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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Проблема підвищення конкурентоспроможності, 

формування ефективної конкурентної стратегії, зміцнення позицій на ринках 

збуту продукції є необхідною умовою успішної діяльності підприємств 

машинобудування. В умовах сьогодення, тобто загострення конкурентної 

боротьби, відсутності фінансової допомоги з боку держави та інструментів 

управління конкурентоспроможністю, сповільнення інноваційного розвитку та 

залучення інвестицій, діяльність підприємств машинобудування 

характеризується зниженням ефективності роботи, збитковістю 

функціонування.   

Лише вдале використання інструментів підвищення 

конкурентоспроможності дозволить відновити роботу підприємств 

машинобудування. Тому гостро постає потреба у здійсненні ефективного 

управління конкурентоспроможністю підприємств для формування, реалізації 

конкурентних переваг, визначення конкурентних можливостей, розвитку 

конкурентного потенціалу, що вплине на їх фінансово-економічне становище. 

Проблема дослідження конкуренції, підвищення рівня 

конкурентоспроможності, здійснення управління конкурентоспроможністю 

підприємств потребує більш глибокого аналізу. 

Поряд з цим, існує потреба у стратегічному управлінні 

конкурентоспроможністю підприємств для формування нових та утримання 

існуючих конкурентних переваг, постійного розвитку конкурентного 

потенціалу, вдосконалення роботи у довгостроковій перспективі. Відповідно 

необхідним є впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, реалізація конкурентної стратегії з метою 

забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності підприємств на 

протязі всього життєвого циклу. 

Проблеми стратегічного управління конкурентоспроможністю, розробки 

концепцій управління конкурентоспроможністю підприємств є предметом 

дослідження таких українських та зарубіжних науковців: Абрам Й., Адамкевич-

Дрвілло А.Х., Аналуї Ф., Балабанова Л.В., Безверха І.І., Бутко М.П., Гергет Я., 

Горіховський М.В., Діденко Є.О., Добрович Я., Карамі А., Коваленко О.В., 

Кораус А., Косенко А.П., Коциски Д., Кругман П., Кускова С.В., Лончар М., 

Лупак Р.Л., Мазак М., Малля Т., Михайленко О.В., Мрян Н.Н., 

Нестеренко С.А., Ортіна Г.В., Павличек А., Перерва П.Г., Пітеліс С.Н., 

Піщур Р., Портер М.Е., Рюлі Е., Синіговець О.М., Скокан К., Тарнавська Н.П., 

Ткачук Г.Ю., Фрімен К., Фролова В.Ю., Халімон Т.М., Холод В.В., 

Шуппіссер С. та ін.  

Вагомий внесок у формування методологічних основ здійснення 

управління конкурентоспроможністю, розвиток конкурентних переваг 

підприємств зробити учені, а саме: Агєєва І.В., Бабміндра Д.І., Бондарчук М.К., 

Василенко В.А., Воронкова А.Е., Гончар О.І., Грод А., Драган О.І., 

Жовновач Р.І., Завербний А.С., Злидник М.І., Зось-Кіор М.В., Зянько В.В., 
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Касич А.О., Кириченко Л., Корінєв В.Л., Масляєва О.О., Мельник Л., 

Мостенська Т.Л., Оболенцева Л.В., Орел В.М., Павлова О.В., Піскун Д.Н., 

Покатаєва О.В., Савченко М.В., Сітковська А.О., Сурженко Н.В., Таран Н.В., 

Толстова А.В., Трещов М.М., Філіппов М.І., Череп А.В., Чернявський А.Д., 

Шапошников К.С., Шкуренко О.В. та ін.  

Однак, залишаються недостатньо обґрунтованими теоретико-

методологічні, методичні основи формування та використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування. Виникає потреба розроблення наукових засад щодо вибору 

та формування інструментарію управління конкурентоспроможністю 

підприємств, концептуальних положень щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, формування рекомендацій до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, удосконалення 

інструментарію управління конкурентоспроможністю. Також не достатньо 

дослідженими залишаються підходи до застосування конкурентної стратегії, 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю, формування 

конкурентних переваг та конкурентного потенціалу, оцінювання ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Зазначені обставини визначили актуальність теми дисертаційної роботи, її 

мету, завдання і напрями.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до плану науково-

дослідних робіт економічного факультету Запорізького національного 

університету за темами: “Формування фінансової політики інвестиційно-

інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки в умовах 

глобалізації” (державний реєстраційний номер 0119U000269), де автором 

запропоновано методологічний підхід до оцінки використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; 

“Стратегічне управління маркетинговими технологіями вітчизняних 

підприємств” (державний реєстраційний номер 0119U000270), де автором 

розроблено концептуальні положення щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; 

“Фінансове забезпечення модернізації економіки на засадах соціального 

партнерства” (державний реєстраційний номер 0119U000271), де особисто 

автором удосконалено науковий підхід до формування та управління розвитком 

конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування. 

Робота виконана також в межах науково-дослідної роботи Національної 

металургійної академії України за темою “Методологія соціально-

економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 

виробництва, підприємств та їх об’єднань” (державний реєстраційний номер 

0116U006782), в рамках якої удосконалено науково-методичні засади вибору та 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.   
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних основ та науково-практичних рекомендацій щодо 

формування, використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 

завдання: 

 систематизувати та узагальнити сутність поняття “управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”; 

– уточнити сутність дефініції “стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”; 

– удосконалити науково-методичні засади вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; 

– сформувати інструментарій управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; 

– розвинути концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; 

– розробити теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування;  

– здійснити аналіз стану конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування; 

– удосконалити методологічний підхід до застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; 

– удосконалити науковий підхід до формування та управління 

розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг 

підприємств машинобудування;  

– розробити та реалізувати науково-методичний підхід здійснення 

діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування;  

– удосконалити механізм активізації управління стратегічними 

векторами підприємств машинобудування;  

– запропонувати методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.       

Об’єктом дослідження є процес формування стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи та науково-

практичні засади щодо використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Науково-теоретичну і методологічну основу 

дисертаційної роботи складають сукупність прийомів, принципів, 
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загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних методів наукового 

дослідження. У процесі виконання теоретичної і практичної частин роботи 

використано наступні методи: термінологічного аналізу – для обґрунтування 

сутності понять “управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування”, “стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування” (підрозділ 1.1); метод теоретичного 

узагальнення, наукового абстрагування, системного, структурного аналізу – 

для систематизації теоретичних положень щодо сутності, структури 

інструментарію управління конкурентоспроможністю, розробки стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, розробки 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, узагальнення методів оцінки конкурентоспроможності 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3); фінансово-економічного, статистичного, 

порівняльного аналізу – для дослідження стану конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); систематизації, 

структурного аналізу, індукції та дедукції, узагальнення, регресійного аналізу – 

для формування підходу до застосування конкурентної стратегії та здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, визначення основ до формування та управління розвитком 

конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг, 

прогнозування показників діяльності за результатами використання 

стратегічних векторів (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3); систематизації та 

узагальнення, економіко-математичне моделювання – для формування заходів 

до активізації використання стратегічних векторів, розробки моделі оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування (підрозділи 5.1, 5.2, 5.3); абстрактно-логічний 

– для логічного узагальнення теоретичних засад та формування висновків 

дослідження (усі розділи дисертації). Обробка отриманих матеріалів 

здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій.     

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні документи 

Державної служби статистики; законодавчі й нормативні акти, офіційні 

документи різних державних і урядових органів, що регулюють економічні 

відносини на території України; офіційні статистичні матеріали, дані 

бухгалтерської звітності підприємств машинобудування; матеріали наукових 

конференцій і семінарів; ресурси глобальної інформаційної системи Інтернет; 

наукові праці українських і зарубіжних дослідників у галузі економічної теорії 

й практики, присвячені проблемам управління конкурентоспроможністю 

підприємств; результати власних напрацювань. Економічні розрахунки 

виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій 

обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних, методологічних основ та розробленні науково-

практичних рекомендацій щодо формування, використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.   
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Основні положення дисертації, що мають наукову новизну і виносяться 

на захист, полягають у такому:   

вперше: 

 розвинуто концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, які забезпечують успішну реалізацію інструментарію 

управління конкурентоспроможністю, який має стратегічну спрямованість, 

створюючи основу для формування, вибору, реалізації конкурентної стратегії 

та моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю; визначають 

злагодженість роботи всіх складових, порядок здійснення стратегічного 

управління, перелік стратегічних напрямів управління та є базою для 

формування, використання стратегічних векторів управління, що направлено на 

отримання синергійного ефекту підприємств машинобудування в поточному та 

довгостроковому періодах;  

 розроблено теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, в основі яких закладено дотримання факторного, 

системного, процесного підходів, що сприятиме формуванню структури 

визначення стратегічних векторів управління, уточненню їх переліку, 

встановленню взаємозв’язків між ними шляхом дослідження впливу чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища та є підґрунтям для удосконалення 

управління конкурентоспроможністю, коригування стратегічного управління, 

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, а 

також забезпечить досягнення і підтримку бажаного рівня 

конкурентоспроможності з метою підвищення ефективності діяльності 

підприємств машинобудування;  

 розроблено науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, який деталізований у вигляді послідовності 

етапів, що дозволить діагностувати використання стратегічних векторів на 

підставі використання методу регресійного і кореляційного аналізу, визначити 

переваги підприємств, можливі проблеми в майбутніх періодах, розробити 

напрями активізації використання стратегічних векторів, забезпечивши 

підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю та ефективність 

діяльності підприємств в довгостроковій перспективі;  

 запропоновано методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, в основі якого сформовано методичне підґрунтя щодо 

визначення ефективності застосування стратегічних векторів на підставі оцінки 

економічності використання оборотних та необоротних активів; фінансових, 

інвестиційних можливостей; можливостей до покращення виробничої, 

маркетингової, управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи 

підприємств, що дозволить здійснити оцінку інтегрального рівня ефективності, 

рейтингову оцінку підприємств та забезпечить високий рівень 
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конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств 

машинобудування;  

удосконалено: 

– науково-методичні засади вибору та формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, в яких, 

на відміну від існуючих, деталізовано послідовність етапів для вибору та 

розробки інструментарію управління, що дало змогу розробити та прийняти 

управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності, 

діагностувати ефективність та витратність і забезпечить подальше 

впровадження резервів зростання ефективності діяльності; 

– інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, охоплює систему і механізм 

управління конкурентоспроможністю підприємств та є базою для уточнення 

стратегічних векторів управління, забезпечення розвитку конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, обрання напрямів оцінки рівня 

конкурентоспроможності для підтвердження ефективності використання 

інструментарію, що дозволить сформувати стратегічні вектори задля 

ефективного функціонування підприємств у довгостроковому періоді;  

– методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, поєднує в собі процес 

вибору, реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств, що дозволяє врахувати зворотні зв’язки 

між структурними підрозділами, обрати напрями реалізації конкурентної 

стратегії, що дає змогу підприємствам коригувати конкурентну стратегію в 

залежності від змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі;  

– науковий підхід до формування та управління розвитком 

конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування, в основі якого, на відміну від існуючих, закладено 

використання комплексного, інноваційного, процесного підходів, що 

забезпечило розробку послідовності етапів до організації даних процесів 

шляхом врахування взаємодії із системами підприємства, стратегічними 

векторами управління та передбачає оцінку сформованого конкурентного 

потенціалу, конкурентних переваг і результатом якого буде отримання нових 

конкурентних переваг, забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності, 

що вплине на ефективність управління діяльністю підприємств;  

– механізм активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих, охоплює п’ять 

взаємопов’язаних структурних складових: створення умов, формування, 

використання, оцінку результатів застосування, регулювання та контроль його 

функціонування та передбачає їх об’єднання з метою взаємодоповнення та 

розробки заходів раціонального управління ресурсним забезпеченням, що 

дозволяє планувати підвищення ефективності їх діяльності на засадах  
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управління конкурентоспроможністю з метою коригування результатів та  

досягнення очікуваних; 

набули подальшого розвитку: 

 трактування дефініції “управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування”, яке розглянуто як процес формування, 

використання, розширення, набуття нових конкурентних переваг, розвиток 

конкурентного потенціалу, вибір конкурентної стратегії підприємства, 

розробки і прийняття рішень, врахування впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища шляхом здійснення організації, планування, моніторингу, 

контролю за рівнем конкурентоспроможності, прогнозування рівня 

ефективності фінансово-господарської діяльності, аналізу роботи конкурентів 

на ринку машинобудівної продукції; 

 визначення поняття “стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”, яке розглянуто як 

напрямки дій, що направлені на результативне управління, коригування 

управлінських рішень, досягнення основної мети, врахування впливу ринкового 

середовища, забезпечення ефективного використання системи і механізму 

управління, їх розвиток і орієнтацію на розробку концептуальних основ 

управління процесом використання конкурентного потенціалу з урахуванням 

ресурсного забезпечення як передумови успішного функціонування 

підприємств.   

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні, розвитку методико-прикладної бази щодо формування, 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування.     

Результати наукових досліджень дисертаційної роботи були впроваджені 

Донецькою торгово-промисловою палатою (довідка № 8 від 11.11.2019 р.), 

Всеукраїнською спілкою вчених-економістів (довідка № 2-06/20 від 

18.06.2020 р.), Громадською організацією “Академія економічних наук України” 

(довідка № 480/09 від 09.12.2020 р.); використані в діяльності підприємств 

ТОВ “Запорізький інструментальний завод” (довідка № 123 від 20.01.2020 р.), 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” (довідка № 1/11-123 від 27.02.2020 р.), 

ТОВ “НВП Енергомаш” (довідка № 24/03-1 від 18.03.2020 р.), 

ПрАТ “Бердянські жниварки” (довідка № 153 від 09.04.2020 р.), 

АТ “Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування” (АТ “ВІТ”) (довідка № 125-

1 від 15.04.2020 р.), ТОВ “Весташляхбуд” (довідка № 123/1 від 14.05.2020 р.), 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” (довідка № 8/1564 від 20.05.2020 р.), 

ТОВ “Запорізький механічний завод” (довідка № 1114-01/1 від 15.06.2020 р.).  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

“Організація і методика економічного аналізу”, “Податкове планування та 
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мінімізація податкових ризиків”, “Облік інвестиційної діяльності”, “Облік 

зовнішньоекономічної діяльності” (довідка № 01.01-13/39 від 28.05.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід стосовно 

формування, використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Усі основні наукові 

положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, одержано автором 

самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто. Власний науковий внесок 

здобувача в наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у 

списку публікацій за темою дисертації. У цій роботі матеріали і висновки 

кандидатської дисертації автора не використовувались.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертації доповідались автором й отримали позитивну оцінку на міжнародних 

і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: VI Міжнародна 

науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців 

“Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки” 

(м. Кременчук, 12-14 травня 2011 р.); XІV Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – 

Одеса, 25-27 вересня 2015 р.);  XV Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – Одеса, 23-25 

вересня 2016 р.); XVІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми 

планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – Одеса, 15-17 вересня 

2017 р.); XІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління 

економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” 

(м. Хмельницький, 23-25 травня 2018 р.); XVІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – 

Одеса, 21-23 вересня 2018 р.); XXIII Науково-технічна конференція студентів, 

магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА “Економіка та менеджмент” 

(м. Запоріжжя, 23-26 жовтня 2018 р.); XVІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – 

Одеса, 20-22 вересня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми формування та реалізації регіональної економіки” (м. Запоріжжя, 29 

лютого 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, 

фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку” (м. Полтава, 

5 березня 2020 р.); VI Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю “Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в 

умовах глобальної нестабільності” (м. Миколаїв, 12 березня 2020 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Євроінтеграційна перспектива 

та інвестиційний потенціал економіки: теорія та практика” (м. Одеса, 14 

березня 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні 

можливості забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-

політичного процесу” (м. Ужгород, 21 березня 2020 р.); ІV Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція “Фінансове регулювання зрушень у 
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економіці України” (м. Мукачево, 24 березня 2020 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція “Сучасні методи забезпечення економічної безпеки 

країн за умов фінансової нестабільності” (м. Київ, 11 квітня 2020 р.); 

XІV Міжнародна науково-практична конференція “Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави” (м. Запоріжжя, 17 квітня 2020 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток фінансово-

економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, 

держава” (м. Дніпро, 18 квітня 2020 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти” 

(м. Запоріжжя, 25 квітня 2020 р.); XІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Управління економічними системами: концепції, стратегії та 

інновації розвитку” (м. Хмельницький, 18-20 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано в 58 наукових працях, з них: 2 монографії, з 

них 1 одноосібна, 29 статей у наукових фахових виданнях України (11 статей у 

наукових фахових виданнях України, 18 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в іншому 

виданні України, 19 тез доповідей за матеріалами конференцій, 7 навчальних 

посібників. Загальний обсяг публікацій становить 106,56 друк. арк. (особисто 

автору належить 66,52 друк. арк.).     

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 481 сторінку, з них основний текст викладений на 360 

сторінках. Дисертація включає анотацію, 3 додатки, а також список 

використаних джерел налічує 465 найменувань. Робота містить 68 таблиць та 

43 рисунки.   

     

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

визначено мету й завдання дослідження, об’єкт, предмет та методи 

дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення одержаних 

результатів і їх апробацію, висвітлено особистий внесок автора,  

подано результати апробації основних положень дисертації, наведено кількість 

та обсяг публікацій за результатами дослідження, загальний обсяг та структуру 

роботи. 

У першому розділі – “Теоретичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” – 

систематизовано та узагальнено сутність понять “управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”, “стратегічні 

вектори управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”; 

удосконалено науково-методичні засади вибору та формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; 

сформовано інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.   
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У переважній більшості трактувань поняття “управління 

конкурентоспроможністю” зосереджена увага на визначенні його призначення 

та деякі підходи є обмеженими і тому нами запропоновано авторське бачення 

даного поняття.  

Обґрунтовано, що поняття “управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування” доцільно розглядати як процес формування, 

використання, розширення, набуття нових конкурентних переваг, розвиток 

конкурентного потенціалу, вибір конкурентної стратегії підприємства, 

розробки і прийняття рішень, врахування впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища шляхом здійснення організації, планування, моніторингу, 

контролю за рівнем конкурентоспроможності, прогнозування рівня 

ефективності фінансово-господарської діяльності, аналізу роботи конкурентів 

на ринку машинобудівної продукції.   

Узагальнивши підходи науковців до визначення понять “конкуренція”, 

“конкурентоспроможність”, “конкурентоспроможність підприємства”, 

“управління конкурентоспроможністю” можемо відзначити, що відсутнє 

трактування поняття “стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування” та не досліджено його зв'язок з іншими 

поняттями. Тому поняття “стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” запропоновано 

розглядати як напрямки дій, що направлені на результативне управління, 

коригування управлінських рішень, досягнення основної мети, врахування 

впливу ринкового середовища, забезпечення ефективного використання 

системи і механізму управління, їх розвиток і орієнтацію на розробку 

концептуальних основ управління процесом використання конкурентного 

потенціалу з урахуванням ресурсного забезпечення як передумови успішного 

функціонування підприємств.   

Дане поняття адаптоване до функціонування підприємств 

машинобудування в умовах змінного середовища та ґрунтується на 

використанні інструментарію такого управління. Пропонуємо алгоритм 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який передбачає вибір такого інструментарію, що дозволить 

оцінити ефективність діяльності, виявити проблеми та потребу в ньому. 

Запропоновано сценарії з урахуванням послідовності етапів для вибору та 

розробки інструментарію управління, що дає змогу розробити та прийняти 

управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності, 

діагностувати ефективність та витратність і забезпечить їх подальше 

впровадження. 

Автором удосконалено інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, який містить 

систему і механізм управління конкурентоспроможністю (рис. 1).  
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Рис. 1. Інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування 

Примітка: розроблено автором   
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Визначено, що метою системи управління конкурентоспроможністю є 

здійснення процесу управління, розробка і прийняття стратегічних  

рішень, аналіз чинників ринкового середовища, визначення напрямів  

оцінки ефективності конкурентоспроможності, розвиток  

конкурентного потенціалу та конкурентних переваг. При цьому,  

механізм управління конкурентоспроможністю має за мету успішне 

функціонування системи управління, тобто забезпечення впровадження і 

використання через виділення функцій, принципів, методів, ресурсного 

забезпечення. 

У другому розділі – “Методичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування на засадах 

стратегічного розвитку” – запропоновано концептуальні положення щодо 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; розроблено теоретико-практичні рекомендації до 

визначення стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; досліджено методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємств. 

Встановлено, що на підприємствах машинобудування є потреба в 

здійсненні стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств,  

яке б поєднувало інструментарій і модель управління, конкурентну стратегію, 

стратегічні вектори, мало стратегічну спрямованість та визначало послідовність 

їх взаємодії для досягнення цілей їх діяльності. Одночасно, відсутні науково-

методичні положення, в яких визначено порядок здійснення такого управління 

підприємств. Отже, незрозумілим залишається структура концептуальних 

положень, яку доцільно розробити. 

Запропоновано концептуальні положення щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, 

використання яких направлено на реалізацію інструментарію  

управління конкурентоспроможністю, створення передумов щодо формування, 

вибору, реалізації конкурентної стратегії, застосування моделі  

стратегічного управління конкурентоспроможністю, подальшого  

формування стратегічних векторів управління, що вплине на  

отримання синергійного ефекту підприємств (рис. 2). Встановлено,  

що всі складові елементи, компоненти концептуальних положень 

взаємопов’язані та не використання однієї з них призведе до порушення 

ритмічності виробництва.  

Здійснений аналіз напрацювань вітчизняних та закордонних вчених щодо 

стратегічного управління конкурентоспроможністю на підприємствах показав 

їх неоднозначність. Автором запропоновано теоретико-практичні рекомендації 

до визначення стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, в основі яких використано факторний, 

системний, процесний підходи для формування структури визначення 

стратегічних векторів управління, уточнення їх набору.  
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Рис. 2. Концептуальні положення щодо здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 
Примітка: запропоновано автором 
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конкурентоспроможністю підприємств включено: інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; процес вибору, 
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розвитком конкурентного потенціалу, концептуальні основи управління 

формуванням конкурентних переваг. Використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств передбачає врахування дії 

ринкового середовища, загроз і ризиків та забезпечує ефективний процес 

організації стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Встановлено, що проведення оцінки конкурентоспроможності є 

важливою умовою подальшої ефективної діяльності підприємств. Визначено, 

що під час здійснення такої оцінки доцільно враховувати вплив чинників 

ринкового середовища, галузеву спрямованість, що дозволить провести 

достовірну оцінку, визначити сильні і слабкі сторони, виявити конкурентні 

переваги  з метою стратегічного управління конкурентоспроможністю.  

У третьому розділі – “Аналіз конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування” – проаналізовано ефективність діяльності, рівень 

конкурентоспроможності промислових підприємств і підприємств 

машинобудування та обґрунтовано доцільність управління даними процесами.  

З’ясовано, що підтвердженням підвищення конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування є стійке зростання показників фінансово-

господарської діяльності (табл. 1). Фінансово-господарська діяльність 

ПрАТ “Запоріжабразив” в 2019 р. може бути охарактеризована як  

неефективна, але у 2018 р. діяльність була ефективною. Крім того, 2019 р. для 

підприємства був збитковим та зменшилися показники діяльності.  

Тенденції зниження фінансових результатів спостерігаються  

і по іншим аналізованим підприємствам машинобудування Запорізького 

регіону (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств за 2015-

2019 рр. 

Показники (тис. грн.) 

Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ “Запоріжабразив” 

Необоротні активи 139444 146540 242159 185840 270027 

Оборотні активи 390202 365250 393454 583911 578865 

Основні засоби 129628 136715 137978 120900 140162 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 7077 6726 12464 38714 7675 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 900824 961027 1271231 1558885 1291148 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 671514 775801 993805 1186304 1091659 

Фінансовий результат від операційної діяльності 87825 59501 79244 125033 5266 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 

(збиток) 3317 29036 60469 108781 -412 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1590 21075 47212 84355 -2022 

ТОВ “Запорізький механічний завод” 

Необоротні активи 18757 3485 3933 41817 9061 

Оборотні активи 43747 60843 65178 30978 66051 

Основні засоби 1547 1546 1689 2009 6582 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 2312 1060 813 740 579 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 29892 26744 35702 41629 39146 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 20819 20023 23928 30997 29752 

Фінансовий результат від операційної діяльності 1874 1556 5301 2902 301 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 

(збиток) 2246 1376 5345 2795 319 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1824 1129 4383 2292 144 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 

Необоротні активи 39177 35557 38257 53510 94074 

Оборотні активи 144172 246669 387108 420442 400348 

Основні засоби 38397 34804 37662 52366 70602 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 20018 58735 37545 82385 16397 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 163380 406165 466312 430273 390473 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 104188 294094 377849 313838 231659 

Фінансовий результат від операційної діяльності 33746 40178 44220 53832 64120 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 

(збиток) 35358 32199 35573 32086 27334 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 30593 25835 29338 25018 21557 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств  

 

Дані табл. 1 свідчать, що не дивлячись на зниження фінансових 

результатів, на всіх аналізованих підприємствах  машинобудування 

спостерігалася позитивна динаміка значного зростання вартості необоротних 

активів при зниженні вартості оборотних (виключення – ТОВ “Запорізький 

механічний завод”). При цьому, на всіх аналізованих підприємствах 

спостерігалося зниження показників оборотності активності і оборотних коштів 

(табл. 2), що негативно впливає на  їх ділову активність, які є складовими їх 

конкурентоспроможності. 

Таблиця 2 

Показники ділової активності підприємств машинобудування за 2015-2019 рр. 

Показники ділової активності 

Значення 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ “Запоріжабразив” 

Коефіцієнт рентабельності продукції 0,24 2,72 4,75 7,11 -0,19 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 7,69 8,61 12,85 10,90 11,02 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 3,48 3,57 4,41 4,45 3,88 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості 0,26 0,14 0,20 0,20 0,14 

Коефіцієнт оборотності активів 1,81 1,85 2,22 2,24 1,59 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 2,61 2,54 3,35 3,01 2,35 

ТОВ “Запорізький механічний завод” 

Коефіцієнт рентабельності продукції 8,76 5,64 18,32 7,39 0,48 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,45 3,28 5,28 4,25 2,62 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 12,16 8,60 8,90 6,61 6,19 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості 1,41 1,23 0,58 1,12 1,23 

Коефіцієнт оборотності активів 0,48 0,42 0,54 0,57 0,53 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 0,79 0,51 0,57 0,83 0,81 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 

Коефіцієнт рентабельності продукції 0,29 0,09 0,08 0,08 0,09 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 7,26 15,31 10,15 7,21 7,78 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 2,23 3,13 2,12 1,49 1,31 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості 0,34 0,13 0,26 0,16 0,18 

Коефіцієнт оборотності активів 1,13 1,74 1,32 0,96 0,81 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 1,52 2,08 1,47 1,07 0,95 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств  

 

Передумовою здійснення ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування є дослідження 

показників конкурентоспроможності, тобто фінансового стану, ділової 

активності, виробництва, збуту та просування продукції, ефективності 

управління персоналом (табл. 3).  

Значне погіршення ПрАТ “Запоріжабразив” було зафіксовано у 2019 р. 

Означений період характеризується погіршенням показників ділової 

активності, ефективності виробництва, збуту та просування продукції, 

незмінним значенням показників управління персоналом та фінансового стану. 

Отже, на підприємстві сформувався низький рівень конкурентоспроможності та 

доцільним є впровадження інструментів до здійснення управління 

конкурентоспроможністю, формування конкурентного потенціалу, нових 

конкурентних переваг.  

Таблиця 3 

Показники конкурентоспроможності підприємств за 2015-2019 рр. 

Показники конкурентоспроможності 

Значення 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ “Запоріжабразив” 
Фінансовий стан 

Коефіцієнт автономії 0,45 0,51 0,48 0,49 0,68 
Коефіцієнт фінансування 1,21 0,94 1,07 1,02 0,46 

Коефіцієнт росту роздрібного товарообігу 1,16 1,05 1,21 1,28 0,87 

Коефіцієнт забезпечення власними засобами 0,26 0,32 0,17 0,33 0,54 
Коефіцієнт фінансової напруженості 0,55 0,49 0,52 0,51 0,32 

Ефективність виробництва 
Коефіцієнт фондовіддачі 6,80 7,22 9,26 12,86 9,59 

Коефіцієнт фондоємності 0,15 0,14 0,11 0,08 0,10 

Коефіцієнт фондоозброєності 93,99 96,22 96,86 86,29 94,16 
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва 1,34 1,24 1,28 1,31 1,18 

Ефективність збуту та просування продукції 
Коефіцієнт ефективності управління підприємством 3,76 3,65 4,13 4,10 2,23 

Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,18 2,19 3,71 5,41 -0,16 

Коефіцієнт ефективності маркетингових заходів 3,26 3,35 3,04 2,96 2,79 
Ефективність управління персоналом 

Продуктивність праці 425,13 454,53 535,76 690,10 590,70 
Коефіцієнт співвідношення управлінського та основного 

виробничого персоналу 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ТОВ “Запорізький механічний завод” 
Фінансовий стан 

Коефіцієнт автономії 0,95 0,95 0,93 0,93 0,90 
Коефіцієнт фінансування 0,05 0,05 0,07 0,08 0,11 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт росту роздрібного товарообігу 1,18 0,94 1,07 0,89 0,92 

Коефіцієнт забезпечення власними засобами 0,93 0,95 0,93 0,83 0,89 

Коефіцієнт фінансової напруженості 0,05 0,05 0,07 0,07 0,10 
Ефективність виробництва 

Коефіцієнт фондовіддачі 18,67 17,29 22,07 21,97 9,11 
Коефіцієнт фондоємності 0,05 0,06 0,05 0,05 0,11 

Коефіцієнт фондоозброєності 6,65 6,97 8,01 8,90 21,69 

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва 1,44 1,34 1,49 1,34 1,32 
Ефективність збуту та просування продукції 

Коефіцієнт ефективності управління підприємством 0,50 0,44 0,55 0,62 0,58 
Коефіцієнт рентабельності реалізації 6,10 4,22 12,28 5,51 0,37 

Коефіцієнт ефективності маркетингових заходів 12,88 11,29 8,21 9,57 9,93 

Ефективність управління персоналом 
Продуктивність праці 53,74 55,02 64,57 54,64 54,05 

Коефіцієнт співвідношення управлінського та основного 
виробничого персоналу 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 

Фінансовий стан 
Коефіцієнт автономії 0,47 0,42 0,35 0,37 0,40 

Коефіцієнт фінансування 1,11 1,37 1,86 1,73 1,51 
Коефіцієнт росту роздрібного товарообігу 1,32 2,45 1,18 0,70 1,35 

Коефіцієнт забезпечення власними засобами 0,33 0,34 0,28 0,29 0,26 

Коефіцієнт фінансової напруженості 0,53 0,58 0,65 0,63 0,60 
Ефективність виробництва 

Коефіцієнт фондовіддачі 4,44 11,10 12,87 9,56 6,35 
Коефіцієнт фондоємності 0,23 0,09 0,08 0,10 0,16 

Коефіцієнт фондоозброєності 71,41 53,35 43,34 51,04 70,19 

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва 1,57 1,38 1,23 1,37 1,69 
Ефективність збуту та просування продукції 

Коефіцієнт ефективності управління підприємством 1,88 3,41 3,14 2,48 1,98 
Коефіцієнт рентабельності реалізації 18,73 6,36 6,29 5,81 5,52 

Коефіцієнт ефективності маркетингових заходів 3,87 3,84 5,60 4,88 2,56 

Ефективність управління персоналом 
Продуктивність праці 210,64 386,83 374,92 249,73 340,03 

Коефіцієнт співвідношення управлінського та основного 
виробничого персоналу 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств     
 

У четвертому розділі – “Удосконалення методологічних основ 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” – 

удосконалено методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; удосконалено науковий підхід до формування та управління 

розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг 

підприємств машинобудування; розроблено та реалізовано науково-

методичний підхід здійснення діагностики результативності стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Визначено, що ефективний розвиток підприємств машинобудування 

залежить від якості управління підприємством, прийняття стратегічних рішень 

та потребує зростання показників діяльності, що забезпечується достатнім 

рівнем конкурентоспроможності. Умовою постійного підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування є організація 

управління даним процесом, що потребує їх методичного забезпечення. 

Удосконалено методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та 
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здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який передбачає аналіз цілей діяльності та визначення їх 

досяжності; моніторинг зовнішнього, внутрішнього середовища з урахуванням 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, виробничої, організаційної, 

управлінської та маркетингової, кадрової політики; врахування досвіду 

діяльності підприємств-конкурентів, передових іноземних компаній. 

Запропонований методологічний підхід  поєднує в собі процес вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Саме таке поєднання є підґрунтя до 

вибору та реалізації конкурентної стратегії на підставі здійснення стратегічного 

управління, а модель виступає інструментом функціонування відповідної 

стратегії. Сформована модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств є методичною основою для здійснення 

процесу вибору, реалізації конкурентної стратегії, визначає її інформаційне 

забезпечення. 

Враховуючи напрями реалізації конкурентної стратегії уточнено 

очікувані результати: економічний ефект (забезпечення ефективного 

використання оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, 

грошових коштів, основних засобів, зростання прибутку); фінансовий ефект 

(раціоналізація застосування власних, позикових, залучених ресурсів, своєчасне 

виконання фінансових зобов’язань, розширення фінансових можливостей 

підприємства, прогнозування майбутніх грошових надходжень, формування 

резервів до зростання доходу, зменшення витрат, зростання 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості, згортання інноваційної 

та інвестиційної діяльності, коригування фінансового та операційного циклу, 

зростання вартості капіталу); виробничо-господарський ефект (підвищення 

продуктивності праці та підвищення якості кадрової політики, розширення 

каналів збуту продукції, скорочення виробничих витрат, скорочення браку 

продукції, підвищення якості, обсягів виробництва та збуту продукції, 

залучення нових споживачів, вдосконалення виробничих процесів та зростання 

виробничих масштабів, розвиток технологічного потенціалу).   

Визначено, що для функціонування підприємств машинобудування 

важливим є дотримання методів добросовісної конкуренції відповідно до 

чинного законодавства.  Під час формування конкурентних переваг 

підприємства машинобудування необхідно враховувати його наявний 

потенціал, специфіку галузевої діяльності, ринки збуту продукції, асортимент, 

потреби контрагентів.  

Обґрунтовано, що для підприємств машинобудування важливу роль у 

формуванні конкурентного потенціалу, розробці конкурентних переваг відіграє 

процес організації управління їх розвитком та доведено, що дані процеси 

взаємопов’язані між собою та є взаємодоповнюючими. Тому, удосконалено 

науковий підхід до формування та управління розвитком конкурентного 

потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування (рис. 3).  
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Рис. 3. Науковий підхід до формування та управління розвитком конкурентного 

потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування 

Примітка: власна розробка автора   
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Встановлено, що здійснення управління розвитком конкурентного 

потенціалу передбачає визначення цілей діяльності, ґрунтується на принципах з 

дотриманням функцій управління, вивчення прихованих можливостей 

подальшого розвитку потенціалу, що забезпечить формування та розробку 

конкурентних переваг, вплине на конкурентні позиції підприємств на 

внутрішньому і міжнародному ринках.  

Доведено, що вагоме значення у роботі має прогнозування рівня 

конкурентоспроможності, ефективності стратегічного управління  діяльністю 

підприємств машинобудування.  

Для проведення прогнозу розроблено науково-методичний підхід 

здійснення діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

В процесі діагностики визначаються призначення, досконалість, 

раціональність, економічність моделі діагностики результативності 

стратегічних векторів, що  забезпечує створення необхідних умов для 

застосування даної моделі для підприємств машинобудування (дотримання 

організаційних характеристик). 

Апробація науково-методичного підходу на підприємствах 

машинобудування дозволила здійснити діагностику використання стратегічних 

векторів шляхом застосування методу регресійного та кореляційного аналізу. 

За результатами проведеного аналізу визначено набір переваг і проблем 

діяльності підприємств  машинобудування від використання стратегічних 

векторів, розроблено напрями їх активізації в майбутньому.  

Встановлено, що впровадження стратегічних векторів на підприємствах 

машинобудування є доцільним та забезпечить підвищення ефективності 

управління конкурентоспроможністю, діяльності в довгостроковій перспективі.  

У п’ятому розділі – “Економічне оцінювання ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” – удосконалено 

механізм активізації управління стратегічними векторами підприємств 

машинобудування; запропоновано методологічний підхід до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування.  

З’ясовано, що на підприємствах машинобудування поряд із 

використанням стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

слід стежити за процесом їх застосування, визначати можливі похибки, 

здійснювати заходи до підвищення ефективності і тому удосконалено механізм 

активізації управління стратегічними векторами підприємств 

машинобудування. Даний механізм складається із структурних складових, 

серед яких: створення умов щодо формування механізму та його формування, 

використання, оцінка результатів від застосування, регулювання та  

контроль механізму. Використання механізму на підприємствах 

машинобудування забезпечить зростання ефективності використання 

стратегічних векторів та управління конкурентоспроможністю. Одночасно, на 

підприємствах підвищиться ефективність прийняття і реалізації стратегічних 

рішень, роботи структурних підрозділів, будуть визначені перспективні 
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напрямки їх діяльності та підприємства в цілому. Практичний досвід 

використання механізму дозволив сформувати заходи активізації використання 

стратегічних векторів та дійти висновку, що важливим є злагодженість роботи 

всіх структурних підрозділів.  

Узагальнення існуючих наукових підходів до оцінки 

конкурентоспроможності та ефективності управління діяльністю підприємств 

машинобудування, дозволили встановити, що така оцінка повинна включати 

часткові показники за категоріями груп ефектів, склад необхідних ресурсів. В 

процесі такої оцінки необхідно врахувати перелік виконавців, строки 

проведення дослідження, уточнювати рекомендації щодо подальшого 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Тому, запропоновано методологічний підхід до 

оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, який дозволяє 

оцінити результати від застосування стратегічних векторів (рис. 4). Результатом 

використання методологічного підходу є розрахунок економічного, 

фінансового, виробничо-господарського ефекту та загального інтегрального 

рівня ефективності, що дозволить встановити ефективність використання 

стратегічних векторів (табл. 4).   

 
Рис. 4. Методологічний підхід до оцінки використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

Примітка: власна розробка автора   
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Для розрахунку інтегрального показника за категоріями груп ефектів не 

враховуються вагові коефіцієнти, адже наведені показники за групами ефектів 

мають різний ступінь впливу, різну характеристику, відображають різний 

рівень ефективності використання стратегічних векторів управління та 

застосування методу експертних оцінок не гарантуватиме об’єктивність думок 

експертів.  

Таблиця 4 

Оцінка ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування за 2015-2019 рр. 

Показники 

Значення 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПрАТ “Запоріжабразив” 

Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,70 1,77 1,98 2,05 1,44 

Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 0,66 0,94 0,69 0,86 0,37 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 1,19 1,27 1,35 1,50 1,16 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 1,09 1,15 1,16 1,21 0,99 

ТОВ “Запорізький механічний завод” 

Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,86 1,79 1,93 1,84 1,91 

Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 1,27 1,29 1,86 0,99 1,01 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 1,94 1,81 2,02 1,53 1,51 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 1,30 1,28 1,39 1,21 1,22 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 

Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,57 1,84 1,68 1,47 1,54 

Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 1,44 1,19 1,39 1,14 1,20 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 1,53 1,43 1,50 1,37 1,34 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 1,23 1,22 1,23 1,15 1,17 

Примітка: розроблено автором за даними звітності підприємств  

 

Також здійснюється рейтингова оцінка підприємств за результатами 

використання стратегічних векторів для визначення серед  

аналізованих підприємств тих, де використання стратегічних векторів було 

найефективнішим (табл. 5). Доведено, що його використання сприятиме 

визначенню ефективності ведення господарської діяльності та управління 

конкурентоспроможністю.  
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Таблиця 5 

Рейтингова оцінка підприємств машинобудування за результатами 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю у 

2015-2019 рр. та визначення їх місця в рейтингу 

№ Показники 

Значення 
Місце в 

рейтингу 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

РОвсвук 

ПрАТ “Запоріжабразив” 0,77 0,65 0,84 0,76 0,83 3 

2 

РОвсвук ТОВ “Запорізький 

механічний завод” 0,48 0,41 0,33 0,60 0,63 2 

3 

РОвсвук ПрАТ “Бердянські 

жниварки” 0,24 0,54 0,33 0,32 0,36 1 

Примітка: розроблено автором 

 

Запропонований методологічний підхід апробовано на підприємствах 

машинобудування Запорізької області та АТ “Український науково-дослідний 

проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування”.  

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами виконаних досліджень у дисертації запропоновано 

методологічні засади і рекомендації щодо формування стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, що 

дозволить сформувати конкурентні переваги, розвинути конкурентний 

потенціал, підвищити рівень конкурентоспроможності та ефективність 

фінансово-господарської діяльності підприємств у довгостроковому періоді. 

Отримані під час проведення наукового дослідження методологічні, практичні 

результати надають змогу зробити такі висновки:  

1. Охарактеризовано взаємозв’язок між поняттями “конкуренція”, 

“конкурентоспроможність”, “конкурентоспроможність підприємства” та 

“управління конкурентоспроможністю”. Як результат, запропоновано поняття 

“управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”  

як процес формування, використання, розширення,  

набуття нових конкурентних переваг, розвиток конкурентного потенціалу, 

вибір конкурентної стратегії підприємства, розробки і прийняття рішень, 

врахування впливу зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом 

здійснення організації, планування, моніторингу, контролю за рівнем 

конкурентоспроможності, прогнозування рівня ефективності фінансово-

господарської діяльності, аналізу роботи конкурентів на ринку машинобудівної 

продукції.  

2. Запропоновано дефініцію “стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” як напрямки дій, що 

направлені на результативне управління, коригування управлінських рішень, 

досягнення основної мети, врахування впливу ринкового середовища, 
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забезпечення ефективного використання системи і механізму управління, їх 

розвиток і орієнтацію на розробку концептуальних основ управління процесом 

використання конкурентного потенціалу з урахуванням ресурсного 

забезпечення як передумови успішного функціонування підприємств.  

Виходячи з цього, слід зауважити, що стратегічні вектори є передумовою 

ефективного управління конкурентоспроможністю, дозволять ефективно 

використати систему і механізм управління, здійснити управління розвитком 

конкурентного потенціалу, визначити напрями підвищення 

конкурентоспроможності, створити умови для реалізації конкурентної стратегії 

на підприємстві.   

3. Критичний огляд наукових літературних джерел дозволив 

удосконалити науково-методичні засади вибору та формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Їх 

використання дозволило визначити послідовність формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю, сформувати систему і механізм 

управління та визначити їх структуру, встановити взаємозв’язки між ними, 

визначити необхідні умови до їх впровадження та досягнення стратегічних 

цілей на підприємствах машинобудування, що вплине на загальний рівень 

конкурентоспроможності.  

4. Доведено, що на підприємствах машинобудування існує потреба в 

уточненні структури системи і механізму управління конкурентоспроможністю. 

Це обумовило необхідність удосконалення інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, який забезпечить визначення стратегічних векторів 

управління, напрямів оцінки рівня конкурентоспроможності, сприятиме 

розвитку конкурентного потенціалу, створенню умов для підвищення 

конкурентоспроможності, реалізації конкурентної стратегії, що вплине на 

ефективність роботи та результати функціонування підприємств протягом 

тривалого періоду.  

5. Запропоновано концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, які включають інструментарій управління 

конкурентоспроможністю, процес вибору, реалізації конкурентної  

стратегії, використання моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю та забезпечують їх подальше використання  

за умови злагодженості роботи фінансової, інвестиційної, інноваційної, 

виробничої, організаційної, маркетингової, управлінської сфер  

діяльності та кадрової політики. Також вони дозволяють визначити 

оптимальний набір складових елементів стратегічного управління, встановити 

зворотні зв’язки, забезпечити злагодженість роботи задля підвищення 

ефективності тактичного і стратегічного управління конкурентоспроможністю, 

визначення стратегічних орієнтирів розвитку, використання конкурентної 

стратегії та подальшого підвищення ефективності функціонування підприємств 

машинобудування. 
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6. Запропоновано теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, що дозволило виділити такі вектори: інструментарій 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; процес 

вибору, реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств; концептуальні основи управління 

розвитком конкурентного потенціалу, концептуальні основи управління 

формуванням конкурентних переваг. Обґрунтовано, що використання 

стратегічних векторів потребує постійного дослідження чинників зовнішнього, 

внутрішнього середовища та забезпечить отримання сукупного синергійного 

ефекту, тобто зростання конкурентоспроможності та її підтримка на бажаному 

рівні, розвиток конкурентного потенціалу, розробка нових конкурентних 

переваг, удосконалення стратегічного управління, визначення перспективних 

напрямків діяльності, розвиток загального потенціалу підприємств шляхом 

прийняття стратегічних рішень.  

7. Проведено ґрунтовний аналіз фінансово-господарської діяльності, 

показників фінансового стану, ділової активності, виробництва, збуту та 

просування продукції, ефективності управління персоналом підприємств 

машинобудування як основи підвищення їх конкурентоспроможності, який 

дозволяє відзначити погіршення конкурентоспроможності у 2019 р. порівняно з 

2018 р. Це дозволяє стверджувати про доцільність впровадження стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю, що дозволить використати 

конкурентну стратегію, здійснити управління конкурентоспроможністю, 

сформувати конкурентний потенціал та конкурентні переваги.   

8. Удосконалено методологічний підхід до застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, який адаптовано до діяльності  

підприємств машинобудування та виступає методичним базисом щодо 

здійснення вибору, реалізації конкурентної стратегії, стратегічного  

управління конкурентоспроможністю, дозволяє систематизувати  

дані процеси. Застосування підходу дозволило сформувати напрями  

реалізації конкурентної стратегії, вплине на створення умов для  

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, 

постійне зростання рівня конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування.  

9. Встановлено, що для підприємств машинобудування вагоме 

значення для підвищення конкурентоспроможності відіграє процес  

управління розвитком конкурентного потенціалу та формуванням 

конкурентних переваг. Удосконалено науковий підхід до формування та 

управління розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття 

конкурентних переваг підприємств машинобудування шляхом використання 

комплексного, інноваційного, процесного підходів, що дозволило організувати 

та реалізувати дані процеси на підприємстві, здійснити оцінку вже 
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сформованого конкурентного потенціалу, розробку нових конкурентних 

переваг, що вплине на результати функціонування.  

10. Розроблено науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, який деталізовано у вигляді послідовності 

етапів, в основі якого закладено використання методу регресійного і 

кореляційного аналізу. Для ефективної роботи підприємств машинобудування в 

майбутніх періодах, забезпечення зростання конкурентоспроможності, 

успішного використання стратегічних векторів доцільним є здійснення 

діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, що також сприятиме визначенню переваг, недоліків 

та розробці напрямів активізації функціонування і ефективного впровадження 

стратегічних векторів.  

11. З’ясовано, що для успішного використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах існує  

потреба у використанні механізму. Удосконалений механізм активізації 

управління стратегічними векторами підприємств машинобудування 

передбачає врахування взаємопов’язаних структурних складових, використання 

яких дозволило сформувати заходи активізації використання даних векторів та 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гамова О.В. Стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 

основ та науково-практичних рекомендацій щодо формування, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. 

Розвинуто концептуальні положення щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, які 

забезпечують успішну реалізацію інструментарію  

управління конкурентоспроможністю. Розроблено теоретико-практичні 

рекомендації до визначення стратегічних векторів  

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування,  

в основі яких закладено дотримання факторного, системного, процесного 

підходів.  

Розроблено науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Запропоновано методологічний підхід до 

оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, в основі якого 

сформовано методичне підґрунтя щодо визначення ефективності застосування 

стратегічних векторів.  

Сформовано науково-методичні засади вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування та удосконалено інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

Удосконалено методологічний підхід до застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування та розвинуто науковий підхід до формування та 

управління розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття 

конкурентних переваг підприємств машинобудування.  

Удосконалено механізм активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування.  

Набули подальшого розвитку трактування дефініцій “управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування”,  

“стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування”.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Гамова А.В. Стратегические векторы управления 

конкурентоспособностью предприятий машиностроения. - 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021.     

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ и 

научно-практических рекомендаций по формированию, использованию 

стратегических векторов управления конкурентоспособностью предприятий 

машиностроения. 

Развито концептуальные положения по осуществлению стратегического 

управления конкурентоспособностью предприятий машиностроения, которые 

обеспечивают успешную реализацию инструментария управления 

конкурентоспособностью. Разработаны теоретико-практические рекомендации 

к определению стратегических векторов управления конкурентоспособностью 

предприятий машиностроения, в основе которых заложено соблюдение 

факторного, системного, процессного подходов.  

Разработан научно-методический подход осуществления диагностики 

результативности стратегических векторов управления 

конкурентоспособностью предприятий машиностроения. Предложено 

методологический подход к оценке использования стратегических векторов 

управления конкурентоспособностью предприятий машиностроения, в основе 

которого сформировано методическую основу по определению эффективности 

применения стратегических векторов.  

Сформированы научно-методические основы выбора и формирования 

инструментария управления конкурентоспособностью предприятий 

машиностроения и усовершенствован инструментарий управления 

конкурентоспособностью предприятий машиностроения. 

Усовершенствован методологический подход к применению 

конкурентной стратегии и осуществления стратегического управления 

конкурентоспособностью предприятий машиностроения и развит научный 

подход к формированию и управлению развитием конкурентного потенциала с 

целью получения конкурентных преимуществ предприятий машиностроения. 
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Усовершенствован механизм активизации управления стратегическими 

векторами предприятий машиностроения.  

Получили дальнейшее развитие трактовки дефиниций “управление 

конкурентоспособностью предприятий машиностроения”, “стратегические 

векторы управления конкурентоспособностью предприятий машиностроения”. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, управление 

конкурентоспособностью, стратегические векторы управления 

конкурентоспособностью, инструментарий управления, конкурентная 

стратегия, стратегическое управление конкурентоспособностью, конкурентный 

потенциал, конкурентные преимущества, диагностика, оценка использования 

стратегических векторов. 

 

SUMMARY 

  

Hamova O.V. Strategic vectors of competitiveness management of 

mechanical engineering enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript.  

The dissertation for the Doctor of Economic sciences degree on a specialty 

08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to Types of 

Economic Activities). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021.  

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological bases and scientific and practical recommendations for the formation, 

use of strategic vectors of competitiveness management of mechanical engineering 

enterprises. 

 Conceptual principals for the implementation of strategic management of the 

competitiveness of mechanical engineering enterprises have been developed, which 

ensure the successful implementation of competitiveness management tools that have 

a strategic focus. Conceptual principals creating a basis for the formation, selection, 

implementation of competitive strategy and model of strategic competitiveness 

management, they determine the coherence of all components, the order of strategic 

management, the list of strategic areas of management and are the basis for the 

formation, use of strategic management vectors which is aimed at obtaining a 

synergistic effect of mechanical engineering enterprises in the current and long-term 

periods.  

Theoretical and practical recommendations for determining the strategic 

vectors of competitiveness management of mechanical engineering enterprises, which 

are based on compliance with factor, system, process approaches. Implementation of 

theoretical and practical recommendations will contribute to the formation of the 

structure of defining strategic management vectors, clarifying their list, establishing 

relationships among them by studying the impact of internal and external factors and 

is the basement for improving competitiveness management, adjusting strategic 

management, achieving strategic goals, developing competitive potential, forming of 

competitive advantages, as well as ensure the achievement and maintenance of the 
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desired level of competitiveness in order to increase the efficiency of mechanical 

engineering enterprises.  

The scientific and methodical approach of realization of diagnostics of 

efficiency of strategic vectors of management of competitiveness of the enterprises of 

mechanical engineering is developed. This approach is detailed in the form of a 

sequence of stages, which allowed organizing and implementing diagnostics of the 

use of strategic vectors based on the method of regression and correlation analysis, 

identifying the advantages of enterprises, possible problems in future periods, 

develop directions for intensifying the use of strategic vectors, that will have a 

comprehensive impact on improving the efficiency of competitiveness management 

and efficiency of enterprises in the long run due to the successful implementation of 

strategic vectors. 

A methodological approach is proposed to assessing the use of strategic vectors 

of competitiveness management of mechanical engineering enterprises, based on it a 

methodological basis for determining the effectiveness of strategic vectors is formed. 

The use of the methodological approach will allow to assess the cost-effectiveness of 

current and non-current assets (assessment of economic effect), financial, investment 

opportunities (assessment of financial effect), opportunities to improve production, 

marketing, management, innovation, organizational and personnel performance of 

enterprises (assessment of production and economic effect ), which will provide an 

assessment of the integrated level of efficiency, the rating of enterprises based on the 

results of the use of strategic vectors and improve their use, which will affect the 

level of competitiveness and efficiency of mechanical engineering enterprises in 

subsequent periods.  

Scientific and methodological principles of selection and formation of tools for 

managing the competitiveness of mechanical engineering enterprises are formed, 

which detail the sequence of stages for selection and development of management 

tools, which allowed developing and making management decisions to increase 

competitiveness, diagnose efficiency and cost and ensure their further 

implementation.  

The tools for managing the competitiveness of mechanical engineering 

enterprises have been improved, which covers the system and mechanism for 

managing the competitiveness of enterprises. This toolkit contains a set of 

interconnected structural elements, components, is the basis for clarifying the 

strategic management vectors, ensuring the development of competitive potential, the 

formation of competitive advantages, choosing areas for assessing the level of 

competitiveness to confirm the effectiveness of the toolkit usage. Its use will allow 

forming strategic vectors for the effective functioning of enterprises in the long run. 

The methodological approach to the application of competitive strategy and 

strategic management of competitiveness of mechanical engineering enterprises has 

been improved, which combines the process of selection, implementation of 

competitive strategy and the model of strategic management of enterprise 

competitiveness. The application of the methodological approach allowed choosing 

the directions of implementation of the competitive strategy, which provides 
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enterprises the possibility to adjust the competitive strategy depending on changes in 

the internal and external environment.  

The scientific approach to formation of conceptual bases of management of 

development of competitive potential and management of formation of competitive 

advantages of the enterprises of mechanical engineering is developed which is based 

on use of complex, innovative, process approaches. The application of the scientific 

approach allowed organizing at the enterprise the process of managing the 

development of competitive potential and managing the formation of competitive 

advantages by taking into account the interaction with enterprise systems, strategic 

management vectors and involves assessing the existing competitive potential, 

competitive advantages. The result of the implementation of the scientific approach 

will permit to form new competitive advantages, to ensure the growth of the level of 

competitiveness, which will affect the efficiency of management and doing business 

of enterprises. 

 The mechanism of management and intensification of use of strategic vectors 

of management of competitiveness of the enterprises of mechanical engineering is 

improved. This mechanism combines a set of structural components and their 

elements, which include the creation of conditions, formation, use, evaluation of 

results from the application, regulation and control of the mechanism in order to form 

measures for the rational application of strategic vectors and their management. 

Approbation of the mechanism at the mechanical engineering enterprises will allow 

increasing efficiency of use of strategic vectors and will influence administration of 

process of management of competitiveness, achievement of expected results of the 

mechanical engineering enterprise.  

The interpretation of the definitions “competitiveness management of 

mechanical engineering enterprises”, “strategic vectors of competitiveness 

management of mechanical engineering enterprises” has been further developed.  

Keywords: competitiveness, competitiveness management, strategic vectors of 

competitiveness management, management tools, competitive strategy, strategic 

competitiveness management, competitive potential, competitive advantages, 

diagnostics, evaluation of the use of strategic vectors. 
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