком плек с ної оцінки. Го ло вна
функція оцінки кон ку рен то с про -
мож ності по ля гає у ви яв ленні кон -
ку рент них пе ре ваг підприємства з
ме тою послідо вно го ви ко ри с тан ня
їх у рин ковій діяль ності.

По даль ше вдо с ко на лен ня тех но -
логії діаг но с ти ки ста ну кон ку рен -
то с про мож ності підприємства
пов'яза но з роз вит ком інфор -
маційно
об чис лю валь них тех но -
логій у сфері еко номічних відно -
син. Вдо с ко на лен ня спо собів пе ре -
дачі інфор мації збільшить швидкі-
сть і об сяг її на ко пи чен ня, за без пе -
чить миттєву фільтрацію і без по -
мил ко ву об роб ку, а та кож оформ -
лен ня ре зуль татів аналізу, зруч не
для ви ко ри с тан ня в уп равлінні.
Про грамні за со би до зво лять про -
во ди ти якісну діаг но с ти ку ста ну
підприємства без участі кваліфіко -
ва них фахівців, з мен ши ми за тра -
та ми ча су і за собів.
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