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Конкурентоспроможність серед вітчизняних підприємств-хімчисток на 

ринку сфери послуг достатньо висока як в цілому в Україні, так і в м. Одеса. 

Стрімкий розвиток зовнішнього ринкового середовища змушує підприємства 

самовдосконалюватись, створювати конкурентні переваги, які для кожного 

підприємства є особливими. 

Послуги хімчистки були, і будуть залишатися актуальними, оскільки на 

нашому ринку з'являється все більша кількість дорогого одягу, килимів і 

виробів зі шкіри та хутра. Всі ці речі вимагають певного типу догляду, який 

часто забезпечити на побутовому домашньому рівні немає можливості. У 

зв'язку з цим люди звертатися за даною послугою в найближчі хімчистки. 

Професійна хімчистка – це якісне видалення плям і забруднень. Це простий 

спосіб повернути одягу, взуття та аксесуарів відмінний зовнішній вигляд. В 

умовах хімчистки використовуються спеціальні засоби та обладнання, що 

дозволяє максимально ефективно вирішити питання очищення різних типів 

тканини [1, 2]. 

Найбільшими хімчистками міста Одеси є три мережі хімчисток 

«Акватех», «Kims», «Одеська хімчистка» з такими характеристиками. 

Хімчистка «Kims». Найбільша мережа в Одесі та Україні, зручне 

розташування у багатьох районах міста. На ринку працює 10 років. Фахівці 

регулярно освоюють новітнім європейським технологіям [6]. 

Хімчистка «Акватех». Мережа в Одесі, 15 прийомних пунктів, працює на 

ринку 15 років. Використовують новітні технології [5]. 

Хімчистка «Одеська хімчистка». Перша хімчистка в Одесі, працює  

більше 70-ти років. Розташована у Маліновському районі, має лише один 

прийомний пункт. В хімчистці використовують новітні технології, та тільки 

якісні італійські засоби для чистки [4]. 

Оцінку маркетингової активності проведено із застосуванням методу 

аналізу ієрархій. 

Метод аналізу ієрархій – це математична процедура для ієрархічного 

зображення елементів з метою визначення суті будь-якої проблеми. Метод 

полягає в декомпозиції проблеми на простіші складові частини, а також в 

обробленні суджень особи чи осіб, котрі приймають рішення (ОПР) на підставі 

парних порівнянь пріоритетів (критеріїв) доцільності. Це дає змогу оцінити 

рівень взаємодії елементів ієрархії [1, 2, 7]. 
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Для оцінки конкурентних позицій трьох хімчисток було обрано три групи 

чинників. Зв’язок цих чинників наведено у ієрархічній моделі на рис. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1 – Ієрархічна модель маркетингової активності 

Запропонована трирівнева оцінка підприємств-хімчисток дозволить 

виділити підприємства, які займають лідируючі позиції на кожному з рівнів, за 

кожним з досліджених показників. 

Для попарного порівняння чинників підприємств, використовується 

шкала відносної важливості (значущості, переваги), яка запропонована відомим 

американським системним аналітиком Т. Сааті [7]. 

Результати попарних порівнянь та аналізу впливу факторів 2-го рівня на 

мету аналізу першого чинника (верхнього) рівня ієрархії із рис. 1 наведено у 

табл. 1. 

Як видно з табл. 1, що найбільш вагомими чинниками у експертному 

порівнянні є: рівень цін на послуги, якість обслуговування, компетентність 

персоналу. 

Після експертних оцінок за методом попарних порівнянь виникає питання 

про ступінь узгодженості одержаних оцінок. За міру узгодженості приймають 

два показники: індекс узгодженості (ІУ); відношення узгодженості (ВУ) [6, 7]. 

З теорії матриць відомо, що повна узгодженість оберненої симетричної 

матриці, якою є матриця переваг, еквівалентна рівності її максимального 

власного значення max і кількості об’єктів, що порівнюються (max=n) [7, 8, 9]. 

Отримані значення max, ІУ, ВУ наведено в табл. 1. Зазначимо, що ВУ = 

0,177 – відношення узгодженості є задовільним. Рівень узгодженості повинен 

відповідати тому ризику, який виникає при роботі з неузгодженими даними. 
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Таблиця 1 – Матриця попарних порівнянь 

 
Розглянуто вплив факторів 3-го рівня на фактори 2-го рівня, тобто 

визначено перевагу (значущість, «вагу») кожної з хімчисток по відношенню до 

кожного з факторів 2-го рівня. 

Перемноженням матриці локальних пріоритетів 2-го рівня на вектор 

стовпець локальних пріоритетів 1-го рівня отримано глобальні пріоритети 

хімчисток [7, 8, 9, 10]. 

Отримано такі результати: 54,2 %, що надається хімчистці «Kims», 28% − 

«Акватех», 17,3 % − «Одеська хімчистка». Тобто з урахуванням всіх чинників 

перевагу має хімчистка «Kims». 
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Проведемо розрахунок узагальненої міри узгодженості (для всієї ієрархії). 

Розрахуємо індекс узгодженості 2-го рівня як добуток (скалярний) 

вектору індексів узгодженості 2-го рівня на рівень пріоритетів 1-го рівня: 
 

(0,068; 0,062; 0,068; 0,000; 0,091; 0,073; 0,012; 0,043; 0,068)  (0,185; 0,090; 

0,229; 0,127; 0,052; 0,028; 0,072; 0,186; 0,03) = 0,051. 

 

Узагальнений індекс узгодженості М розрахуємо як суму узгодженості 1- 

го та 2-го рівнів: 

 

М = 0,051+0,256 = 0,307 
 

Аналогічно розраховуються сумарний випадковий індекс М̃ = 1,56 та 

відношення узгодженості для всієї ієрархії: 
 

М 
ВУ = 

М̃ = 
0,307 

1,56 
= 0,197 

 

Оскільки, ВУ < 0,2 – ступінь узгодженості прийнята. 

Отримані результати проведених розрахунків маркетингової активності 

дозволяють визначити конкурентоспроможність та маркетингову активність 

досліджуваної групи підприємств-хімчисток, тобто, виходячи з того, що для 

кожного досліджуваного підприємства сфери послуг розраховано один 

результуючий показник, який можна вважати комплексним показником 
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конкурентоспроможності та маркетингової активності підприємств сфери 

послуг. Цей підхід надає можливість проаналізувати конкурентоспроможність 

досліджуваних підприємств сфери послуг та визначити підприємство-лідера 

серед досліджуваної групи. 

В Україні спостерігається активний розвиток сфери послуг, що істотно 

впливає на зростання і інтенсивність конкуренції на ринку. Тому вітчизняним 

підприємствам необхідно активно займатися пошуком резервів підвищення 

конкурентних переваг на ринку, що обумовлює необхідність дослідження 

засобів маркетингової активності. Проведені дослідження можуть бути 

корисними для маркетингової служби, яка проводить аналіз чинників розвитку 

сфери послуг підприємств-хімчисток. 
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