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АНОТАЦІЯ
Запропонований методичний підхід до формування управ-

лінських рішень в аспекті управління конкурентоспроможністю 
підприємств, що синтезує вплив кількісних компонент, ґрунту-
ється на розподілі підприємств за кластерами, використанні 
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу.
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АННОТАЦИЯ
Предложен методический подход к формированию управ-

ленческих решений в аспекте управления конкурентоспособ-
ностью предприятий, синтезирующий влияние количествен-
ных компонент, основанный на распределении предприятий 
по кластерам, использовании многофакторного корреляцион-
но-регрессионного анализа.
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управление конкурентоспособностью предприятий, кластер-
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АNNOTATION
In the article the methodical approach to modeling manage-

ment decisions in terms of competitiveness management compa-
nies that synthesize quantitative impact of components is based on 
distribution of enterprises clusters, using multivariate correlation 
and regression analysis.

Keywords: competitiveness of enterprises, enterprises com-
petitiveness management, cluster analysis, correlation and regres-
sion analysis.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку економіки України супроводжується 
низкою невирішених проблем, серед яких най-
більш важливою для вітчизняних підприємств 
є проблема збереження та підвищення їх рівня 
конкурентоспроможності. Це передбачає вико-
ристання сучасних інформаційних технологій 
та математично-статистичних методів для фор-
мування і підтримки управлінських рішень 
щодо підвищення рівня конкурентоспромож-
ності підприємств.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз спеціальної літера-
тури показав, що питання використання клас-
терного та кореляційно-регресійного аналізу 
в управлінні економічними системами теоре-
тично глибоко досліджені й знайшли широке 
висвітлення в науковій літературі. Так, теоре-

тичні та методологічні основи використання 
кластерного та кореляційно-регресійного ана-
лізу в управлінні економічними системами 
розглянуті у роботах багатьох вітчизняних та 
зарубіжних учених, серед яких Я.О. Зубрицька 
[1], А.В. Фоменко [2], В.В. Прохорова [3], 
Т.І. Дем’яненко [3] та ін.

Зокрема, у роботі [1] автор запропонувала 
використовувати кореляційно-регресійний ана-
ліз для збалансування основних ресурсів тру-
дового потенціалу для максимізації його ефек-
тивності.

За допомогою кореляційно-регресійного ана-
лізу на основі сформованої множині показників 
оцінки рівня фінансової безпеки підприємств 
залізничного транспорту у роботі [2] розро-
блено інтегровану модель прийняття управ-
лінських рішень щодо розвитку організаційно-
управлінського потенціалу фінансової безпеки 
підприємств залізничного транспорту за умов 
використання кореляційно-регресійного ана-
лізу. Вхідною інформацією для побудови коре-
ляційно-регресійної моделі залежності рівня 
організаційно-управлінського потенціалу 
фінансової безпеки підприємств від множини 
показників оцінки фінансової безпеки підпри-
ємств автором використані результати попере-
днього інтегрального оцінювання рівня форму-
вання організаційно-управлінського потенціалу 
фінансової безпеки та параметричного оціню-
вання рівня фінансової безпеки підприємств 
залізничного транспорту.

Авторами роботи [3] запропоновано методич-
ний підхід до формування системи адаптивного 
управління інноваційно-інвестиційним розви-
тком підприємств залізничного транспорту, 
який передбачає використання кластерного та 
кореляційно-регресійного аналізу діяльності 
підприємств залізничного транспорту.

Зважаючи на особливу актуальність для 
вітчизняних підприємств підвищення їхнього 
рівня конкурентоспроможності та важливість 
конкретизації й кількісного визначення чинни-
ків, що впливають на конкурентоспроможність, ЕК
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існує потреба в розробці методичного підходу до 
формування управлінських рішень щодо підви-
щення рівня конкурентоспроможності підпри-
ємств з використанням математично-статистич-
них методів.

Метою статті є розробка методичного підходу 
до формування управлінських рішень щодо під-
вищення рівня конкурентоспроможності під-
приємств, що синтезує вплив кількісних ком-
понент, ґрунтується на розподілі підприємств 
за кластерами, використанні багатофакторного 
кореляційно-регресійного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Прийняття 
управлінських рішень вимагає глибоких теоре-
тичних знань і наявність практичного досвіду. 
Одним зі способів, який дозволяє підвищити 
ефективність цього процесу, є використання 
математично-статистичних методів.

Методичний підхід до формування управлін-
ських рішень в аспекті управління конкурен-
тоспроможністю підприємств передбачає вико-
нання таких етапів (рис. 1):

На першому етапі передбачається вибір 
конкретної галузі народного господарства, що 

надалі визначить специфіку показників скла-
дових діяльності підприємств. Авторами була 
досліджена діяльність 10 підприємств, що виро-
бляють цемент, за період з 2004 по 2013 рр.

Перш ніж формувати рішення щодо під-
вищення рівня конкурентоспроможності під-
приємства необхідно об’єктивно оцінити його 
фактичний рівень конкурентоспроможності. 
Авторами для оцінки рівня конкурентоспро-
можності підприємств, що виготовляють 
цемент запропоновано систему показників, яка 
складається з 15 показників, що розподілені 
на 4 групи. Запропонована система показни-
ків достатньою мірою характеризує конкурен-
тоспроможність підприємств та враховують всі 
найважливіші складові їх діяльності. Система 
показників конкурентоспроможності підпри-
ємств наведена в таблиці 1.

На наступному етапі підприємства розпо-
ділені на кластери в залежності від рівня їх 
конкурентоспроможності. Авторами вико-
ристано ієрархічний метод кластеризації для 
висунення попередньої гіпотези про кількість 
кластерів підприємств та метод «k-means» для 

Вибір показників конкурентоспроможності (КП) підприємств галузі

Показники 
виробничої  

КП

Показники  
КП

персонала

Показники 
маркетингової 

КП

Показники 
фінансової КП

Розподіл підприємств на кластери в залежності від їх рівня 
конкурентоспроможності

Формування ефективного управлінського рішення в рамках управління 
конкурентоспроможністю підприємств 

Побудова кореляційно-регресійної моделі залежності інтегральної 
оцінки конкурентоспроможності підприємств кластера від множини 

показників

Аналіз кореляційного зв’язку між множиною показників оцінки 
функціональних складових конкурентоспроможності та інтегральною 

оцінкою

Вибір конкретної галузі1-ий етап

5-ий етап

4-ий етап

3-ий етап

6-ий етап

2-ий етап

 
Рис. 1. Методичний підхід до формування управлінських рішень  

в аспекті управління конкурентоспроможністю підприємств
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підтвердження або відхилення попередньої 
гіпотези. Оскільки головні компоненти вза-
ємоортогональні, оцінку конкурентоспромож-
ності за комплексом ознак було отримано як 
евклідову відстань між відповідними точками 
в просторі головних компонент. При виборі 
алгоритму класифікації підприємств за рів-
нем конкурентоспроможності використано 
метод Уорда.

За допомогою пакету прикладних програм 
«STATISTICA 10.0» побудована дендрограма 
ієрархічної агломеративної кластеризації під-
приємств за рівнем конкурентоспроможності 
(рис. 2).

Ґрунтуючись на даних дендрограми ієрархіч-
ної агломеративної кластеризації підприємств 
за рівнем конкурентоспроможності (рис. 2), 
прийнята попередня гіпотеза про наявність 
чотирьох кластерів підприємств. За допомо-
гою методу неієрархічної кластеризації k-means 
гіпотезу було підтверджено.

У таблиці 2 проведено розподіл підприємств, 
що були досліджені, на кластери за рівнем кон-
курентоспроможності.

В економічних дослідженнях часто вирішу-
ють завдання виявлення чинників, що визна-
чають рівень і динаміку економічного процесу. 
Такі завдання найчастіше вирішуються мето-
дами кореляційного й регресійного аналізу. 
Для правдивого відображення процесів, що 
об’єктивно існують в економіці, необхідно вия-
вити істотні взаємозв’язки й дати їм кількісну 
оцінку. Цей підхід вимагає розкриття при-
чинних залежностей. Основними завданнями 
кореляційного аналізу є оцінка сили зв’язку й 
перевірка статистичних гіпотез про наявність 
і силу кореляційного зв’язку. Не всі чинники, 
що впливають на економічні процеси, є випад-
ковими величинами, тому при аналізі еконо-
мічних явищ звичайно розглядаються зв’язки 
між випадковими й невипадковими величи-
нами. Рівняння регресії дає можливість про-

Таблиця 1
Система показників оцінки конкурентоспроможності підприємств

Показники Ум. познач. Характеристика показника 
Конкурентоспроможність виробництва

1. Фондовіддача (тис. грн) ФВ Характеризує ефективність використання основних вироб-
ничих засобів

2. Рентабельність виробництва 
(%) Rвиробн Характеризує рівень ефективності виробництва 

3. Продуктивність праці 
(тис. грн/ос.) ПП Характеризує ефективність організації виробництва та 

використання робочої сили
4. Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей Кзавант Характеризує ефективність роботи служби побуту

5. Коефіцієнт виробничого 
потенціалу КВП

Характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, 
забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва

Фінансова конкурентоспроможність

6. Коефіцієнт автономії Кавт
Характеризує незалежність підприємства від позикових 
джерел

7. Коефіцієнт фінансової 
стабільності КФС

Показує скільки позикових коштів залучило підприємство 
в розрахунку на 1 грн вкладених в активи власних коштів

8. Коефіцієнт 
платоспроможності Кплатоспр

Характеризує здатність підприємства виконувати свої 
фінансові зобов’язання і вимірює вірогідність банкрутства

9. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності Кабс.лікв

Характеризує якісний склад засобів, що є джерелами 
покриття поточних зобов’язань

10. Коефіцієнт оборотності 
оборотних коштів Коборот

Характеризує ефективність використання оборотних 
коштів. Відповідає часу, протягом якого оборотні кошти 
проходять усі стадії виробництва і звернення

Маркетингова конкурентоспроможність 
11. Рентабельність продажу 
(%) Rпрод

Характеризує ефективність прибутковості роботи підпри-
ємства на ринку

12. Коефіцієнт затовареності 
готовою продукцією Кзатовар

Відображає ступінь затовареності готовою продукцією. 
Зростання показника свідчить про зниження попиту

13. Коефіцієнт ефективності 
реклами й засобів 
стимулювання збуту

Кефект.рекл
Характеризує економічну ефективність реклами й засобів 
стимулювання збуту

Конкурентоспроможність персоналу

14. Коефіцієнт плинності 
персоналу Кпп

Характеризує рух кадрів під впливом негативних причин. 
Показує, яка частка чисельності працівників звільнена за 
прогули та інші порушення і за власним бажанням у серед-
ньообліковій чисельності працівників.

15. Коефіцієнт стабільності 
персоналу Ксп

Визначає ступінь стабільності персоналу. Показує, яка 
частка чисельності працівників зі стажем роботи в органі-
зації більше одного року у середньообліковій чисельності 
працівників
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Рис. 2. Дендрограма ієрархічної агломеративної кластеризації 
підприємств за рівнем конкурентоспроможності

 

слідкувати вплив показників, що використову-
ються на зміну рівня конкурентоспроможності 
підприємств, залежність впливу чинників на 
результуючий показник протягом досліджува-
ного періоду, та корегувати прийняття ефек-
тивних управлінських рішень в рамках управ-
ління конкурентоспроможністю. Результати 
побудови кореляційно-регресійної моделі для 
підприємств, що розбиті на кластери, наведено 
в таблиці 3.

З таблиці 2 видно, що рівняння регресії 
кластерів підприємств є адекватними та статис-
тично значущими, адже коефіцієнт множинної 
кореляції R для зазначених моделей знахо-
диться в межах від 0,941 до 0,966, що свідчить 
про наявність сильного зв’язку між сукупністю 
показників діяльності підприємств з комплек-

сним інтегральним показником 
рівня конкурентоспроможності 
підприємств. Коефіцієнт детермі-
нації (R2), згідно із розрахунками, 
знаходиться в межах від 0,885 до 
0,933. Це свідчить про те, що від 
89% до 93% розміру частки зміни 
комплексного інтегрального 
показника рівня конкурентоспро-
можності підприємств поясню-
ється варіацією змін показників, 
що увійшли до рівняння регресії. 
Тобто чим величина коефіцієнта 
детермінації ближче до одиниці, 
тим менше в моделі неврахованих 
чинників. Нормований R-квадрат 
знаходиться в межах від 0,88 
до 0,896. Похибка апроксимації 
знаходиться в межах від 5,2% 
до 6,6%, що свідчить про те, що 
якість моделей оцінюється майже 
в повному обсязі. Статистична 
значущість моделі в цілому під-
тверджується значенням крите-
рію Фішера F, значення якого 
знаходиться в межах від 14 до 

176,9, що перевищує табличні значення.
Розглянувши рівняння регресії, що отримане 

для підприємств із високим рівнем конкурен-
тоспроможності, можна сказати, що воно дає 
змогу керівництву прослідкувати вплив показ-
ників рентабельності виробництва (Rвиробн.), 
коефіцієнта автономії (Кавт.) та коефіцієнта 
платоспроможності (Кплатоспр.) на зміну рівня 
конкурентоспроможності підприємства, залеж-
ність впливу чинників на результуючий показ-
ник і формувати управлінські рішення в рамках 
управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства. Рівняння регресії для підприємств із 
задовільним рівнем конкурентоспроможності 
дає змогу керівництву прослідкувати вплив 
змін показників рентабельності виробництва 
(Rвиробн.), коефіцієнта виробничого потенціалу 

Таблиця 2
Розподіл підприємств на кластери за рівнем конкурентоспроможності

1-й кластер
Підприємства із 
високим рівнем 

конкурентоспроможності

2-й кластер
Підприємства із 

задовільним рівнем 
конкурентоспроможності

3-й кластер
Підприємства із 
середнім рівнем 

конкурентоспроможності

4-й кластер
Підприємства із 
низьким рівнем 

конкурентоспроможності
ВАТ «Стромацемент» 
м. Амвросiївка, 
Донецька обл.

ПАТ «Хайдельберг
Цемент Україна» 
м. Кривий Ріг

ПАТ «Краматорський 
цементний завод - 
Пушка» м. Донецьк

ВАТ 
«Пiвдендiпроцемент» 
м. Харків

ВАТ «Євроцементгруп-
Україна», Київська обл.

ВАТ «Волинь - Цемент» 
м. Рівне

ВАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» 
м. Iвано-Франкiвськ
ПАТ «Науково-технічний 
комплекс «Цемент»
Харківська область 
м. Харків
ВАТ «Подільський 
цемент» м.  Кам’янець-
Подiльськ
ПАТ «Київцемент» 
м. Київ



378

Випуск 10. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

(КВП), коефіцієнта фінансової стабільності (КФС) 
та коефіцієнта платоспроможності (Кплатоспр.)  
на зміну рівня конкурентоспроможності під-
приємства, залежність впливу чинників на 
результуючий показник і формувати управлін-
ські рішення в рамках управління конкуренто-
спроможністю підприємства. Рівняння регресії 
для підприємств з середнім рівнем конкурент-
ної стійкості дає змогу керівництву прослід-
кувати вплив змін показників рентабельності 
виробництва (Rвиробн.), продуктивності праці 
(ПП) та рентабельності продажу (Rпрод.) на зміну 
рівня конкурентоспроможності підприємства, 
залежність впливу чинників на результуючий 
показник і формувати управлінські рішення в 
рамках управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Рівняння регресії для підпри-
ємств з низьким рівнем конкурентоспромож-
ності дає змогу керівництву прослідкувати 
вплив змін показників рентабельності виробни-
цтва (Rвиробн.), коефіцієнта виробничого потен-
ціалу (КВП), коефіцієнта оборотності оборотних 
коштів (Коборот.) та коефіцієнта завантаження 
виробничих потужностей (Кзавант.)на зміну 
рівня конкурентоспроможності підприємств, 
залежність впливу чинників на результуючий 
показник і формувати управлінські рішення в 
рамках управління конкурентоспроможністю 
підприємства.

У рамках побудови регресивно-кореляційної 
моделі за кожним кластером розробляються біз-
нес-модель управління, що представляється як 
цілісна система елементів і відносин між ними, 

управління кожною складовою якої забезпечує 
взаємний влив на решту складових та на їхній 
взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. Це і 
забезпечує якісне поліпшення всіх стратегіч-
них та оперативних впливів на різних рівнях 
управління.

Висновки. Запропонований методичний під-
хід до формування управлінських рішень щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності під-
приємств, що синтезує вплив кількісних ком-
понент, ґрунтується на розподілі підприємств 
за кластерами, використанні багатофакторного 
кореляційно-регресійного аналізу, дасть змогу 
керівництву підприємств прослідкувати вплив 
змін показників конкурентоспроможності на 
зміну її рівня, залежність впливу чинників на 
результуючий показник і формувати ефективні 
управлінські рішення в рамках управління 
конкурентоспроможністю підприємств.
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Таблиця 3
Результати побудови кореляційно-регресійної моделі для підприємств, що розбиті на кластери 

Рівняння кореляційно-регресійної 
моделі

Показники

Коефіцієнт 
множинної 
кореляції R

Коефіцієнт
детермінації 

R2

Скоригований 
коефіцієнт 
множинної 
кореляції R

Критерій 
Фішера F

Стандартна 
похибка

Кластер 1. Високий рівень конкурентоспроможності.
(ВАТ «Стромацемент» м. Амвросiївка, Донецька обл.; ВАТ «Євроцементгруп-Україна», Київська обл.)

Y = 0,2047 + 0,7866Rвиробн.+  
+ 0,2425Кавт. + 0,5525Кплатоспр.

0,953 0,908 0,882 34,5 0,058

Кластер 2 Задовільний рівень конкурентоспроможності.
(ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» м. Кривий Ріг)

Y = 0,4325 + 0,6101Rвиробн. +  
+ 0,4270КВП + 0,5074КФС 

+  
+ 0,3159Кплатоспр.

0,966 0,933 0,867 14 0,066

Кластер 3. Середній рівень конкурентоспроможності.
(ПАТ «Краматорський цементний завод - Пушка» м. Донецьк; ВАТ «Волинь - Цемент» м. Рівне)

Y = 0,0538 + 0,6954Rвиробн. +  
+ 0,3106ПП + 0,1255 Rпрод.

0,965 0,931 0,896 27 0,054

Кластер 4. Низький рівень конкурентоспроможності.
(ВАТ «Пiвдендiпроцемент» м. Харків; ВАТ «Iвано-Франкiвськцемент» м. Iвано-Франкiвськ;  

ПАТ Науково-технічний комплекс «Цемент» Харківська область м. Харків; ВАТ «Подільський цемент» 
м. Кам’янець-Подiльськ; ПАТ «Київцемент» м. Київ)

Y = 0,0798 + 0,8875Rвиробн. +
+ 0,4721КВП 

+ 0,6084Коборот. +  
+ 0,3986Кзавант.

0,941 0,885 0,88 176,9 0,052


