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Актуальність дослідження обумовлена в першу чергу тим фактом, що 

будь який проект в умовах кризових явищ повинен бути спрямований на 

врахування конкурентних переваг на ринку. Цілий ряд авторів вітчизняних та 

зарубіжних звертались до теми забезпечення конкурентоспроможності проектів 

вже на стадії їх розробки та перед планової оцінки. Серед них роботи таких 

вчених як І. Ансоффа, Ф.Котлер, П. Друкера, Виханський, а також питання 

підвищення конкурентних переваг інвестиційних проектів розглянуті вченими 

В. Бархатовим, В. Захарченко, Л. Швайкою, А. Тельновою, О. Терещенко. 

Першим визначальним кроком даного етапу досліджень є визначення 

конкурентоспроможності проектів. Для оцінки конкурентоспроможності в 

рамках перед планових досліджень автором пропонується використання 

параметричного методу оцінки. 

Оцінка конкурентоспроможності проектів особливо актуальна для 

проектів що стосуються промислових підприємств. Неточності в оцінках 

конкурентоспроможності можуть призвести до значних втрат фінансових 

ресурсів та зниженню надходжень від реалізації інвестиційно-інноваційного 

проекту. Враховуючи що об'єктом даного дослідження являються промислові 

підприємства, а саме - машинобудівної галузі, проведення такого аналізу 

повинно враховувати всі можливі параметри для визначення конкурентних 

переваг нового інноваційного продукту (результату реалізації проекту). 

Суть методу полягає в визначенні груп параметрів характерних для 

промислової продукції та їх комплексної оцінки. 

Взагалі під конкурентоспроможністю продукції розуміють 

характеристику продукції, котра показує її відмінність від товару-конкурента як 

за мірою відповідності суспільній потребі, так і за витратами на задоволення 

цієї потреби. Отже для визначення конкурентоспроможності продукції 

необхідне її порівняння із аналогічними товарами, або товарами-еталонами. 

«Параметри» конкурентоспроможності продукції залежать в першу чергу 

від виду та складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні, а 

також від точності оцінки та дослідженні факторів зовнішнього середовища. 

Всі параметри зазвичай розподіляють на групи: 

- технічні (властивості товару, галузь його використання та 

призначення); 
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- ергонометричні (відповідність товару функціям та будові людського 

організму); 

- естетичні (зовнішній вигляд); 

- нормативні (відповідність чинним нормам і стандартам); 

- економічним (відповідність ціни можливостям покупця); 

- організаційні (умови поставки, комплектність, сервісне 

обслуговування). 

По кожній групі параметрів розраховуються одиничні та групові 

показники конкурентоспроможності. Одиничні відображають 

відсоткове відношення рівня будь-якого технічного або економічного 

параметра до величини того самого параметра виробу-конкурента. 
 
 

q 
 P 

, 
Pk 

(1) 

де: 

q – одиничний параметричний показник; 

P – величина параметру виробу, що досліджується; 

Pk  –  величина параметру товару-конкурента, що взятий за зразок 

(еталон). 

Груповий показник (G) об'єднує одиничні показники (qi) однорідної 

групи параметрів за допомогою вагових коефіцієнтів (ai) визначених 

експертним методом. 
 
 

n 

G  ai   qi , 
i 1 

(2) 

 

де n – кількість параметрів, що підлягають розгляду. 

Остаточним показником конкурентоспроможності являється 

інтегральний показник (J) який враховує всі отримані групові показники 

параметрів: наприклад технічної групи (Gt), економічної (Ge)  та 

організаційної (Go). 
 

J  Gt  Ge  Go , (3) 

 

Для проведення оцінки конкурентоспроможності продукції для ВАТ 

«ОЗРСВ» в рамках передпланової оцінки інвестиційно-інноваційних проектів 

необхідно внести зміни у «стандартний» набір параметрів. Пропонується 

виділення наступних груп параметрів для оцінки: 

 технічні (властивості товару, галузь його використання та 

призначення); 

 інноваційні (наукоємність виробництва, впровадження інноваційних 

підходів у виробництво, інноваційні характеристики продукції);
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 ергонометричні (відповідність виробів функціям та будові людського 

організму з т.з. використання та безпеки); 

 нормативні (відповідність чинним нормам і стандартам); 

 економічним (відповідність ціни вимогам ринкового середовища); 

 організаційні (умови поставки, комплектність, сервісне 

обслуговування, можливість післясервісного обслуговування). 

Відокремлення групи інноваційних параметрів дасть змогу визначити чи 

являється дана продукція привабливою за рахунок впровадження нових 

інноваційних якостей. 

Тоді розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності 

інноваційного товару – об’єкту інвестиційно-інноваційного проекту буде 

визначатись по наступній формулі: 
 

Jт  Gt  Gі  Ge  Gn  Gek  Go , (4) 

 

де: 

Jт - інтегральний показник конкурентоспроможності товару - об’єкту 

інвестиційно-інноваційного проекту; 

Gt - груповий показник технічної групи 

Gі - груповий показник інноваційної групи параметрів; 

Gе - груповий показник ергонометричної групи параметрів; 

Gп - груповий показник нормативної групи параметрів; 

Gek - груповий показник економічної групи параметрів; 

Gо - груповий показник організаційної групи параметрів. 
 

Для реалізації параметричної оцінки проектів основними методами є збір 

необхідної інформації про ринок та конкурентів та проведення експертного 

оцінювання для визначення показників параметрів кожної з груп. 
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