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Конкурентний бенчмаркінг потенціалу підприємства предста-
вляє систему стратегічного планування, яка дозволяє дати оцін-
куекономічної ефективності стратегії, спрямованої на адаптивну
реструктуризацію підприємства.

У стратегії адаптивної реструктуризації підприємства вико-
нують оцінку економічної ефективності за метою його адаптації
до структурних змін згідно «Програмі забезпечення конкуренто-
спроможності потенціалу підприємства».
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При визначенні програми забезпечення конкурентоспромож-
ності виникає потреба в моделюванні структури потенціалу під-
приємства. Побудова моделі потенціалу підприємства створює
можливість приймати рішення щодо вибору критерію оптимізації.

Оптимізація потенціалу, виходячи з нинішнього чи прогнозо-
ваного стану індикаторів потенціалів підприємств, виконується
на базі побудови математичної моделі задачі оптимізації, яка до-
зволяє створити його оптимальну структуру на основі методів
економіко-математичного моделювання.

Математичний вираз правил, які забезпечують конкурентосп-
роможність потенціалу підприємства, дають критерії оптимізації.
При вирішенні задачі оптимізації потенціалу підприємства потрі-
бно враховувати таку обставину, що управління системою схиль-
не обмеженням, пов’язаним з обмеженістю ресурсів у силу особ-
ливостей цієї системи.

Визначення прогнозних сценаріїв пошуку резервів забезпечує
можливість прогнозувати індикатори конкурентоспроможності
потенціалу підприємства. Мета такого прогнозу — це конкурен-
тоспроможність потенціалу підприємства на майбутній період. У
базовій задачі прогнозування конкурентоспроможності потенціа-
лу підприємства дається оцінка індикаторів конкурентоспромож-
ності в базових, песимістичних і оптимістичних сценаріях пошу-
ку резервів і оцінка їх економічної ефективності. У розрахунках
використана модель «ARIMA», яка є авторегресіонною і інтегро-
ваною моделлю ковзної середньої. Критерієм якості є найменше
значення помилки прогнозу. На базі моделі «ARIMA» та системи
«Statistica» [1], взятої за основу дослідження, визначаються гра-
фіки прогнозних значень конкурентоспроможності потенціалу
підприємства. Цій підхід дозволяє дати оцінку конкурентоспро-
можності потенціалу підприємства та визначити коефіцієнти йо-
го економічної ефективності на ринку будівельних матеріалів в
Одеській області (табл. 1).

Конкурентний бенчмаркінг потенціалу підприємств — це тех-
нологія оцінки коефіцієнтів ефективності потенціалу в стратегії
розвитку підприємств. Пошук ефективних резервів потенціалу
підприємства створює основу їх стратегічної поведінки. Страте-
гія адаптивної реструктуризації підприємства здійснюється у
комплексній системі забезпечення конкурентоспроможності його
потенціалу. Оцінка абсолютного відхилення індикаторів конку-
рентоспроможності створює «інтервал міцності» процесу забез-
печення конкурентоспроможності потенціалу підприємства в ді-
ючих стратегіях.



310

Таблиця 1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Коефіцієнт
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Ресурсного + 0,41 – 0,17 + 0,58 – 0,63 – 0,47 – 0,58

Інвестиційного + 0,29 – 0,45 + 0,33 – 0,52 – 0,47 – 0,42

Маркетингового – 0,54 – 0,48 + 0,39 – 0,05 – 0,39 + 0,38

Організаційного – 0,58 – 0,26 – 0,44 + 20,64 + 0,21 + 2,66

Інноваційного – 0,06 + 1,23 – 0,61 + 0,43 + 0,86 + 0,88

Виробничого + 0,52 + 0,91 – 0,24 – 0,02 + 0,29 – 0,06

Алгоритм конкурентного бенчмаркінгу потенціалу підпри-
ємства створює прогнозні сценарії і сценарії оптимізації струк-
тури потенціалу, які оцінюються завдяки коефіцієнтам еконо-
мічної ефективності. Вони мають різну величину і дають оцінку
економічної ефективності в стратегії адаптивної реструктури-
зації підприємства — основної моделі його стратегічної пове-
дінки.
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