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"Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій
в умовах впливу валютних курсів"
Метою вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в умовах впливу валютних курсів
і факторів їх формування є підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства на основі розробки ефективно функціонуючого механізму
управління конкурентоспроможністю, який пропонується в роботі й
забезпечує обґрунтованість та адекватність реалізації конкурентних
стратегій розвитку в нестабільному валютному середовищі. З огляду на
це запропоновано модель оцінки ефективності реалізації конкурентних
стратегій розвитку підприємств в умовах впливу валютних курсів і
факторів їх формування, реалізація якої ґрунтується на комплексному
просторово-динамічному дослідженні рівня конкурентоспроможності
підприємств, дослідженні динаміки валютних курсів і факторів їх формування та управлінні конкурентоспроможністю підприємств. Модель
формування і вибору тактики та стратегії управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств пропонується у вигляді куба
ситуацій, який визначають 27 правил розпізнавання та 3 сформовані
класи ситуацій: сприятливі, нейтральні та несприятливі. Для оцінки
ефективності прийнятих управлінських рішень побудовано трикомпонентну динамічну імітаційну модель, в основу якої покладено матрицю
ситуацій формування та вибору стратегій управління конкурентоспроможністю. З отриманих результатів експериментів можна зробити
висновки, що в процесі прийняття управлінських рішень щодо підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємства необхідно, перш за все,
враховувати вплив валютного курсу і факторів його формування. Запровадження запропонованих рішень щодо мінімізації несприятливого
впливу валютного курсу на конкурентоспроможність металургійних підприємств дозволить підвищити рівень їх конкурентоспроможності в нестаціонарному валютному середовищі, в умовах загострення конкурентної боротьби на зовнішньому ринку.
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