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Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Сергієнко А. О. Розрахунок економічної ефективності впровадження нових методик 

оцінки якості дикорослих ягід та культивованих грибів
Метою статті є економічне обґрунтування доцільності впровадження в практику господарських підприємств нових методів оцінки якості 
дикорослих ягід та культивованих грибів. Для вирішення поставленої мети необхідно проаналізувати, з яких витрат буде складатися вартість 
запропонованих методів, розрахувати вартість нових методів і визначити економічний ефект від їх впровадження у практику підприємств. Для 
обґрунтування введення нових, швидких методів визначення потенційно небезпечних компонентів або невластивих компонентів ягід та грибів 
на практиці підприємств, вартість їх визначення в харчових продуктах була зіставлена з витратами на існуючі методи. Проведені розрахунки 
доводять доцільність використання розроблених методів контролю якості рідинних напівфабрикатів з ягід та грибів при проведенні оцінки їх 
якості. Додатковий прибуток на кожному експерименті складе 104 грн для ягід і 11 грн – для грибів, але витрати на придбання обладнання зни-
зяться практично в 11 разів. Такий прибуток забезпечується завдяки відсутності реактивів і матеріалів для досліджень, а також необхідності 
використання складного обладнання та залучення висококваліфікованих фахівців.
Ключові слова: економічна ефективність, господарська діяльність, переробне підприємство, методи оцінки якості.
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экономической эффективности внедрения новых методик оценки 
качества ягод и культивируемых грибов

Целью статьи является экономическое обоснование целесообразно-
сти внедрения в практику хозяйственных предприятий новых методов 
оценки качества дикорастущих ягод и культивируемых грибов. Для ре-
шения поставленной цели необходимо проанализировать, из каких за-
трат будет состоять стоимость предложенных методов, рассчитать 
стоимость новых методов и определить экономический эффект от их 
внедрения в практику предприятий. Для обоснования введения новых, 
быстрых методов определения потенциально опасных компонентов или 
несвойственных компонентов ягод и грибов на практике предприятий, 
стоимость их определения в пищевых продуктах была сопоставлена с 
затратами на существующие методы. Проведённые расчёты доказыва-
ют целесообразность использования разработанных методов контроля 
качества жидкостных полуфабрикатов из ягод и грибов при проведении 
оценки их качества. Дополнительная прибыль на каждом эксперименте 
составит 104 грн для ягод и 11 грн – для грибов, но затраты на приоб-
ретение оборудования снизятся практически в 11 раз. Такая прибыль обе-
спечивается благодаря отсутствию реактивов и материалов для иссле-
дований, а также необходимости использования сложного оборудования 
и привлечения высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: экономическая эффективность, хозяйственная деятель-
ность, перерабатывающее предприятие, методы оценки качества.
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Odarchenko D. M., Odarchenko A. M., Sergienko A. A. Calculating  

the Economic Efficiency of the Introduction of New Methods for Evaluating 
Quality of Berries and Cultivated Mushrooms

The article is aimed at the economic substantiation of feasibility of introduc-
tion in the practice of economic enterprises of new methods for evaluating 
quality of wild berries and cultivated mushrooms. To address this objective, 
it is necessary to analyze what costs will be included in the value of the pro-
posed methods, calculate the value of new methods and determine the eco-
nomic effect from their introduction in the practice of enterprises. In order 
to substantiate the introduction of new, fast methods for determining the 
potentially hazardous or non-core components of berries and mushrooms 
in practice of enterprises, value of determining them in foods was associ-
ated with the cost of the current methods. The conducted calculations prove 
the usefulness of the elaborated methods for quality control of liquid semi-
products from mushrooms and berries in evaluating their quality. Additional 
profit on each experiment will amount to 104 UAH for berries and 11 UAH – 
for mushrooms, but the costs for purchase of equipment will drop almost 11 
times. Such profit is ensured due to the absence of reagents and materials for 
examination, as well as the need to use sophisticated equipment and involve 
highly qualified experts.
Key words: economic efficiency, economic activity, processing enterprise, 
methods for evaluating quality.
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В умовах зростаючої конкуренції споживачі почи-
нають бути більш вимогливими до продукції, при 
цьому актуальними стають питання якості запро-

понованих товарів, регулювання якої забезпечується не 
тільки державними стандартами та процедурою серти-
фікації відповідності, але й споживчим правом. 

Основне завдання, яке стоїть в сучасних умовах 
перед фахівцями товарознавчої галузі – випуск без-
печної та якісної продукції для споживача. Але основні 
зусилля щодо контролю якості та безпечності харчо-
вих продуктів, спрямовані на контроль продукції рос-
линництва, досить тривалі, вимагають високого рівня 
підготовки фахівців та коштовного обладнання, апа-
ратури, реактивів і може використовуватись тільки в 
спеціалізованих лабораторіях, що не завжди влаштовує 
виробництво. Тому актуальною проблемою сьогодні за-
лишається ефективний контроль якості харчових про-
дуктів. З огляду на це одним із пріоритетних напрямів 
сучасних фундаментальних і прикладних наукомістких 
технологій є створення та впровадження нових методів 
експрес-контролю, випробувань, оцінювання якості та 
безпечності продукції.

Для вирішення завдання швидкого та однознач-
ного висновку щодо наявності/відсутності у продук-
ції невластивих даному виду сировини або потенційно 
небезпечних речовин у роботі розроблено відповідні 
експрес-методи [1, 2]. Враховуючи те, що запропоновані 
методики є індикаторними та надають якісну інформа-
цію про стан об’єкта дослідження, вони не підлягають 
стандартизації. Проте їх достовірність та точність під-
тверджені засобами сліпого експерименту та апробаці-
єю у промислових умовах.

Питанням щодо ролі різноманітних чинників в 
ефективності господарчої діяльності підприємств при-
свячено численні праці вітчизняних вчених. Білошкур-
ським М. [3], Гуторовою І. [4], Бурлака О. [5] досліджено 
теоретичні та прикладні аспекти методології ефектив-
ності господарської діяльності в антикризовому управ-
лінні підприємствами. У працях Вороніна О. [6], Гонча-
рова В. [7], Г. Підлісецького, В. Товстопят [8], Борщ В. [9, 
10] приділено увагу методикам, що можуть використо-
вуватися для оцінки ефективності виробництв. 

Таким чином, визначення економічних критеріїв 
запровадження нових підходів до оцінки якості є важ-
ливою запорукою ефективної діяльності підприємства.

Метою даної роботи є економічне обґрунтування 
доцільності впровадження у практику господарських 
підприємств нових методів оцінки якості дикорослих 
ягід та культивованих грибів. Для вирішення поставле-
ної мети необхідно проаналізувати, з яких витрат буде 
складатися вартість запропонованих методів, розраху-
вати вартість нових методів та визначити економічний 
ефект від їх впровадження у практику підприємств.

Якість соків та фруктово-ягідної продукції – сукуп-
ність характеристик, які досліджуються аналітичними 
та описовими методами, що дозволяють відрізняти 
продукти один від одного, встановлювати їх походжен-
ня. Для контролю якості при досліджуванні соків вико-
ристовують Звід правил для оцінки якості фруктових та 

овочевих соків Асоціації сокової промисловості Євро-
пейського Союзу (A.I.J.N).

Ягідні соки часто фальсифікують використанням 
соків більш дешевих видів ягід. Антоціани – це натураль-
ні рослинні барвні речовини. Для кожного конкретного 
виду рослин якісний склад антоціанів дуже специфіч-
ний і залежить від сортових особливостей та умов ви-
рощування ягід. Проте певні види ягід можуть містити 
однакові антоціани. Так, наприклад, ціанідин міститься 
в журавлині, сливі, чорній смородині. Для оцінки ком-
понентного складу антоціанів застосовують високоефек-
тивну рідинну хроматографію (ВЕРХ-метод), за допомо-
гою якого можна визначити якісний склад та кількісно 
оцінити кожний із компонентів антоціанового комп-
лексу. Проте для точної ідентифікації даний метод по-
требує наявності великої кількості стандартних зразків, 
більшість з яких недоступні, а обладнання, що необхідне 
для проведення ВЕРХ, має високу вартість. До того ж, іс-
нуючі методи носять локальний характер, спрямовані на 
виявлення невластивих компонентів визначеного типу 
та не надають загальної оцінки якості сировини. 

Зазначене свідчить про доцільність впроваджен-
ня у практику господарської діяльності експрес-
методу контролю якості продуктів переробки ягід, 

який може бути попередньо проведений, перш ніж за-
стосовувати основні дослідження. Електрофізичний ме-
тод передбачає пропускання електромагнітного сигналу 
через досліджуваний зразок, вимірювання електромаг-
нітних параметрів, встановлення залежності між ними, 
який відрізняється тим, що як електромагнітний пара-
метр вимірюють електропровідність, тим самим визна-
чають розведення рідкої фази (чи соку) водою, викорис-
тання у виробництві інших видів ягід, тобто засвідчують 
автентичність (натуральність) соку. Основ ними пере-
вагами методу є: точність, оперативність проведення, 
можливість вимірювання без зупинки виробничих про-
цесів. За рахунок скорочення тривалості досліджень, 
використання уніфікованого апаратурного забезпечен-
ня пропонований експрес-метод оцінки якості є еконо-
мічно доцільним як під час надання послуг з проведення 
лабораторного контролю якості продуктів переробки 
ягід, так і під час здійснення лабораторних досліджень 
у межах окремих харчових виробництв. Для обґрунту-
вання доцільності впровадження у практику господар-
ської діяльності розробленого експрес-методу визна-
чення автентичності продуктів переробки дикорослих 
ягід порівняємо вартість послуги з визначення антоці-
анів у ягідних соках за використання базової (існуючої) 
та пропонованої методики.

За діючими нормативними положеннями вартість 
послуг закладів та установ визначається на підставі пов-
ної собівартості послуг, а також з урахуванням витрат 
на розвиток закладу у межах встановленого рівня рен-
табельності [11, 12]. 

Під час розрахунку ми виходили з граничних норм 
часу на виконання робіт з визначення антоціанового 
складу у ягідних та фруктових соках, визначених ді-
ючими нормативними положеннями, а також даних про 
тривалість досліджень за використання розробленого 
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експрес-методу. Під час розрахунків враховано ступінь 
автоматизації, продуктивність обладнання, а також рі-
вень кваліфікації виконавців робіт. Повна собівартість 
робіт встановлення вмісту антоціанів у ягідних та фрук-
тових соках включає прямі матеріальні витрати, прямі 
витрати з оплати праці, інші прямі витрати, а також 
адміністративні витрати та непрямі витрати загально-
го характеру. До складу прямих матеріальних витрат 
входить вартість матеріалів та хімічних реактивів, які 
використовуються під час виконання робіт з встанов-
лення антоціанового складу соків. Перелік матеріалів і 
реактивів, які використовуються при виконанні даних 
досліджень, та їх вартість подано в табл. 1.

Прямі витрати на оплату праці включають заробіт-
ну плату та інші виплати робітникам, які надають послуги 
з визначення вмісту антоціанів у ягідних соках. Вихідна 
інформація та результати розрахунків подана в табл. 2.

Інші прямі витрати містять усі інші виробничі ви-
трати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 
конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на 

соціальні заходи, витрати на утримання та експлуатацію 
устаткування, амортизаційні відрахування на основні 
засоби та нематеріальні активи виробничого призначен-
ня, плата за енергетичні ресурси, що використовують-
ся для виконання робіт з визначення вмісту антоціанів 
у плодово-ягідних і овочевих соків тощо [13]. Зокрема, 
єдиний соціальний внесок прийнято на рівні 37,18 % від 
витрат на оплату праці основного персоналу. Під час ви-
значення амортизаційних відрахувань враховано вар-
тість обладнання, що використовують для дослідження 
вмісту антоціанів, діючі норми амортизації, річний фонд 
роботи обладнання та тривалість роботи обладнання 
для визначення антоціанів у соках (табл. 3).

Також до витрат на утримання обладнання вклю-
чено інші витрати, пов’язані з придбанням та експлуа-
тацією додаткового устаткування. Витрати прийнято на 
рівні 1,0 % від вартості основного обладнання. Витрати 
на енергетичні ресурси та інші витрати, що пов’язані з 
організацією лабораторних досліджень якісного аналі-

зу рідинних напівфабрикатів (рідкої фази дикорослих 
ягід), прийнято на рівні 10,0 % та 8,0 % від основної за-
робітної плати основного персоналу відповідно. Під 
час розрахунків враховано витрати з виплати додатко-
вої заробітної плати основному виробничому персо-
налу в розмірі 25,0 % від основної заробітної плати. До 
складу загальновиробничих витрат включено витрати, 
пов’язані з обслуговуванням лабораторних досліджень, 
що визначаються виходячи з чисельності працівників за 
штатним розкладом; розраховані відповідно до законо-
давства амортизаційні відрахування на основні засоби та 
нематеріальні активи загальновиробничого призначен-
ня; витрати на пожежну та сторожову охорону об’єктів; 
витрати на опалення, водопостачання, освітлення, дез-
інфекцію, дератизацію виробничих приміщень; витра-
ти на забезпечення охорони праці, дотримання вимог 
техніки безпеки, послуги інших підприємств, службові 
відрядження працівників; податки, збори, що входять 
до собівартості; інші витрати загальновиробничого ха-
рактеру. Враховуючи практику функціонування лабора-
торій, дані витрати на рівні 60,0 % від витрат на основну 
заробітну плату основного персоналу. Результати прове-
дених розрахунків наведено в табл. 4.

До адміністративних витрат відносяться такі 
загальногосподарські втрати, спрямовані на 
обслуговування та управління підприємством: 

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, 
витрати на проведення річних зборів, представницькі 
витрати тощо); витрати на утримання основних засо-
бів, інших матеріальних необоротних активів загаль-
ногосподарського використання (страхування майна, 
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопо-
стачання, водовідведення, охорона); винагороди за 
професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 
майна тощо); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, 
телефонні, телекс, факс тощо); інші витрати загально-
господарського призначення. Дані витрати прийнято 
на рівні 80,0 % від витрат на основну заробітну плату 
основного персоналу. 

таблиця 1

Вартість матеріалів та хімічних реактивів, які використовують під час аналізу рідинних напівфабрикатів  
(рідка фаза дикорослих ягід)

Метод оцінки Матеріали та хімічні реактиви Од. виміру Кількість Ціна, грн/л Витрати, грн

Високоефективна 
рідинна хроматографія 
(ВЕРХ)

Ацетонітрил «Кріохром» марки 
ОСЧ, сорт 1 мл 30 489,0 14,67

Мурашина кислота (хч) мл 20 174,0 3,48

Разом – – – 18,15

Електрофізичний метод Відсутні – – – 0

таблиця 2

Витрати з виплати основної заробітної плати основному персоналу

Метод оцінки працівник тарифна ставка, грн Витрати часу на оди-
ницю робіт, год.

Витрати з виплати 
заробітної плати, грн 

ВЕРХ Асистент 13,5 3,75 50,6

Електрофізичний метод Старший лаборант 11,5 2,5 28,75
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таблиця 3

Амортизаційні відрахування на основні засоби

перелік основного  
обладнання

Метод оцінки

ВЕРх Електрофізичний метод

Рідинний хро-
мотограф Gilson 

зі спектрофо-
тометричним 

детектором 
Holochroma

хромото- 
графічна ко-

лонка Hypersil 
5мкм С18 (ODS) 

250 × 4,6 мм

Разом
Центрифуга 
типу Опн-8 

УхЛ 4.2

Морозильна 
камера  

Whirl-pool
Разом

Кількість, од. 1 1 – 1 1 -

Ціна, грн 160950 3950 – 4000 3500 –

Вартість, грн 160950 3950 – 4000 3500 –

Норма амортизації,% 20 20 – 20 20 –

Річна сума амортизації, грн 32190 790 – 800 700 –

Тривалість роботи, год. 0,83 0,83 – 1 2 –

Амортизація, вкладена  
до собівартості послуг 9,46 0,23 9,69 0,28 0,50 0,78

таблиця 4

Результати визначення вартості робіт з якісного аналізу рідинних напівфабрикатів (рідка фаза дикорослих ягід)  
грн/одне дослідження

Назва статей калькуляції ВЕРх Електрофізичний метод

Матеріали та сировина 18,2 0,0

Основна заробітна плата 50,6 28,8

Додаткова заробітна плата 12,65 7,2

Єдиний соціальний внесок 23,51 13,36

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 9,79 0,79

Витрати на енергію 5,06 2,88

Інші прямі витрати 4,1 2,3

Загальновиробничі витрати 30,4 17,3

Виробнича собівартість 154,3 72,5

Адміністративні витрати 40,5 23,0

Повна собівартість 194,8 95,5

Прибуток 9,74 4,8

Вартість послуги без ПДВ 204,54 100,3

ПДВ 40,9 20,1

Вартість з ПДВ 245,4 120,4

Загальна вартість робіт з визначення антоціанів у 
соках складається з показників собівартості, прибутку 
та податку на додану вартість. У розрахунках рентабель-
ність прийнято на рівні 5,0 % від собівартості, а податок 
на додану вартість – на рівні 20,0 % (див. табл. 4).

Стосовно грибної продукції, то фальсифікація про-
являється у змішуванні грибів різних видів, додавання 
речовин різної природи для певних технологічних цілей. 
Такі речовини можуть викликати різні захворювання, 
залежність та по-різному впливати на організм людини.

Виявлення таких речовин потребує високого 
рівня підготовки фахівців та коштовного обладнання, 
апаратури, реактивів і може використовуватись тільки 
в спеціалізованих лабораторіях, що не завжди влашто-
вує виробництво. Одним з таких методів, що дозволяє 

комплексно (якісно та кількісно) дослідити наявність 
різних речовин, є газова хроматографія. Проте для точ-
ної ідентифікації даний метод потребує наявності ве-
ликої кількості стандартних зразків, більшість з яких 
недоступні, а обладнання, що необхідне для його про-
ведення, має високу вартість. Зазначене свідчить про 
доцільність впровадження у практику господарської 
діяльності експрес-методу контролю якості продуктів 
переробки грибів, який може бути попередньо проведе-
ний, перш ніж застосовувати основні дослідження.

Пропонований кріоскопічний метод передбачає 
порівняння отриманих результатів вимірювання з уста-
новленими закономірностями. Таке порівняння дозво-
лить зробити якісний висновок про наявність тих чи 
інших речовин у складі продукту, що підлягає аналізу.
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Основними перевагами методу є: точність, опера-
тивність проведення, можливість вимірювання 
без зупинки виробничих процесів. За рахунок 

скорочення тривалості досліджень, використання уні-
фікованого апаратурного забезпечення пропонований 
експрес-метод оцінки якості є економічно доцільним 
як під час надання послуг з проведення лабораторного 
контролю якості продуктів переробки грибів, так і під 
час здійснення лабораторних досліджень у межах окре-
мих харчових виробництв.

Для обґрунтування доцільності впровадження у 
практику господарської діяльності розробленого екс-
прес-методу порівняємо вартість послуги з викори-
стання базової (існуючої) та пропонованої методики за 
аналогічним алгоритмом, як і для дикорослих ягід .

Перелік матеріалів і реактивів, які використову-
ються при виконанні даних досліджень, та їх вартість 
подано в табл. 5. 

Вихідна інформація та результати розрахунків по-
дані в табл. 6.

Результати розрахунку амортизаційних відраху-
вань для культивованих грибів наведено в табл. 7 (роз-
рахунки проводились за аналогічним алгоритмом, як і 
для дикорослих ягід).

Соціальний ефект від впровадження зазначеного 
методу полягає в меншій витраті часу та носить якісний 
характер при визначенні фальсифікації грибної продук-
ції, що є сигналом для проведення кількісного визначен-
ня необхідних показників.

Результати розрахунків вартості робіт з якісного 
аналізу рідинних грибних напівфабрикатів наведено в 
табл. 8.

Загальна вартість робіт з визначення невластивих 
речовин у грибній продукції складається з показників 
собівартості, прибутку та податку на додану вартість. 
У розрахунках рентабельність прийнято на рівні 5,0% 
від собівартості, а податок на додану вартість – на рівні 
20,0 % (див. табл. 8).

ВИСНОВКИ 
Проведені розрахунки доводять доцільність ви-

користання розробленого електрофізичного методу 
контролю якості рідинних напівфабрикатів при прове-
денні оцінки якості. Проведений аналіз економічної 
ефективності впровадження зазначеного методу пока-
зав, що вартість одного дослідження за використання 
нової методики (без ПДВ) становитиме 100,3 грн, що 
нижче порівняно з базовим методом (204,54 грн). До-

таблиця 5

Вартість матеріалів та хімічних реактивів, які використовують під час аналізу рідинних напівфабрикатів  
(рідка фаза культивованих грибів)

Метод оцінки Матеріали та 
хімічні реактиви Од. виміру Кількість Ціна, грн/л Витрати, грн

Газова хроматографія Відсутні – – – 0

Кріоскопічний метод Відсутні – – – 0

таблиця 6

Витрати з виплати основної заробітної плати основному персоналу

Метод оцінки працівник тарифна ставка, грн Витрати часу на оди-
ницю робіт, год.

Витрати з виплати 
заробітної плати, грн

Газова хроматографія Асистент 13,5 3,75 50,6

Кріоскопічний метод Асистент 13,5 3,75 50,6

таблиця 7

Амортизаційні відрахування на основні засоби

перелік основного 
обладнання 

Метод оцінки

Рідинна хроматографія Електрофізичний метод

хроматограф  
газовий «хроматек 

Кристал-5000»
Разом Центрифуга типу 

Опн-8 УхЛ 4.2
Морозильна  

камера Whirlpool Разом

Кількість, од. 1 – 1 1 -

Ціна, грн 82250 – 4000 3500 –

Вартість, грн 82250 – 4000 3500 –

Норма амортизації,% 20 – 20 20 –

Річна сума амортизації, грн 16450 – 800 700 –

Тривалість роботи, год. 0,83 – 1 2 –

Амортизація, включена до собіварт-
ості послуг 9,68 9,68 0,28 0,50 0,78
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датковий прибуток на кожному дослідженні становити-
ме 104,24 грн.

Проведений аналіз економічної ефективності впро-
вадження кріоскопічного методу ідентифікації культиво-
ваних грибів показав, що вартість одного дослідження 
за використання нової методики (без ПДВ) становитиме 
210 грн, що нижче порівняно з базовим методом (221 грн). 
Додатковий прибуток на кожному дослідженні станови-
тиме 11 грн, а витрати на придбання обладнання менше 
майже в 11 разів.                     
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таблиця 8

Результати визначення вартості робіт з якісного аналізу рідинних напівфабрикатів (рідка фаза культивованих грибів) 
грн/одне дослідження

Назва статей калькуляції Газова хроматографія Кріоскопічний метод

Матеріали та сировина 0,0 0,0

Основна заробітна плата 50,6 50,6

Додаткова заробітна плата 12,65 12,65

Єдиний соціальний внесок 23,51 23,51

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 9,78 0,78

Витрати на енергію 5,06 5,06

Інші прямі витрати 4,1 4,1

Загальновиробничі витрати 30,4 30,4

Виробнича собівартість 136,1 127,1

Адміністративні витрати 40,5 40,5

Повна собівартість 176,6 167,6

Прибуток 8,58 8,38

Вартість послуги без ПДВ 185,2 175,9

ПДВ 36,0 35,0

Вартість з ПДВ 221,2 210,9
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шарко В. В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення
У статті розглядаються основні питання щодо методів оцінки та стратегій підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підпри-
ємства. За результатами дослідження відібрано показники, які найчастіше виступають найважливішими характеристиками рівня конкуренто-
спроможності промислових підприємств, а також представлено групи стратегій адекватного реагування на мінливість ринкового середовища. 
Наведена система показників та відібрані групи стратегій можуть бути орієнтиром підвищення ефективності діяльності підприємства на 
майбутній період.
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methods and strategies to enhance the competitiveness of industrial enter-
prise. According to results of a study, the indicators have been selected, which 
often act as the major characteristics of competitiveness of industrial enter-
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У сучасних умовах становлення і розвитку ринко-
вих відносин перед кожним підприємством по-
стала проблема оцінки рівня конкурентоспро-

можності з тим, щоб посилити конкурентну позицію та 
запропонувати ефективні напрями підвищення. Оцінка 
конкурентоспроможності є вихідним етапом для роз-

робки стратегічних альтернатив щодо підвищення кон-
курентних позицій підприємства. 

Сьогодні для успішного функціонування промис-
лового підприємства на ринку оцінка його конкуренто-
спроможності є об’єктивною необхідністю. Як процес 
виявлення сильних і слабких місць підприємства вона 
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