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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, Запоріжжя, 

2021.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 

основ та науково-практичних рекомендацій щодо формування, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. 

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.   

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.   

Поняття «стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування» запропоновано розглядати як напрямки дій, 
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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.  

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 
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машинобудування; розроблено теоретико-практичні рекомендації до 

визначення стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; досліджено методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємств. 

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. 

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.  

Визначено, що до стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств включено: 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. Використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств передбачає врахування дії 

ринкового середовища, загроз і ризиків та забезпечує ефективний процес 

організації стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. 
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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. 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. 

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, що негативно впливає на  їх ділову активність, 

які є складовими їх конкурентоспроможності. 

Передумовою здійснення ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування є дослідження 

показників конкурентоспроможності, тобто фінансового стану, ділової 

активності, виробництва, збуту та просування продукції, ефективності 

управління персоналом.  

Значне погіршення ПрАТ «Запоріжабразив» було зафіксовано у 2019 р. 

Означений період характеризується погіршенням показників ділової 
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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.  

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. 

Удосконалено методологічний підхід до застосування конкурентної 

стратегії та 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. 
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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. Тому, удосконалено науковий підхід до 

формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з метою 

набуття конкурентних переваг підприємств машинобудування.  

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 
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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 
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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 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. Результатом 

використання методологічного підходу є розрахунок економічного, 

фінансового, виробничо-господарського ефекту та загального інтегрального 

рівня ефективності, що дозволить встановити ефективність використання 

стратегічних векторів.   

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.  
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Також здійснюється рейтингова оцінка підприємств за результатами 

використання стратегічних векторів для визначення серед аналізованих 

підприємств тих, де використання стратегічних векторів було 

найефективнішим. Доведено, що його використання сприятиме визначенню 

ефективності ведення господарської діяльності та управління 

конкурентоспроможністю.  

Запропонований методологічний підхід апробовано на підприємствах 

машинобудування Запорізької області та АТ «Український науково-дослідний 

проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування».   

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету, в 

межах науково-дослідної роботи Національної металургійної академії України. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

Донецької торгово-промислової палати, Всеукраїнської спілки вчених-

економістів, Громадської організації «Академія економічних наук України»; 

використані в діяльності підприємств ТОВ «Запорізький інструментальний 

завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ТОВ «НВП Енергомаш», 

ПрАТ «Бердянські жниварки», АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ»), ТОВ «Весташляхбуд», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», 

ТОВ «Запорізький механічний завод». Також результати дисертації 

використано у навчальному процесі Запорізького національного університету 

при викладанні дисциплін «Організація і методика економічного аналізу», 

«Податкове планування та мінімізація податкових ризиків», «Облік 

інвестиційної діяльності», «Облік зовнішньоекономічної діяльності».  

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління 

конкурентоспроможністю, стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю, інструментарій управління, конкурентна стратегія, 

стратегічне управління конкурентоспроможністю, конкурентний потенціал, 

конкурентні переваги, діагностика, оцінка використання стратегічних векторів. 
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SUMMARY 

 

Hamova O.V. Strategic vectors of competitiveness management of mechanical 

engineering enterprises. – The qualification scientific work published as manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.04 

“Economics and Enterprise Management (by types of economic activity)”. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is devoted to the development of the theoretical and methodological 

grounds, scientific and practical recommendations with regard to formation and use 

of strategic vectors for managing the competitiveness of machine-building 

enterprises. 

In Chapter 1 “The theoretical grounds for managing the competitiveness of 

machine-building enterprises”, the essence of the concepts “competitiveness 

management of machine-building enterprises”, “strategic vectors of managing the 

competitiveness of machine-building enterprises” are systematized and generalized; 

the scientific and methodological foundations for selection and formation of the tools 

for managing the competitiveness of machine-building enterprises are improved; the 

tools for managing the competitiveness of machine-building enterprises are 

developed. 

It is proved that the concept of “competitiveness management of machine-

building enterprises” should be considered as a process of formation, use, expansion 

and acquisition of new competitive advantages, competitive potential development, 

selection of the enterprise’s competitive strategy, development and making decisions, 

consideration of the external and internal environment’s effects by organizing, 

planning, monitoring and controlling the competitiveness level, forecasting the 

efficiency level of financial and economic activities, analyzing the performance of 

competitors in the market of machine-building goods. 

The concept of “strategic vectors of managing the competitiveness of machine-

building enterprises” is proposed to be considered as the directions of actions aimed 

at effective management, adjustment of management decisions, achievement of the 

main goal, consideration of the market environment impact, ensuring the effective 
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use of the management system and mechanism, their development and orientation to 

elaboration of the conceptual grounds for managing the process of competitive 

potential use with consideration of the resource support as a premise for successful 

functioning of enterprises. 

This concept is adapted to the functioning of machine-building enterprises in a 

changing environment and is based on the use of such management tools. We suggest 

the algorithm for development of the tools for managing the competitiveness of 

machine-building enterprises, which provides for selection of the tools that will allow 

us to assess the effectiveness of activities, identify the problems and need for the 

tools’ use. Given the sequence of stages for the selection and formation of 

management tools, the scenarios are proposed, which enable development and 

making of management decisions concerning competitiveness increase, efficiency 

and costs diagnosing, and ensuring further implementation of the decisions made. 

The author has improved the tools for managing the competitiveness of 

machine-building enterprises, which involve the system and mechanism for 

competitiveness management. 

It is determined that the purpose of the competitiveness management system is 

to implement the management process, develop and make strategic decisions, analyze 

market environment factors, determine the directions for the competitiveness 

efficiency assessment, develop competitive potential and competitive advantages. At 

the same time, the competitiveness management mechanism aims at a successful 

functioning of the management system, that is ensuring the implementation and use 

through allocation of functions, principles, methods and resource support. 

In Chapter 2 “The methodological grounds for managing the competitiveness 

of machine-building enterprises based on the principles of strategic development”, 

the conceptual provisions for the strategic management implementation of machine-

building enterprises’ competitiveness are suggested; the theoretical and practical 

recommendations for determination of the strategic vectors for managing the 

competitiveness of machine-building enterprises are developed; the methods for 

assessing the competitiveness of enterprises are studied. 
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We propose the conceptual provisions for the strategic management 

implementation of machine-building enterprises’ competitiveness, the use of which is 

aimed at applying the tools for competitiveness management, creating the premises 

for formation, selection and implementation of a competitive strategy, applying the 

model of strategic management of competitiveness, further formation of strategic 

management vectors, which will affect the obtaining of enterprises’ synergistic effect. 

It is established that all the constituents and elements of the conceptual provisions are 

interrelated and the failure to apply one of them will result in the violation of the 

production rhythm.  

The analysis of the domestic and foreign scientists’ researches concerning 

strategic management of competitiveness at enterprises showed their ambiguity. The 

author offers the theoretical and practical recommendations for determination of the 

strategic vectors for managing the competitiveness of machine-building enterprises, 

which are based on factor, system, and process approaches to shaping the structure 

for determining strategic management vectors and clarifying their set.  

It is determined that the strategic vectors of enterprise competitiveness 

management include the following: tools for managing the competitiveness of 

machine-building enterprises; the process of competitive strategy selection and 

implementation, and the model of strategic enterprise competitiveness management; 

conceptual grounds for managing the competitive potential development, conceptual 

grounds for managing the competitive advantages formation. The use of strategic 

vectors of enterprise competitiveness management involves consideration of the 

market environment actions, threats and risks, and ensures an effective process of 

organizing strategic management of enterprise competitiveness. 

It is established that assessment of competitiveness is an important condition 

for further effective operation of enterprises. It is revealed that when making such an 

assessment, it is advisable we should take into account the influence of market 

environment factors and industry orientation, which will allow us to conduct a 

reliable assessment, identify strengths and weaknesses, and determine competitive 

advantages in order to strategically manage competitiveness.  
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In Chapter 3 “The analysis of machine-building enterprises’ competitiveness”, 

the efficiency of activities, competitiveness level of industrial enterprises and 

machine-building enterprises are analyzed, and the expediency of managing these 

processes is justified. 

It was found out that a steady growth of financial and economic activity 

indicators confirms an increase in the competitiveness of machine-building 

enterprises. The financial and economic activities of PJSC “Zaporizhabraziv” in 2019 

can be described as inefficient, but in 2018 the enterprise’s activities proved to be 

effective. In addition, 2019 was unprofitable for the company and its performance 

indicators decreased. The trends towards decline in financial results were also 

observed for the other machine-building enterprises under analysis in the 

Zaporizhzhia region. 

Despite the decrease in financial results, all the analyzed machine-building 

enterprises enjoyed a positive trend of a significant increase in the value of non-

current assets with a decrease in the value of current assets (excluding LLC 

“Zaporizhia Mechanical Factory”). At the same time, all the enterprises under 

analysis saw a decrease in the indicators of the activity and working capital turnover, 

which are components of their competitiveness, and this affects their business 

activities adversely. 

The examination of competitiveness indicators, i.e. financial condition, 

business activity, production, sales and goods promotion, effectiveness of personnel 

management, is the premise for effective competitiveness management of machine-

building enterprises. 

A significant deterioration of the situation at PJSC “Zaporizhabraziv” was 

recorded in 2019. That period is characterized by a decrease in the business activity 

indicators, production efficiency, sales and goods promotion, a constant value of 

personnel management and financial condition indices. Thus, the company suffered a 

low level of competitiveness and it is advisable it introduce the tools for 

implementation of competitiveness management, formation of competitive potential 

and new competitive advantages. 
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In Chapter 3 “The improvement of the methodological grounds for managing 

the competitiveness of machine-building enterprises”, the methodological approach 

to the application of competitive strategy and implementation of strategic 

competitiveness management of machine-building enterprises is improved; the 

scientific approach to the formation and management of the competitive potential 

development in order to acquire competitive advantages at machine-building 

enterprises is improved; the scientific and methodological approach to diagnosing the 

effectiveness of strategic vectors of managing the competitiveness of machine-

building enterprises is developed and implemented. 

The methodological approach to the application of competitive strategy and 

implementation of strategic competitiveness management at machine-building 

enterprises, which provides for the analysis of business goals and determination of 

their attainability, is improved as well as the monitoring of the external and internal 

environment, given the financial, investment, innovation, production, organizational, 

management and marketing, personnel policies; consideration of the experience of 

competing enterprises and advanced foreign companies was sophisticated. The 

proposed methodological approach combines the process of competitive strategy 

selection and implementation and the model of strategic management of enterprise 

competitiveness. It is this combination that is the basis for competitive strategy 

selection and implementation based on performing strategic management, with the 

model acting as a tool for the corresponding strategy functioning. The developed 

model of strategic management of enterprise competitiveness is a methodological 

ground for selection and implementation of a competitive strategy; it also determines 

its information support. 

Taking into account the directions of the competitive strategy implementation, 

the expected results are clarified: economic effect (ensuring of the effective use of 

current and non-current assets, intangible assets, cash, fixed assets, profit growth); 

financial effect (rationalization of own, borrowed, attracted resources use, timely 

fulfillment of financial obligations, expansion of financial capabilities of the 

enterprise, forecasting of future cash receipts, formation of reserves for income 

growth, cost reduction, increase in solvency, liquidity and financial stability, 
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reduction in innovation and investment activities, adjustment of the financial and 

operating cycle, increase in the cost of capital); production and economic effect 

(increase in labor productivity and improvement of the personnel policy quality,  

expansion of sales channels for goods, reduction in production costs, decrease in 

product shortages, improvement of the quality, production volumes and product sales, 

attraction of new consumers, improvement of production processes and increase in 

production scales, development of technological potential). 

It is determined that compliance with fair competition methods in accordance 

with the current legislation is important for functioning of machine-building 

enterprises. When forming the competitive advantages of a machine-building 

enterprise, it is necessary to take into account its existing potential, the specifics of 

industry activities, product sales markets, product range and the needs of 

counterparties. 

It is proved that for machine-building enterprises, the process of organizing the 

management of their development plays an important role in the building of 

competitive potential, development of competitive advantages; it is also proved that 

these processes are interrelated. Therefore, the scientific approach to the formation 

and management of the competitive potential development in order to gain 

competitive advantages for machine-building enterprises has been improved.  

It is established that management of the competitive potential development 

provides for the definition of business goals, is based on the principles of compliance 

with management functions and study of hidden opportunities for further potential 

development, which will ensure the formation and development of competitive 

advantages, affect the competitive positions of enterprises in the domestic and 

international markets. 

It is proved that forecasting of the competitiveness level and effectiveness of 

strategic management at machine-building enterprises is of great importance in our 

research paper. 

To carry out the forecast, the scientific and methodological approach to 

diagnosing the effectiveness of strategic vectors for managing the competitiveness of 

machine-building enterprises was developed. In the process of diagnostics, the 



17 

purpose, preciseness, rationality and cost-effectiveness of the diagnostics model for 

strategic vectors effectiveness are determined, which ensures creation of necessary 

conditions for the application of this model at machine-building enterprises 

(compliance with organizational characteristics). 

The testing of the scientific and methodological approach at machine-building 

enterprises enabled the diagnosis of the strategic vectors use by applying the method 

of regression and correlation analysis. Based on the results of the analysis, a set of 

advantages and problems of machine-building enterprises’ activity caused by the use 

of strategic vectors is determined, and the directions for their further activation are 

developed. 

It is established that the introduction of strategic vectors at machine-building 

enterprises is appropriate and will ensure an increase in the efficiency of 

competitiveness management and activities in the long term prospect. 

In Chapter 5 “The economic assessment of the effectiveness of managing the 

competitiveness at machine-building enterprises”, the mechanism for activating the 

strategic vectors management at machine-building enterprises is improved; a 

methodological approach to assessing the use of strategic vectors of managing the 

competitiveness of machine-building enterprises is proposed. 

It is found out that at machine-building enterprises, along with the use of 

strategic vectors of competitiveness management, it is necessary to monitor the 

process of their application, determine possible errors, implement measures to 

improve efficiency, and therefore the mechanism for activating the strategic vectors 

management at machine-building enterprises has been improved. This mechanism 

consists of structural components, including the following: creation of conditions for 

the mechanism formation and use, assessment of its application results, mechanism 

regulation and monitoring. The application of the mechanism at machine-building 

enterprises will increase the efficiency of the strategic vectors use and 

competitiveness management. At the same time, enterprises will increase the 

efficiency of making and implementing strategic decisions, work of structural 

divisions, and identify the promising areas for their activities and the enterprise as a 

whole. The practical experience of the mechanism application enabled us to develop 
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the measures for activization of the strategic vectors use and come to the conclusion 

that the coherence of all structural divisions’ work is crucial.  

The generalization of the existing scientific approaches to assessing the 

competitiveness and management efficiency of machine-building enterprises allowed 

us to establish that such an assessment should include partial indicators by the 

categories of effect groups as well as composition of necessary resources. In the 

assessment process, it is necessary to take into account the list of performers, timing 

of the study, and clarify the recommendations for further use of strategic vectors for 

managing the competitiveness of machine-building enterprises. Therefore, the 

methodological approach to assessing the use of strategic vectors for managing the 

competitiveness of machine-building enterprises is proposed, which enables 

assessment of the results from the strategic vectors use. The result of the 

methodological approach application is the calculation of the economic, financial, 

production and economic effects as well as the overall integral level of efficiency, 

which will allow us to establish the effectiveness of the strategic vectors use. 

In calculations of the integral indicator for the categories of effect groups, the 

weighting coefficients are not considered, since the given indicators for effect groups 

have different degrees of influence, different characteristics, reflect different levels of 

efficiency in using strategic management vectors, and the application of the expert 

assessment method will not guarantee the objectivity of experts’ opinions.  

The rating assessment of enterprises based on the results of the strategic 

vectors use is made as well in order to determine the enterprises among those under 

analysis where the use of strategic vectors was most effective. It is proved that its use 

will help determine the efficiency of economic activities and competitiveness 

management.  

The proposed methodological approach was tested at machine-building 

enterprises of the Zaporizhzhia region and the “Ukrainian Research, Design and 

Technological Transformer Institute” JSC. 

The thesis paper was accomplished in accordance with the research plan of the 

Economics Department of the Zaporizhzhia National University, within the 

framework of the research activities of the National Metallurgical Academy of 



19 

Ukraine. The main results of the research found their practical application in the 

activities of the Donetsk Chamber of Commerce and Industry, All-Ukrainian Union 

of Scientists and Economists, public organization “Academy of Economic Sciences 

of Ukraine”. The results were used in the activities of the following enterprises: LLC 

“Zaporizhzhia Tool Plant”, PJSC “Zaporizhtransformator”, LLC “NPP Energomash”, 

PJSC “Berdianski Zhnyvarky”, Ukrainian Research, Design and Technological 

Transformer Institute” (JSC “VIT”), LLC “Vestashlyakhbud”, PJSC "Zaporozhsky 

Abrasivny Combinat", LLC “Zaporizhia Mechanical Factory”. The research results 

were applied in the educational process of the Zaporizhzhia National University when 

teaching the following courses “Organization and Methodology of Economic 

Analysis”, “Tax planning and Tax Risks Minimization”, “Accounting for Investment 

Activities”, “Accounting for Foreign Economic Activity”.  

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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2. Гамова, О.В., 2020. Особливості використання фінансових ресурсів на 

підприємствах машинобудування України та їх значення в підвищенні 

конкурентоспроможності. В: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, ред. Сучасні підходи 

до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

субʼєктів національного господарства: монографія. Дніпро: Пороги. с. 215-225 

(0,45 друк. арк.).   
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1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України:  

 

3. Гамова, О.В., 2020. Ефективність функціонування підприємств 

машинобудівної галузі України як передумова формування конкурентних 

переваг в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №1 (278), с. 227–232 (0,67 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).     

4. *Гамова, О.В., 2020. Інноваційна діяльність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №2 (280), с. 231–235 (0,56 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

5. *Гамова, О.В., 2020. Шляхи та напрями підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування в контексті 

стратегічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №3 (282), с. 11–15 (0,64 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Гамова, О.В., 2020. Принципи оцінки конкурентоспроможності та 

напрямки успішного функціонування промислових підприємств в умовах 

мінливості ринкового середовища. Університетські наукові записки, №2 (74), 

с. 47–54 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

7. *Гамова, О.В., 2020. Теоретичні засади щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування: проблеми та 

перспективи зростання в ринкових умовах. Причорноморські економічні студії: 

науковий журнал, Вип. 49, с. 241–245 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).   

8. *Гамова, О.В., 2020. Розробка теоретико-методичного підходу до 

формування стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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підприємств машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий 

журнал, Вип. 51, с. 239–243 (0,61 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

9. Гамова, О.В., 2019. Розробка моделі планування витрат виробництва 

та шляхів удосконалення контролю з метою забезпечення 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №3 (270), 

с. 254–262 (0,71 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

10. *Гамова, О.В., 2019. Обґрунтування стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №4, Т. 2 (272), с. 20–24 (0,62 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).      

11. *Гамова, О.В., 2019. Дослідження основних стратегій підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування та визначення їх 

особливостей. Вісник Хмельницького національного університету: науковий 

журнал. Економічні науки, №6, Т. 1 (276), с. 249–253 (0,83 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

12. *Гамова, О.В., Козачок, І.А. та Майна, А.В., 2019. Пропозиції щодо 

вдосконалення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві. 

Інвестиції: практика та досвід, № 2, с. 79–86 (0,86 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,46 друк. арк., розроблено пропозиції щодо удосконалення 

діючої практики аудиту основних засобів на підприємствах) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific 

Indexing Services (SIS) (США), Google Scholar (США)).  

13. *Гамова, О.В., 2019. Теоретико-методичні засади формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий журнал, 

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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Вип. 39, Ч. 1, с. 153–158 (0,67 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

14. Гамова, О.В., 2019. Методологічні основи здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Причорноморські економічні студії: науковий журнал, Вип. 41, с. 220–225 

(0,71 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)).  

15. *Гамова, О.В., 2019. Теоретичні засади застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий 

журнал, Вип. 48, Ч. 1, с. 235–240 (0,71 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

16. *Гамова, О.В., Козачок, І.А. та Данько, Е.С., 2019. Шляхи 

вдосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємстві. 

Ефективна економіка, [online] № 1. Доступно: 

<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6833> [Дата звернення 31 Січень 

2019] (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 0,32 друк. арк., вдосконалено 

податковий, фінансовий облік та аудит нематеріальних активів на 

підприємстві) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США), WorldCat).   

17. *Gamova, O.V., 2019. Internal control of salary calculation in order to 

ensure the competitiveness of the enterprise. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, Issue 4 (44), рр. 78–86 

(0,45 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)).  

18. *Гамова, О.В., 2018. Дослідження економічної сутності 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування та її основних 

складових на сучасному етапі розвитку. Вісник Хмельницького національного 

університету: науковий журнал. Економічні науки, №3, Т. 3 (258), с. 256–262 

(0,88 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).    

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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19. *Гамова, О.В., 2018. Методико-прикладні засади проведення оцінки 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування як передумова 

стратегічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 2 (264), с. 252–257 (0,76 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

20. Гамова, О.В., 2018. Методи оцінки конкурентоспроможності та 

стратегічні напрями її підвищення на підприємствах машинобудування. 

Ефективна економіка, [online] №8. Доступно: 

<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8306> [Дата звернення 31 Серпень 

2018] (0,69 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).   

21. Гамова, О.В., 2018. Особливості використання SWOT-аналізу та 

PEST-аналізу для визначення конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції: науковий журнал, № 30 (19), Т. 1, Ч. 1, с. 73–79 

(0,71 друк. арк.).  

22. Гамова, О.В. та Лукашенко, О.В., 2015. Облік та аналіз ефективності 

використання виробничих запасів на підприємстві. Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Серія: Економічні науки, Вип. 1 (10), с. 107–113 

(0,41 друк. арк., особистий внесок автора: 0,21 друк. арк., обґрунтовано шляхи 

вдосконалення обліку та організації внутрігосподарського аналізу виробничих 

запасів на підприємствах).  

23. Гамова, О.В. та Мельник, М.М., 2015. Шляхи вдосконалення 

бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів. Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки, Вип. 2 (11), 

с. 173–179 (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,26 друк. арк., 

обґрунтовано шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємствах машинобудування). 

24. Гамова, О.В. та Головань, В.А., 2014. Проведення аудиту  

витрат на виробництво: теоретичні аспекти. Економічний вісник  

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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Донбасу, № 1 (35), с. 126–130 (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,10 друк. арк., сформовано порядок здійснення аудиту витрат на 

виробництво).  

25. Гамова, О.В. та Кропивко, Т.С., 2014. Проведення внутрішнього 

аудиту та аналізу витрат на виробництво: теоретичні аспекти. Економічний 

вісник університету: збірник наукових праць, Вип. 22/2, с. 103–107 

(0,42 друк. арк., особистий внесок автора: 0,32 друк. арк., визначено 

особливості здійснення внутрішнього аудиту та аналізу витрат на 

виробництво). 

26. Гамова, О.В. та Донець, О.С., 2013. Концептуальні основи проведення 

аудиту розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві. Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових 

праць, Вип. 1, Т. 2, с. 76–81 (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,30 друк. арк., сформовано концептуальні основи проведення аудиту 

розрахунків). 

27. Hamova, O.V. and Donets, A.S., 2013. Сonceptual basis of audit 

calculationson payment to the workersin the enterprise. Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць, 

Вип. 1, Т. 2, с. 76–81 (0,35 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., 

сформовано концептуальні основи аудиторського розрахунку оплати праці 

робітників на підприємстві). 

28. Гамова, О.В. та Алексютіна, Т.В., 2012. Концептуальні основи 

проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.  

Вісник НТУ «ХПІ»: збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний 

прогрес та ефективність виробництва, № 25 (931), Т. 2, с. 78–84 

(0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,10 друк. арк., удосконалено  

основи щодо проведення аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками).  

29. Гамова, О.В., 2011. Аналіз ефективності використання  

основних фондів. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки), Вип. 1 (13), с. 91–92 

(0,10 друк. арк.).  
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30. Гамова, О.В., 2011. Організація обліку товарних операцій на 

підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету: науковий 

журнал. Економічні науки, № 226, с. 67–70 (0,34 друк. арк.).  

31. Гамова, О.В. та Зубкова, В.А., 2011. Пропозиції по удосконаленню 

методики обліку калькулювання  виробничої собівартості на  

промислових підприємствах. Ефективна економіка, [online] № 10.  

Доступно: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=755> [Дата з 

вернення 10 Листопад 2011] (0,32 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,20 друк. арк., удосконалено методику обліку калькулювання  виробничої 

собівартості). 

 

2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного 

характеру 

 

32. Гамова, О. та Ракитянська, Ю., 2019. Проведення аудиту витрат на 

виробництво: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2019», Т. 5, с. 314–315 

(0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,10 друк. арк., здійснено аудит 

витрат на виробництво). 

33. Гамова, О.В., 2020. Доцільність формування стратегій підвищення 

конкурентоспроможності на підприємствах машинобудування. В: 

Східноукраїнський інститут економіки та управління, колектив авторів, ред., 

Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: Міжнародна 

науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 29 Лютий 2020. 

Запоріжжя: ГО «СІЕУ» (0,17 друк. арк.).   

34. Гамова, О.В., 2020. Основні фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємств. В: Центр фінансово-економічних 

наукових досліджень, автори тез, ред., Економіка, фінанси, облік та право: 

аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Міжнародна науково-практична 

конференція. Полтава, Україна, 5 Березень 2020. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 1 

(0,15 друк. арк.).  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=755
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35. Гамова, О.В., 2020. Сутнісна характеристика 

конкурентоспроможності підприємств. В: Миколаївський міжрегіональний 

інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», Стратегії, проблеми 

та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: 

VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 

Миколаїв, Україна, 12 Березень 2020. Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет 

«Україна» (0,15 друк. арк.).  

36. Гамова, О.В., 2020. Показники оцінки конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування. В: Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова, С.О. Якубовський, колектив авторів, ред., Євроінтеграційна 

перспектива та інвестиційний потенціал економіки: теорія та практика: 

Всеукраїнська науково-практична конференція. Одеса, Україна, 14 Березень 

2020. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова (0,21 друк. арк.).  
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ВСТУП 

 

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. 
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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., 

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 
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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;  
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– 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, 

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 – 
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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.   

Основні положення дисертації, що мають наукову новизну і виносяться 

на захист, полягають у такому:   
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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 
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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 

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;  
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– 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  

управління конкурентоспроможністю з метою коригування результатів та  

досягнення очікуваних; 

набули подальшого розвитку: 

 трактування дефініції «управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування», яке розглянуто як процес формування, 
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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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 517 сторінок, з них основний текст викладений на 375 

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

використаних джерел налічує 468 найменувань. Робота містить 68 таблиць та 

44 рисунки.      
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

  

1.1. Теоретичні основи та визначення сутності управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

  

Сьогодні діяльність підприємств відбувається за умов значного впливу 

ринкового середовища, негативної дії численних чинників, що позначається на 

фінансових результатах їх діяльності. Чинники внутрішнього та зовнішнього 

середовища впливають як в цілому на діяльність підприємств, так і на рівень їх 

конкурентоспроможності. Центральне місце в діяльності підприємств займає 

саме конкурентоспроможність, що є запорукою їх успішного функціонування, 

отримання прибутку, зростання показників діяльності, рівня економічної 

безпеки. В умовах сьогодення, тобто нестабільності економічної ситуації в 

країні, загострення конкурентної боротьби дане питання є актуальним. 

Одночасно діяльність підприємств машинобудування характеризується 

нестабільністю показників, зниженням ефективності роботи, збитковістю 

функціонування, що пояснюється високим рівнем конкурентної боротьби, 

втратою ринків збуту як на національному, так і на міжнародному рівні, 

відсутністю фінансової допомоги з боку органів державної влади, повільним 

інноваційним розвитком, зменшенням частки інвестиційного капіталу, браком 

власних фінансових ресурсів, невдалою стратегією розвитку, відсутністю 

дієвих інструментів управління конкурентоспроможністю, тобто дією чинників 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Враховуючи всі ці обставини, 

вітчизняні підприємства машинобудування ставлять за мету зростання 

показників фінансової діяльності, розміру прибутку шляхом підвищення 

конкурентоспроможності. Умовою зростання конкурентоспроможності 
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підприємств машинобудування є ефективна маркетингова політика, тобто 

дослідження потреб споживачів, ціни на аналогічну продукцію, каналів збуту 

продукції, роботи постачальників та посередників, можливості до 

впровадження системи знижок, виробництва нового товару, вдосконалення 

процесу виробництва, а також здійснення менеджменту, тобто управління 

сферами діяльності підприємства, якість розробки, реалізації рішень, 

ефективність управління кадрами, фінансами, виробництвом, збутом, 

інвестиціями, інноваціями тощо. В господарській діяльності підприємств слід 

аналізувати та враховувати природу конкуренції, методи конкурентної 

боротьби, вплив чинників, які її обумовлюють, конкурентні переваги, способи 

підвищення конкурентоспроможності та методи, інструменти управління 

конкурентоспроможністю, що забезпечить ефективність діяльності 

підприємств. Особливої актуальності набуває питання дослідження сутності 

понять «конкуренція», «конкурентоспроможність», що дозволить визначити 

напрямки управління конкурентоспроможністю, обрати інструменти 

управління. Потреба у здійсненні управління конкурентоспроможністю 

пояснюється тим, що підприємства зазнають негативного впливу внутрішнього 

та зовнішнього середовища і виникає потреба у підтримці конкурентних 

позицій, формуванні конкурентних переваг на ринку. Тому управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування забезпечить як 

формування, так і реалізацію конкурентних переваг, врахування впливу 

ринкового середовища, ефективне функціонування, покращення фінансово-

економічного становища. Питання конкуренції, підвищення 

конкурентоспроможності, управління конкурентоспроможністю підприємств 

набуває все більшого поширення та потребує більш глибокого дослідження та 

аналізу.  

Теоретичні основи дослідження сутності поняття «конкуренція» 

викладені у працях вітчизняних та закордонних науковців, таких як: 

Злидник М.І. (2019, с. 47); Тасоглу К., Джейлан Дж., Казанкоглу І. (2019); 

Чіков І.А. (2019, с. 75-79); Новацький Р. (2017); Єлець О.П. (2016, с. 59); 
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Лупак Р.Л., Васильців Т.Г. (2016, с. 14-16); Бечко П.К., Голобородько Я.О. 

(2015); Келічавий А.В. (2015, с. 62-63); Серадзка К., Люфт Р. (2015); 

Маслак О.І., Квятковська Л.А., Кулінічев П.К. (2014, с. 58-61); Четиндамар Д., 

Киличоглу Х. (2013); Гжебик М., Кринський З. (2011); Ткачова С.С. (2011, 

с. 43); Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. (2008); Литвиненко Т. (2008, 

с. 74-75); Тарнавська Н.П. (2008); Базилевич В.Д. (ред. 2007); П’ятницька Г.Т. 

(2006); Сірікрая С.Б., Тан Дж.С.С. (2006); Бхатт Г.Д., Гровер В. (2005); 

Мочерний С.В. (2005); Отенко І.П., Полтавська Є.О. (2005); Гончарук Т.І. 

(2004); Шершньова З.Є. (2004); Дуайер Л., Кім Ч. (2003); Белл Дж. (2002); 

Ваттана Т. (2002); Скавінська Е. (ред. 2002); Фатхутдінов Р.А. (2002); Сміт А. 

(2001); Катурія Р. (2000); Педченко Н.С. (2000); Станкевич М.Й. (2000); 

Юданов А.Ю. (1998); Азоєв Г.Л. (1996); Мур Дж.Ф. (1996); Портер М. (1993); 

Винінг Е.Р., Бордмен Е.Е. (1992); Шумпетер Й.А. (1982); Маркс К., Енгельс Ф. 

(1960).  

Аналіз економічної сутності поняття «конкуренція» наведено в табл. 1.1.  

Поруч з наведеними визначеннями дослідженням сутності поняття 

«конкуренція» також займалися автори:   

1. Авторка Злидник М.І. (2019b, с. 47) стверджувала, що під 

конкуренцією слід розуміти економічний процес взаємодії і змагання суб’єктів 

господарювання за покупців, а також процес суперництва за кращі умов збуту 

продукції, завоювання своєї ніші на ринку, що дозволить отримувати прибуток. 

Тобто причина виникнення конкуренції полягає в прагненні збільшувати 

прибуток.  

2. Автор Чіков І.А. (2019, с. 75-79) дійшов висновку, що конкуренцію 

потрібно розглядати з позиції суперництва, змагання на ринку між суб’єктами 

господарювання задля досягнення поставленої мети, елементу ринкового 

механізму, що впливає на регулювання попиту і пропозиції, а також як критерій 

для визначення типу ринку. При формуванні сутності поняття «конкуренція» 

автор врахував такі три категорії: регулюючий елемент ринку; суперництво; 

змагання між традиційним та інноваційним.   
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3. Лупак Р.Л. та Васильців Т.Г. (2016, с. 14-16) порівнювали 

конкуренцію із змаганням суб’єктів господарювання, механізмом ринкових 

відносин, який є причиною загострення конкурентної боротьби між 

підприємствами на ринку заради досягнення бажаних результатів, тобто 

отримання прибутку. Також конкуренція впливає на економіку країни, 

задоволення потреб населення, на якість та ціну продукції, ситуацію на ринках 

збуту товарів.  

Таблиця 1.1 

Визначення сутності поняття «конкуренція» 

Автор  Сутність поняття 

Шумпетер Й.А. (1982) Конкуренція є суперництвом, стимулом для підприємств щодо скорочення витрат, зростання 
продуктивності праці, організації та управління виробництвом, освоєння нових ринків збуту, 

впровадження нововведень.  

Портер М. (1993) Конкуренція є динамічним процесом, який постійно змінюється та розвивається та є 
причиною появи нових ринкових сегментів. В рамках конкуренції виокремив конкурентні 
переваги, стратегії, сили галузі.  

Азоєв Г.Л. (1996) Конкуренція – це суперництво між конкурентами в будь-якій сфері діяльності заради 
досягнення основної мети.  

Педченко Н.С. (2000) Конкуренція – це економічне явище, що зумовлює в суб’єктів господарювання прагнення до 
розширення масштабів діяльності, зростання суми прибутку шляхом удосконалення 
виробничого процесу.  

Сміт А. (2001) Конкуренція – це суперництво заради отримання прибутку та шлях, що сприяє розвитку нації, 
а також спосіб задоволення суспільних і власних інтересів для підприємств.  

Закон України «Про 
захист економічної 

конкуренції» від 
11.01.2001 року № 2210-

III (2001) 

«Конкуренція – це змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки 
власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого 

споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 
покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на 
ринку».  

Фатхутдінов Р.А. (2002) Конкуренція – це процес управління конкурентними перевагами суб’єктів господарювання 
для досягнення визначених цілей, задоволення потреб.  

Гончарук Т.І. (2004) Конкуренція – це суперництво між товаровиробниками, об’єктивні економічні відносини між 
суб’єктами господарювання для досягнення сформованих цілей.  

Шершньова З.Є. (2004)  Конкуренція є станом суперництва між суб’єктами господарювання за кращі умови 
виробництв, продажу продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Базилевич В.Д. (ред. 2007) Конкуренція розглянута з точки зору функцій регулювання, контролю, мотивації, розподілу.  

Литвиненко Т. (2008, 
с. 74-75) 

Конкуренція – це система відносин, що пов’язані із суперництвом, боротьбою між суб’єктами 
господарювання для отримання переваг в умовах ринку, а також для розподілу ресурсів.  

Маслак О.І., 
Квятковська Л.А., 

Кулінічев П.К. (2014, 
с. 59) 

Конкуренція – це суперництво між виробниками продукції за завоювання ринків збуту з 
метою зростання показників діяльності, отримання прибутку шляхом управління 
конкурентними перевагами, вдосконалення процесу виробництва, збуту продукції.  

Бечко П.К., 
Голобородько Я.О. (2015) 

Конкуренція є соціально-економічним процесом та процесом задоволення потреб споживачів, 
тобто боротьба за збереження позицій на ринку, виживання.  

Келічавий А.В. (2015, 

с. 62-63) 

Конкуренція є рушійною силою, що сприяє виробництву нових видів продукції, наданню 

послуг, економії використання ресурсів, зниженню ціни, економічному розвитку країни, 
формуванню конкурентних переваг.  

Єлець О.П. (2016, с. 59) Конкуренція – це сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання, які 
виникають в умовах мінливості ринкового середовища та характеризуються певним рівнем 
суперництва на ринку за прихильність споживачів.  

Примітка: сформовано автором на основі (Єлець, 2016, с. 59; Бечко та Голобородько, 2015; 

Келічавий, 2015, с. 62-63; Маслак, Квятковська та Кулінічев 2014, с. 58-61; Литвиненко, 2008, с. 74-

75; Базилевич ред., 2007; Гончарук, 2004; Шершньова, 2004; Фатхутдинов, 2002; Закон України «Про 

захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року № 2210-III, 2001; Сміт, 2001; Педченко, 2000; 

Азоев, 1996; Портер, 1993; Шумпетер, 1982)   
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4. Науковцем Ткачовою С.С. (2011, с. 43) було проведено детальний 

аналіз підходів вчених до визначення поняття «конкуренція» та вона 

дотримувалася думки, що конкуренція є типом взаємовідносин, який спонукає 

суб’єкти господарювання до впровадження інновацій, співпраці з партнерами, 

здійснення управління конкурентними перевагами з метою досягнення 

сформованих цілей, задоволення власних потреб.   

5. Група авторів Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. (2008) 

дотримувалися думки, що в основі поняття конкуренція закладено функції, 

структура, динамічні зміни ринкового середовища. Також конкуренція 

розглядається з точки зору поведінкового, функціонального, структурного 

підходів.  

6. Тарнавська Н.П. (2008) вважала, що конкуренцію слід розглядати з 

урахуванням поведінкового, функціонального, структурного підходів, що 

дозволить більш чіткіше трактувати поняття конкурентоспроможність, 

управляти нею та сприятиме раціональному використанню ресурсів, 

задоволенню потреб покупців, підвищити імідж, ефективній господарській 

діяльності.  

7. Дослідник П’ятницька Г.Т. (2006) вважала, що конкуренцію слід 

розглядати з точки зору процесного підходу, оскільки вона обумовлює 

розвиток суперництва на ринках збуту продукції, що сприятиме впровадженню 

інновацій на підприємствах, розгалуженню зовнішніх зав’язків, формуванню та 

розвитку конкурентних переваг.  

8. Мочерний С.В. (2005) вважав, що конкуренція відображається у 

формі боротьби у бізнесі та впливає на зайнятість населення, позиції на 

міжнародному ринку, доходи країни.  

9. Дослідники Отенко І.П., Полтавська Є.О. (2005) також 

дотримувалися думки, що конкуренція є суперництвом на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, а також її розглядали як процес та явище. В цілому, 

конкуренція спонукає підприємства до покращення результатів своєї 
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діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції, формування та 

реалізації конкурентних переваг.  

10. Юданов А.Ю. (1998) стверджував, що конкуренція є боротьбою 

суб’єктів господарювання за задоволення попиту споживачів, завоювання 

нових клієнтів та вона здійснюється на внутрішньому і зовнішньому ринках 

збуту продукції. 

11. Мур Дж.Ф. (1996) стверджував, що для підприємств важливе 

значення має конкуренція задля зростання фінансових результатів, підвищення 

якості товарів, послуг порівняно з конкурентами.  

12. Маркс К., Енгельс Ф. (1960) вважали, що конкуренція виражається 

у формі боротьби між виробниками товарів за кращі умови виробництва і 

постачання продукції.  

За результатами проведено аналізу підходів вчених до трактування 

поняття «конкуренція» слід узагальнити таке: конкуренція змушує 

підприємства перебувати в постійному русі, нарощувати обсяги виробництва та 

скорочувати витрати; конкуренція є стимулом для підприємств постійно 

вдосконалюватися, впроваджувати інновації для утримання позицій на ринку, а 

також використовувати сучасні науково-технічні досягнення; конкуренція є 

причиною прагнення підприємств до підвищення конкурентоспроможності на 

ринках збуту продукції; конкуренція змушує підприємства постійно 

аналізувати ринок, потреби споживачів та їх задовольняти, покращувати якість 

продукції; конкуренція є формою змагання, суперництва, боротьби між 

підприємствами за задоволення потреб споживачів, збут продукції, отримання 

переваги над конкурентами; конкуренція є причиною появи 

конкурентоспроможності підприємства; конкуренція сприяє раціональному 

використанню ресурсів, є причиною виходу з ринку неефективних підприємств; 

конкуренція є мотивом до успішної діяльності підприємств, протистояння 

конкурентам. Дослідження підходів науковців до трактування поняття 

«конкуренція» дозволяють стверджувати, що вона є причиною виникнення 
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конкурентоспроможності і тому доцільно з’ясувати сутність категорій 

«конкурентоспроможність», «конкурентоспроможність підприємства».  

Перейдемо до аналізу існуючих підходів вчених до визначення сутності 

поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність 

підприємства», оскільки підприємства постійно ведуть конкурентну боротьбу 

на ринку та намагаються зайняти лідируючі позиції, розширити ринки збуту, 

отримати прибуток (Гамова, 2018a, с. 257-261).  

Аналіз підходів вчених до визначення сутності поняття 

«конкурентоспроможність» наведено в табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Визначення сутності поняття «конкурентоспроможність» 

Автор  Сутність поняття 

Портер М. (1993)  Конкурентоспроможність є засобом підвищення добробуту населення та повинна 

забезпечити економічний розвиток держави.  

Азоєв Г.Л. (1996) Конкурентоспроможність є здатністю підприємства ефективно використовувати 
ресурси в умовах конкурентного ринку та залежить від конкурентоспроможності 

товару.  

Качалина Л.Н. (2006) Конкурентоспроможність є властивістю об’єкта, що визначає ряд його характеристик 

порівняно з конкурентами, частку ринку, яку він займає, вимоги споживачів і формує 
конкурентні переваги.  

Фатхутдінов Р.А. (2007, 
с. 102) 

Конкурентоспроможність – це стан або можливість суб’єктів господарювання успішно 
конкурувати, бути лідером на ринку у визначений період часу для досягнення 

сформованих цілей, а також є властивістю об’єкта щодо задоволення потреб 
споживачів.  

Литвиненко Т. (2008, 

с. 75) 

Конкурентоспроможність – це стан, за якого суб’єкти господарювання мають змогу 

виконувати свої зобов’язання за умови конкурентної боротьби.  

Николюк О.М. (2011, 

с. 248-249) 

Конкурентоспроможність – це характеристика підприємства, що враховує змінність 

умов ринкового середовища, відображає ефективність функціонування.  

Павленко І.М. (2012, 

с. 163-164) 

Конкурентоспроможність – це спроможність економічної системи до розвитку та 

виживання на ринку шляхом раціонального використання ресурсів, реалізації операцій.  

Cадурська М.О. (2012, 

с. 392-395)  

Конкурентоспроможність – це набір властивостей суб’єктів господарювання, які 

дозволяють сформувати переваги у порівнянні з конкурентами задля задоволення 
потреб покупців, досягнення поставлених цілей.  

Резнікова О.С. (2013, 

с. 124-127) 

Конкурентоспроможність виявляється через конкуренцію та в умовах конкурентної 

боротьби і залежить від стану світової економіки.  

Кадирус І.Г. (2014)  Конкурентоспроможність є ринковою категорією, яка має змінний характер та 

залежить від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Прокопець Л.В. (2015, 

с. 3)  

Конкурентоспроможність є властивістю підприємства, що проявляється в розширенні 

конкурентних переваг над конкурентами та реалізується через підвищення 
ефективності функціонування підприємств, розширення ринкових позицій, збільшення 

обсягів реалізації продукції.  

Крючкова Ж.В. (2016, 

с. 45) 

Конкурентоспроможність – це характеристика об’єкта, наприклад продукції, 

підприємства, галузі, регіону, країни, що впливає на отримання очікуваних результатів.  

Примітка: сформовано автором на основі (Крючкова, 2016, с. 45; Прокопець, 2015, 

с. 3; Кадирус, 2014; Резнікова, 2013, с. 124-127; Павленко, 2012, с. 163-164; Cадурська, 2012, 

с. 392-395; Николюк, 2011, с. 248-249; Литвиненко, 2008, с. 75; Фатхутдинов, 2007; 

Качалина, 2006; Азоев, 1996; Портер, 1993) 
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Здійснивши аналіз існуючих інтерпретацій поняття 

«конкурентоспроможність» можна узагальнити, що вона відображає 

ефективність діяльності на ринку, змагання та суперництво між суб’єктами 

господарювання, виробниками схожої продукції, потребу у взаємодії на ринку 

та злагодженості дій, характеризує самостійність у розробці та прийнятті 

рішень, потребу у раціональному розподілі та використанні ресурсів, а також 

визначає постійний вплив зовнішнього середовища. Враховуючи природу 

поняття «конкурентоспроможність» існує потреба у характеристиці поняття 

«конкурентоспроможність підприємства» для визначення його сутності, 

основних положень (Гамова, 2018a, с. 257-261).  

Поняття «конкурентоспроможність підприємства» також досліджувалося 

в роботах таких вчених (Гамова, 2020n):  

1. Воронюк Т.А. (2019, с. 22-23) вважала, що конкурентоспроможність 

підприємства є його комплексною характеристикою та здатністю до реагування 

на мінливість ринкового середовища, ефективного використання ресурсів через 

управління ними та шляхом впровадження нововведень, інноваційного 

розвитку. Слід відзначити, що автор акцентує увагу на необхідності контролю 

за виробництвом продукції, підвищенням її якості, аналізу потреб споживачів 

та інформаційного розвитку підприємства відповідно до вимог сучасного 

ринку.   

2. На думку Дубницького В.І. та Нефедової О.Г. (2019, с. 58-63) 

конкурентоспроможність підприємств є його економічною складовою та 

характеризує ефективність інноваційної, економічної, виробничої, фінансової 

ефективності, а також є організаційною складовою, тобто охоплює організацію, 

планування, прогнозування, управління. В роботі авторів також зазначено, що 

дане поняття слід розглядати відповідно до стратегічного (можливість 

підприємства протидіяти факторам зовнішнього середовища) і тактичного 

підходів (конкурентоспроможність є економічним ефектом, враховує впливу 

внутрішнього середовища).  
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3. Науковець Гук О.В. (2018, с. 24-25) запропонував визначення 

поняття конкурентоспроможність національної економіки в контексті її сталого 

розвитку, де зроблено акцент на розвитку економіки, умовах та рівні життя 

населення та виділено екологічну, економічну, соціальну складові, які 

характеризують забезпеченість природними ресурсами, стан навколишнього 

середовища, основних засобів для виробництва продукції. Зауважимо, що 

конкурентоспроможність впливає як на виробничий процес підприємств, так і 

на добробут населення.  

4. Дудник О.В. та Міненко С. (2018, с. 114-115) стверджували, що 

конкурентоспроможність підприємства є здатністю підприємства ефективно 

використовувати конкурентні переваги на ринках збуту продукції шляхом 

задоволення потреб покупців, раціонального використання наявних ресурсів. 

Серед складових конкурентоспроможності підприємства було розглянуто 

галузь, країна, технологія, продукція, регіон, підприємство. Загалом 

конкурентоспроможність дозволяє підприємству утримувати позиції на 

внутрішньому, зовнішньому ринках.  

5. На думку Зось-Кіор М.В., Германенко О.М., Собакар Д.Т. (2018, 

с. 175-176) конкурентоспроможність підприємства слід розглядати як здатність 

підприємства до формування та розвитку конкурентних переваг, врахування 

впливу ринкового середовища шляхом корегування діяльності, що дозволить 

досягти основних цілей діяльності. Також автори порівнювали 

конкурентоспроможність із процесом діяльності, що позначається на 

ефективності функціонування.  

6. Науковцем Николюк О.М. (2017, с. 31, с. 58) запропоновано 

визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» в якому 

враховано системні властивості процесу її формування та вона визначена як 

характеристика суб’єктів агробізнесу. Також автор акцентує увагу на 

можливості підприємств агробізнесу формувати, утримувати, застосовувати 

конкурентні переваги на ринку. Отже, прослідковується взаємозв’язок між 

конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами підприємства.  
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7. Групою авторів Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І. 

(2017, с. 135-144) в межах конкурентоспроможності підприємств розглянуто 

управлінську спрямованість та здійснили детальний аналіз існуючих підходів, 

виділили ресурсний, системний, компаративний, поєднувальний підходи.  

8. Салун М.М. та Паляничка Є.М. (2017, с. 58-61) подібно до інших 

авторів під конкурентоспроможністю підприємства розглянули можливість 

підприємства через використання принципів управління, елементів системи 

менеджменту займати певну нішу на ринку, досягати бажаних результатів, 

використовувати виробничий потенціал. Отже, основна увага вчених 

зосереджена на використанні виробничого потенціалу, що вплине на 

конкурентоспроможність підприємств.  

9. Єлець О.П. (2016, с. 64) дотримувався думки, що 

конкурентоспроможність підприємства є складним поняттям та спричиняє 

боротьбу, суперництво між підприємствами заради отримання конкурентних 

переваг, підвищення ефективності діяльності, зростання розміру доходу за 

умови раціонального розподілу, використання ресурсів. Також автор 

дотримувався думки, що конкурентоспроможність підприємства залежить від 

конкурентоспроможності продукції.  

10. Дослідниця Кліменко І.М. (2016, с. 146-149) стверджувала, що 

конкурентоспроможність підприємства є його можливістю враховувати та 

протидіяти факторам ринкового середовища, вести конкурентну боротьбу, 

підтримувати результативність діяльності, розширювати ринки збуту якісної 

продукції. При цьому, слід враховувати фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємств.  

11. Авторка Криворучко О.С. (2016, с. 8, с. 29-30) запропонувала 

поняття конкурентоспроможність торговельного підприємства, яке розглянуто 

як здатність підприємства до визначення конкурентних переваг, їх подальшої 

реалізації на ринку шляхом здійснення управління ресурсами, виявлення 

можливостей до розвитку, врахування дії ринкового середовища, що дозволить 

максимально задовольняти потреби покупців, досягти сформованих цілей. 
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Також автор дотримувався думки, що конкурентоспроможність підприємства 

формується із конкурентного потенціалу, який повинен включати 

інноваційний, управлінський, технологічний, маркетинговий, інформаційний, 

торговельний, кадровий, фінансовий потенціали.  

12. Крючкова Ж.В. (2016, с. 46-47) запропонувала два поняття: 

конкурентоспроможність підприємства, яку розглянула як загальна 

характеристика підприємства, що визначає можливості до розвитку, успішної 

діяльності, зростання показників діяльності під впливом факторів ринкового 

середовища; конкурентоспроможність аграрних підприємств, яка визначена як 

характеристика аграрного підприємства, що визначають ефективність їх 

діяльності, переваги, сильні сторони, переваги на ринку сільськогосподарської 

продукції. В роботі зосереджено увагу на ринку, на якому функціонує 

підприємство та раціональному використанні ресурсів відповідно до галузі.  

13. Лупак Р.Л. та Васильців Т.Г. (2016, с. 302-305) вважали, що 

конкурентоспроможність підприємства є механізмом використання 

конкурентних переваг, що дозволить покращити показники фінансово-

господарської діяльності, досягнути сформованих цілей.  

14. Бечко П.К., Голобородько Я.О. (2015) дотримувалися думки, що 

конкурентоспроможність підприємства формується та реалізується в процесі їх 

діяльності, відображається в його бізнес-процесах та дозволяє задовольняти 

потреби споживачів. Автори дотримувалися думки, що рівень 

конкурентоспроможності підприємств залежить від стратегічного планування, 

що впливає на результати господарської діяльності.  

15. На думку Добрянської Н.А. та Варгатюк М.О. (2015, с. 85-87) 

конкурентоспроможність підприємства слід ототожнювати із здатністю 

підприємства до ведення конкурентної боротьби на ринку із конкурентами. При 

цьому конкурентна боротьба на ринку здійснюється через коригування цін на 

продукцію, відбір висококваліфікованих працівників, підвищення якості 

товарів, що впливає на результати діяльності.  
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16. Науковець Бондар Т.В. (2014, с. 50) запропонувала поняття 

екологічно орієнтована конкурентоспроможність підприємства, яке розглянула 

як здатність підприємства до розвитку власного потенціалу на етапах 

життєвого циклу, врахування впливу факторів ринкового середовища, що 

вплине на випуск якісної продукції, прибутковість діяльності. Автор 

дотримувалася думки, що важливу роль в конкурентоспроможності 

підприємства займає екологічний фактор.  

17. Автори Невмержицька С.М. та Падун Г.І. (2014, с. 58-61) 

проаналізували підходи вчених до визначення сутності 

конкурентоспроможності підприємства та вважали, що слід враховувати 

внутрішнє і зовнішнє середовище підприємств, рівень конкурентоспроможності 

країни, регіону, галузі задля формування конкурентних переваг. В роботі 

зроблено акцент на тому, що важливе значення для конкурентоспроможності 

підприємств має управління.  

18. У роботі Максименко І.Г. (2013) запропоновано визначення поняття 

конкурентоспроможність наукоємних підприємств АПК, яке розглянуто як 

здатність підприємств до аналізу та впровадження інновацій, аналізування 

роботи конкурентів, дослідження потреб споживачів. Також автором 

визначено, що конкурентоспроможність відображається в розвитку 

інноваційного потенціалу та можливості його використання.   

19. Мануйлович Ю.М. (2013a, с. 275-278) вважав, що 

конкурентоспроможність підприємства залежить від рівня кваліфікація 

працівників, виробничих потужностей, технологічного забезпечення, 

дотримання принципів маркетингового управління, що дозволяє утримувати 

конкурентну позицію на ринку протягом визначеного періоду. Автором 

зосереджено увагу на дослідженні внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства шляхом здійснення маркетингового управління.   

20. Янковий О.Г. (ред. 2013, с. 15-16) конкурентоспроможність 

підприємства розглянуто як латентне поняття, оскільки немає єдиного 

показника для його визначення та воно характеризує виробничу систему 



58 

підприємства, зазнає впливу групових і первинних факторів, відображає 

взаємодію системи зовнішніх і внутрішніх відносин суб’єктів господарювання 

на визначеному ринку. Також конкурентоспроможність відображає 

суперництво підприємств за завоювання певного сегменту ринку.  

21. Автор Панасенко Д.А. (2012, с. 273-274) наголошує на тому, що 

конкурентоспроможність підприємства є інтегрованою характеристикою 

підприємства в умовах конкурентного ринку та визначає конкурентні переваги 

певного суб’єкта господарювання у порівнянні з іншими, що дозволяє зміцнити 

позиції на ринках збуту продукції. Також конкурентоспроможність визначає 

конкурентні переваги підприємства та впливає на отримання очікуваних 

результатів.  

22. Науковець Cадурська М.О. (2012, с. 395-396) запропонувала власне 

бачення поняття конкурентоспроможність промислового підприємства, що 

також порівняла із здатністю підприємства займати певну нішу на ринку, вести 

конкурентну боротьбу, задовольняти потреби споживачів, адаптуватися до 

змінності ринкового середовища, що вплине на результати господарської 

діяльності. В дослідженні також проаналізовано потребу в здійсненні 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах.  

23. Левицька А.О. (2011, с. 202-204) ототожнила 

конкурентоспроможність підприємства з його здатністю реалізувати 

конкурентні переваги, що сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування, зміцненню позицій на ринку, кращому розвитку в умовах 

змінності ринкового середовища. При цьому, вагоме значення в підвищенні 

конкурентоспроможності відіграє інноваційний розвиток, процес виробництва 

продукції.  

24. Шевченко Л.С. (ред. 2011, с. 168-169) розглянула 

конкурентоспроможність підприємства як можливість підприємства до 

ефективної господарської діяльності в умовах загострення конкурентної 

боротьби. На думку автора конкурентоспроможність проявляється у 

виробництві якісної продукції, розширення асортименту продукції, 
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вдосконаленні вже існуючих товарів з урахуванням потреб покупців, що вплине 

на прибутковість діяльності.  

25. Адамик В. та Вербицька Г. (2008, с. 71) вважали, що 

конкурентоспроможність підприємства є відносним поняттям та відображає 

переваги підприємства у порівнянні з конкурентами. Вчені дотримувалися 

думки, що конкурентоспроможність впливає на ефективність комерційної 

діяльності підприємства, зазнає впливу численних факторів та існує потреба в її 

оцінці для прийняття якісних управлінських рішень.   

26. Бєлєнький П. (2007, с. 10) був прихильником думки, що 

конкурентоспроможність підприємства є узагальнюючим показником, за 

допомогою якого можна оцінити ефективність фінансової, господарської, 

виробничої діяльності, тобто функціонування. При оцінці 

конкурентоспроможності підприємства слід враховувати дію факторів, ризиків.  

27. Гетьман О.О. та Шаповал В.М. (2007) під конкурентоспроможністю 

підприємства розуміли його спроможність до зміцнення конкурентних позицій, 

зайняття певної позиції на ринках збуту продукції.  

28. Бланк І.А. (2006) порівняв конкурентоспроможність підприємства з 

оцінкою ефективності господарської діяльності, що дозволяє сформувати 

конкурентні переваги і підвищити рівень конкурентної боротьби на ринку.  

29. Васильєва З.А. (2006) вважала, що основою 

конкурентоспроможності підприємства є задоволення потреб покупців, що 

здійснюється шляхом дослідження їх потреб і дозволяє формувати конкурентні 

переваги порівняно з конкурентами.  

30. Должанський І.З. та Загорна Т.О. (2006) ототожнювали 

конкурентоспроможність підприємства з його можливістю раціонально 

використовувати, розподіляти ресурси в умовах загострення конкурентної 

боротьби, а також формувати конкурентні переваги. При цьому, ефективність 

конкурентоспроможності залежить від якості управління та прийняття 

управлінських рішень.  
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31. Сідун В.А. та Пономарьова Ю.В. (2006) вважали, що 

конкурентоспроможність підприємства є способом оцінки конкурентних 

переваг, які відображаються у рівні задоволення попиту споживачів, 

раціональності використання ресурсів та впливають на показники діяльності. 

Тобто за допомогою конкурентоспроможності можна оцінити ефективність 

фінансово-господарської діяльності підприємства.  

32. Василенко В.О. та Ткаченко Т.І. (2004) розглянули 

конкурентоспроможність підприємства з позиції його можливості до 

ефективної фінансової, господарської, виробничої діяльності в умовах 

загострення конкурентної боротьби. Також дана категорія впливає на 

досягнення цілей підприємства.  

33. Калашникова Л.М. (2003, с. 16-17) розглянула сутність 

конкурентоспроможності підприємства відповідно до комплексного підходу, 

тобто поєднує якість та систему управління, а також охоплює обслуговування 

клієнтів, раціональне використання ресурсів, кадрову політику, інноваційний 

розвиток, якість та асортимент продукції, фінансове становище.  

34. Кобиляцький Л.С. (2003) визначав, що конкурентоспроможність 

підприємства є показником, що дозволяє оцінити ефективність виробничої, 

фінансової, збутової, господарської діяльності та відображає рівень 

конкурентоспроможності продукції у порівнянні з конкурентами.  

35. Фатхутдінов Р.А. (2002) розглянув конкурентоспроможність як 

здатність до виробництва якісної продукції, що відповідає потреб споживачів. 

Тобто автором конкурентоспроможність порівнюється із 

конкурентоспроможністю підприємства.  

36. Чернега О.Б. (1999) дотримувалася думки, що 

конкурентоспроможність підприємства є його характеристикою, що впливає на 

вивчення і задоволення потреб споживачів, встановлення ринкової 

привабливості продукції, розширення ринків збуту та на результати діяльності. 

Тобто, конкурентоспроможність виступає як характеристика ефективності 

діяльності підприємства, що визначає перспективи його розвитку.  
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37. Шершньова З.Є. та Оборська С.В. (1999) розглядали поняття 

конкурентоспроможність підприємства з точки зору його компетенцій, що 

проявляється у забезпеченості кадрами, технологіями, ресурсами, ефективності 

менеджменту та впливає на рівень прибутковості. Одночасно 

конкурентоспроможність залежить від якості та асортименту продукції, 

виробничих потужностей підприємства.  

38. Пахомов Ю.М. та Лукяненко Д.Г. (1997) вважали, що 

конкурентоспроможність є можливістю підприємства, що дозволяє 

підтримувати показники фінансово-господарської діяльності, позиції на ринку, 

рівень прибутковості в умовах відкритої економіки.  

39. Яновський А. (1996, с. 21-22) вважав, що конкурентоспроможність 

підприємства орієнтована на оцінку всіх сфер діяльності підприємства, тобто 

фінанси, маркетинг, кадри, виробництво, інновації, а також охоплює вплив 

факторів внутрішнього середовища.  

40. Портер М. (1990) вважав, що конкурентоспроможність 

підприємства є порівняльною перевагою по відношенню до конкурентів та 

можливість займати на ринку певну позицію.  

Враховуючи результати проведеного аналізу сутності понять 

«конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність підприємства» можна 

зазначити таке: конкурентоспроможність підприємства залежить від впливу 

чинників внутрішнього та зовнішнього середовища; конкурентоспроможність є 

характеристикою підприємства; конкурентоспроможність залежить від 

конкурентних переваг підприємства та рівня конкурентоспроможності 

продукції; конкурентоспроможність підприємства залежить від дій 

конкурентів; конкурентоспроможність залежить від фінансових, інвестиційних, 

інформаційних, кадрових, виробничих можливостей підприємства; 

конкурентоспроможність підприємства визначає потребу в управлінні нею та є 

складною інтегрованою характеристикою; зростання конкурентоспроможності 

свідчить про ефективність діяльності, розвиток менеджменту, можливість 

розвитку в майбутньому. Оскільки конкурентоспроможність підприємств 

дозволяє визначити потребу в здійсненні управління нею, то слід дослідити 

інтерпретацію поняття «управління конкурентоспроможністю» (Гамова, 2020n).  
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Нами здійснено аналіз поняття «управління конкурентоспроможністю», 

який згруповано в табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 

Визначення сутності поняття «управління конкурентоспроможністю» 

Автор  Сутність поняття 
Балабанова Л.В., 

Кривенко А.В. (2004) 
Управління конкурентоспроможністю містить управлінські дії, здійснення яких дозволить 
проаналізувати роботу конкурентів, сформувати конкурентні переваги і конкурентну стратегію.  

Кузьмін О.Є., 
Горбаль Н.І. (2005)  

Управління конкурентоспроможністю є сукупністю важелів, способів, управлінських засобів, що 
впливають на рівень конкурентоспроможності продукції, досягнення цілей.  

Галелюк М.М. (2008, 
с. 15) 

Управління конкурентоспроможністю є функцією менеджменту, тобто охоплює планування, 
організацію, контроль, регулювання, мотивацію та впливає на рівень конкурентоспроможності 
продукції.  

Тарнавська Н.П. (2008, 
с. 158) 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це «процес системного формування, 
розвитку та використання спільного пролонгованого досвіду поєднання матеріальних і 
нематеріальних активів (як комплексу знань, умінь і навичок) підприємства на стратегічному і 
тактичному рівнях через механізм інноваційного розвитку, який забезпечує продукування 
ексклюзивних конкурентних переваг».  

Кириченко Л. (2009, 
с. 63) 

Управління конкурентоспроможністю є сукупністю заходів, здійснення яких дозволить 
покращити обслуговування покупців, вдосконалити продукцію, завоювати нових клієнтів, 
розширити ринки збуту продукції.  

Кошелупов І.Ф. (2009, 
с. 91) 

Управління конкурентоспроможністю є складовою менеджменту підприємства, базується на 
використанні функцій управління та дозволяє сформувати і реалізувати конкурентні переваги, що 
вплине на показники діяльності.  

Савельєва Н.А. (2009) Управління конкурентоспроможністю фірми – це управлінський процес щодо підтримки 
конкурентних переваг та подолання слабких сторін підприємства.  

Станьковська І.М. 
(2013, с. 70) 

Системне управління конкурентоспроможністю підприємства – це комплекс дій, що дозволяє 
сформувати систему управління шляхом реалізації функцій управління, використання методів, 
реалізації взаємопов’язаних дій та врахування дії ризиків.  

Басманова О.Є. (2015, 
с. 37-39) 

Управління конкурентоспроможністю – це процес реалізації управлінських функцій, реалізація 
яких дозволяє сформувати конкурентні переваги, підвищити ефективність діяльності 
підприємства.  

Мануйлович Ю.М. 
(2015a)  

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це сукупність заходів щодо дослідження 
умов функціонування підприємств з метою формування конкурентних переваг на ринках збуту 
продукції, а також визначення способі адаптації до зовнішніх змін.  

Якименко Н.В. (2015, 
с. 51-54)  

Управління конкурентоспроможністю є процес створення системи управління, впливом на 
фактори внутрішнього середовища та охоплює конкурентоспроможність діяльності, продукції, 
послуг.  

Лупак Р.Л., 
Васильців Т.Г. (2016, 

с. 306) 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це складова менеджменту підприємства, 
що забезпечує ефективне функціонування підприємства через формування і реалізацію 
конкурентних переваг.  

Шинкаренко В.Г. (2016, 
с. 11-15) 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – цілеспрямований вплив на процес 
формування конкурентоспроможності, що сприятиме досягненню основних цілей.  

Воронько-
Невіднича Т.В., 
Василенко М.В., 

Лєщин Д.І. (2018, с. 252-
253) 

Управління конкурентоспроможністю – це складний процес, який охоплює формування 
конкурентних переваг, врахування впливу зовнішніх факторів, раціональне використання 
ресурсів, що вплине на показники фінансової діяльності в умовах нестабільності ринкового 
середовища.  

Якимчук Ю.М. (2018, 
с. 17-18) 

Управління конкурентоспроможністю є системою, яка складається зі складових, елементів, 
компонентів, взаємодіє із системою менеджменту підприємства, що дозволяє визначити напрями 
розвитку.  

Ужва А.М., 
Довгаль О.В. (2019, 104-

106) 

Управління конкурентоспроможністю повинно враховувати холістичний підхід, тобто 
інтегральний підхід, що сприятиме пристосуванню підприємства до умов змінної економіки та 
використанню системи управління, яка є одним цілим.  

Примітка: сформовано автором на основі (Ужва та Довгаль, 2019, с. 104-106; 

Воронько-Невіднича, Василенко та Лєщин 2018, с. 252-252; Якимчук, 2018, с. 17-18; Лупак 

та Васильців, 2016, с. 306; Шинкаренко, 2016, с. 11-15; Басманова, 2015, с. 37-39; 

Мануйлович, 2015a; Якименко, 2015, с. 51-54; Станьковська, 2013, с. 70; Кириченко, 2009, 

с. 63; Кошелупов, 2009, с. 91; Савельева, 2009; Галелюк, 2008, с. 15; Тарнавська, 2008, с. 158; 

Кузьмін та Горбаль, 2005; Балабанова и Кривенко, 2004) 
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У переважній більшості трактувань аналізованого поняття зосереджена 

увага на визначенні його призначення та деякі підходи є обмеженими, тобто не 

розкрито характер, сутність управління конкурентоспроможністю підприємств, 

а також не враховано: дію чинників внутрішнього і зовнішнього середовища на 

діяльність підприємств машинобудування; потребу у прогнозуванні та 

визначенні рівня ефективності фінансово-господарської діяльності у 

визначений період часу; потребу у визначенні слабких та сильних сторін 

підприємств; потребу в аналіз конкуруючих підприємств машинобудування на 

ринку машинобудівної продукції; розвиток конкурентного потенціалу; вибір 

конкурентної стратегії підприємства; можливість отримання синергійного 

ефекту у довгостроковій перспективі; можливість набуття нових конкурентних 

переваг.  

За результатами проведеного аналізу сутності поняття «управління 

конкурентоспроможністю» можна узагальнити, що єдиного підходу до його 

трактування немає і тому нами запропоновано власне бачення поняття 

«управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування». 

Схематичне зображення складових запропонованого поняття наведено на 

рис. 1.1. Тобто нами прослідковано взаємозв’язок між поняттями конкуренція, 

конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, управління 

конкурентоспроможністю, що дозволило конкретизувати сутність окресленої 

дефініції (Гамова, 2020q).  

Управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування – 

це 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.  
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Рис. 1.1. Складові поняття «управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування» 

Примітка: розроблено автором  

 

З нашої позиції управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування впливає на розробку і реалізацію управлінських рішень 

шляхом використання відповідних методів, на досягнення цілей через 

застосування інструментів, охоплює організацію, планування, моніторинг, 

контроль щодо підвищення рівня конкурентоспроможності, а також впливає на 

формування конкурентних переваг, конкурентного потенціалу, вибір 

конкурентної стратегії через використання інформаційного забезпечення. Ми 

дійшли висновку, що управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування впливає як на загальну конкурентоспроможність, так і на 

конкурентоспроможність продукції, що, в свою чергу впливає на рівень 

конкурентної боротьби. В запропонованому визначенні робиться акцент на 

здійснення управління конкурентоспроможністю саме на підприємствах 

машинобудування, що пояснюється їх складним фінансовим становищем, 

відсутністю конкурентних переваг. Отже, в процесі управління слід 

враховувати вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, 
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функціональні особливості діяльності підприємств машинобудування та 

ефективність управління залежить від злагодженості роботи підрозділів 

підприємства.  

Підсумовуючи викладене вважаємо, що в інтерпретованому нами понятті 

«управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», на 

відміну від існуючих підходів, враховано таке: є процесом формування, 

використання, розширення конкурентних переваг, розвитку конкурентного 

потенціалу підприємств; є процесом вибору конкурентної стратегії 

підприємства; являє собою складний механізм та систему, що містить 

інструменти, методи; відображає послідовність взаємозалежних дій щодо 

регулювання рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування; 

визначає можливість ефективного функціонування та розвитку, досягнення 

синергійного ефекту у довгостроковій перспективі.  

Враховуючи обрану тему дисертаційного дослідження існує потреба в 

інтерпретації поняття стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю. 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 його зв'язок з 

іншими поняттями наведено на рис. 1.2.  

Тому поняття «стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування» слід розуміти 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.    
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Рис. 1.2. Складові поняття «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» 

Примітка: розроблено автором  

 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що в 

інтерпретованому нами понятті «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» враховано таке: 

містить комплекс заходів, напрямів, способів, які мають стратегічний характер; 

являє стратегічний інструмент; забезпечує розробку концептуальних основ 

управління процесом розвитку конкурентного потенціалу, формування 

конкурентних переваг та реалізації конкурентної стратегії; створює умови для 

ефективного використання системи і механізму управління 
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конкурентоспроможністю. Отже, передумовою ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування є стратегічні вектори, 
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Конкуренція 

Конкуренто-

спроможність 

підприємства 

Стратегічні вектори 
управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств 

машинобудування 

Управління 

конкуренто-

спроможністю 

Конкуренто-

спроможність  

Стратегічні 

вектори 

Управління 

конкуренто-

спроможністю 

підприємства 

машинобудування 



67 

управління, здійснити управління використанням конкурентних переваг, 

розвитком конкурентного потенціалу, корегувати розроблені рішення, 

визначити напрями підвищення конкурентоспроможності, створити умови для 

успішної реалізації конкурентної стратегії, сформованої мети, визначити 

способи реалізації стратегії розвитку та конкурентної стратегії. Дане поняття 

адаптоване до функціонування підприємств машинобудування та враховує 

характер їх конкурентної боротьби, особливості підвищення 

конкурентоспроможності, специфіку формування конкурентних переваг та 

розвитку конкурентного потенціалу, дію чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища.  

Отже, в наведених визначеннях нами враховано роботу підприємств 

машинобудівної галузі, дію чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Враховуючи отримані результати дослідження та інтерпретацію понять існує 

потреба у визначенні науково-методичних засад щодо вибору механізму, 

системи управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Це можна пояснити тим, що для дієвого управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування існує потреба в застосуванні певних засобів, 

методів, якими є система, механізм управління. Одночасно для правильного 

вибору системи і механізму управління та подальшого впровадження слід 

дотримуватися послідовності, підходів до їх вибору, що вплине на очікуваний 

результат від їх використання на підприємствах.   
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1.2. Теоретико-методичні основи управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

  

Сучасні умови господарської діяльності підприємств машинобудування 

вимагають постійного покращення фінансового стану, підвищення показників 

господарської діяльності, рівня прибутковості, що відбувається в умовах 

загострення конкурентної боротьби. Для переважної більшості підприємств 

машинобудування властивий низький рівень конкурентоспроможності. 

Доцільним є формування та впровадження шляхів підвищення 

конкурентоспроможності, що можливо шляхом активізації інноваційної та 

інвестиційної діяльності, здійснення управління конкурентоспроможністю, 

впровадження конкурентної стратегії, розробки та реалізації стратегічних 

рішень. Задля забезпечення ефективного управління конкурентоспроможністю 

використовуються різні методи, інструментарій, важелі. Проте, не можна 

використовувати на підприємстві будь-який інструментарій управління, а 

потрібно обрати його враховуючи галузь діяльності, виробничі потужності, 

результати фінансово-господарської діяльності підприємств машинобудування, 

досягнутий рівень конкурентоспроможності, наявні конкурентні переваги. Це 

дозволить досягнути бажаного ефекту на підприємстві від використання 

інструментарію управління конкурентоспроможністю, тобто розробляти та 

приймати якісні управлінські рішення, виокремити конкурентні переваги, 

підвищити інноваційну активність, задіяти всі виробничі потужності, 

вдосконалити маркетингову діяльність, систему менеджменту, здійснити 

управління технологіями, обрати конкурентну стратегію, співпрацювати з 

іншими організаціями в конкурентному середовищі. Для вибору 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств необхідно 

використати методи, підходи, дотримуватися правил, що позначиться на 

ефективності його використання.  
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Тому конкурентне середовище вимагає від підприємств 

машинобудування реалізації дій щодо вибору інструментарію управління та за 

його відсутності – формування, реалізації, що забезпечить їх впровадження.  

На сьогоднішній день питання розробки, формування способів, 

інструментарію здійснення управління конкурентоспроможністю підприємств 

вивчалось такими авторами, як: Рябик Г.Є., Яворська О.Б. (2019, с. 63-66); 

Скриньковський Р., Шпак О., Процюк Т., Нога І. (2018, с. 1015-1018); 

Гросул В.А., Зубков С.О. (2017, с. 253-258); Шпилик С.В. (2017, с. 91-100); 

Ярмак М.Р., Довгопола Ю.С. (2017, с. 19-22); Гуцуляк В.Р. (2016, с. 145-146); 

Красноруцький О.О., Зайцев Ю.О. (2016, с. 103-112); Черкас В.В. (2016, с. 72-

73); Опанасюк Ю.І. (2013); Баран Р.Я., Романчукевич М.Й. (2012, с. 117-124); 

Донець Л.І., Донець А.А. (2012, с. 102-105); Штимер Л.Т. (2012, с. 137-138).  

Переважна більшість науковців дослідили та запропонували систему 

управління конкурентоспроможністю, визначили етапи її реалізації, складові 

елементи, особливості використання, вказали на доцільність впровадження, а 

також розробили етапи здійснення управління конкурентоспроможністю 

підприємств та не зосереджували увагу на визначенні інструментарію 

управління. В науковій літературі відсутній єдиний підхід до розробки 

послідовності вибору або формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, його використання, визначення теоретичного та 

практичного значення, встановлення переваг для підприємств 

машинобудування. Враховуючи теоретичні доробки науковців щодо 

формування системи та механізму управління конкурентоспроможністю 

питання вибору і формування інструментарію потребує подальших досліджень.  

Тому нами удосконалено науково-методичні засади вибору та 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, у яких деталізовано послідовність етапів для вибору або 

розробки інструментарію управління, формування системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємств, що дозволило розробити та 

прийняти управлінські рішення, визначити важливість процесу управління 
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конкурентоспроможністю, встановити потребу застосування, переваги 

використання, діагностувати ефективність та витратність інструментарію 

управління та забезпечить їх подальше впровадження, а також запровадження 

яких створює основу до визначення структури системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, що вплине на можливість розвитку конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, реалізації конкурентної 

стратегії.        

Під науково-методичними засади розуміється основа для вибору та 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування і подальшого визначення структури системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю, що надалі сприятиме формуванню 

додаткових конкурентних переваг, підвищенню рівня конкурентного 

потенціалу, реалізації конкурентної стратегії у довгостроковому періоді. 

Теоретичне значення науково-методичних засад полягає у пропозиції 

послідовності вибору або формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, розробки самих системи і механізму управління, 

можливості до їх впровадження. Науково-методичні засади мають практичне 

значення, оскільки обраний чи сформований інструментарій управління 

конкурентоспроможністю може бути використаний в діяльності підприємств 

машинобудування, що дає змогу їх в подальшому впровадити, досягнути 

стратегічних цілей (Гамова, 2020q).  

При розробці науково-методичних засад вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування слід дотримуватися таких вимог: чітко встановлений 

проміжок часу протягом якого здійснюється вибір та формування 

інструментарію управління; врахування характеристики стану підприємства, 

тобто показників господарської діяльності; оперативність прийняття рішень 

при виборі та формуванні інструментарію управління; стратегічний характер 

вибору та формування інструментарію управління; якість та ефективність; 

дотримання гнучкості щодо формування інструментарію управління та 



71 

врахування динамічності ринкового середовища, що вплине на виконання 

завдань; забезпечення відповідності та узгодженості завдань інструментарію 

управління; адаптивність, тобто можливість пристосування до чинників 

зовнішнього середовища; цілеспрямованість, тобто чіткість формування цілей 

та можливість їх досягнення, забезпечення єдності цілей; злагодженість роботи 

та взаємодія етапів вибору і формування інструментарію управління; 

ефективність та оптимальність, тобто забезпечення вибору і формування 

найкращого інструментарію управління в залежності від потреб підприємства, 

що вплине на досягнення бажаного результату (Гамова, 2020g).  

Слід констатувати, що науково-методичні засади вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування містять комплекс взаємопов’язаних, взаємозалежних етапів, 

що дозволяє сформувати відповідний інструментарій та  

впровадити їх на підприємстві. На цих етапах здійснюються дії  

по вибору та формуванню інструментарію управління, що наведено  

на рис. 1.3. Більш детальніше розглянемо характеристику кожного етапу 

науково-методичних засад вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

Етап 1. Визначення чинників впливу на ефективність функціонування 

підприємств машинобудування. Дослідження та аналіз чинників впливу 

доцільно проводити на початку здійснення вибору або формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю. Це дозволить всебічно 

проаналізувати вплив чинників на ефективність функціонування; визначити які 

з них можна корегувати, тобто зменшити негативний вплив; встановити перелік 

чинників, які слід врахувати в подальшій діяльності та внести зміни в 

прийняття управлінських рішень, процес управління підприємством. В цілому, 

підприємство має змогу всебічно корегувати внутрішні чинники та повинно 

пристосовуватися до дії зовнішніх чинників. Без здійснення аналізу та 

визначення чинників впливу подальший процес вибору інструментарію 

управління конкурентоспроможністю буде неефективним та не дозволить 

досягнути очікуваних результатів.  
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Рис. 1.3. Алгоритм вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

Примітка: розроблено автором     

 

Кінець  

Вибір та формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

Визначення чинників впливу на ефективність функціонування підприємств машинобудування 

Оцінка ефективності функціонування та рівня конкурентоспроможності підприємства  

Етап 3 Встановлення проблем у роботі підприємства машинобудування  

Етап 4 Оцінка потреби в інструментарії управління конкурентоспроможністю підприємств  

Етап 5 

Є потреба у використанні інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємства? 

Оцінка витрат на вибір або формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств 

Так  

Етап 6 
Вибір інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

Є потреба у формуванні інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємства? 
Так  

Етап 7 
Формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств  

  

Ні  

Моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища 

Визначення завдань щодо формування системи 
управління конкурентоспроможністю 

Визначення елементів системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування 

Встановлення взаємозв’язків між етапами системи 
управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування 

Проведення прогнозування, планування, організації, 
моніторингу, контролю за побудовою системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства  

Визначення переваг системи управління 
конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування  

Діагностика ефективності та прийняття рішення про 
експлуатацію системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства  

Встановлення завдань щодо формування 
механізму управління 

конкурентоспроможністю 

Визначення елементів механізму 
управління конкурентоспроможністю 

підприємства машинобудування 

Встановлення зв’язків між етапами 
системи та механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
машинобудування 

Проведення прогнозування, планування, 
організації, моніторингу, контролю за 

побудовою механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування 

Встановлення переваг механізму 
управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування 

Діагностика ефективності та прийняття 
рішення про експлуатацію механізму 
управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Ні  

Етап 8 Впровадження інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств  

Етап 9 Моніторинг інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств  

Контроль та оцінка інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств  
Етап 10 

Етап 11 
Встановлення дієвості інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств  

Інструментарій управління конкурентоспроможністю дієвий?  
Так  Ні  

Подальше використання Корегування 

Етап 2 

Етап 1 



73 

Етап 2. Оцінка ефективності функціонування та рівня 

конкурентоспроможності підприємства машинобудування. Ми вважаємо, що 

правильність вибору або формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств залежить від становища, в якому воно 

знаходиться. Тому слід проаналізувати показники фінансової, інвестиційної, 

виробничої, збутової, маркетингової діяльності, рівень 

конкурентоспроможності продукції, підприємства, зробити відповідні 

висновки. Проведений аналіз сприятиме визначенню проблем на підприємстві 

машинобудування у відповідній сфері діяльності. Без оцінки зазначених 

показників не можливо визначити доцільність використання інструментарію 

управління конкурентоспроможністю та правильно його обрати, сформувати, 

досягнути стратегічних цілей, синергійного ефекту за умови їх впровадження.  

Етап 3. Встановлення проблем у роботі підприємства машинобудування. 

За результатами етапу оцінки ефективності функціонування та рівня 

конкурентоспроможності підприємства можна визначити причини, які 

обумовили погіршення показників діяльності та відповідні проблеми. Серед 

причин погіршення ефективності функціонування слід навести зниження 

конкурентоспроможності, не використання конкурентних переваг, 

неефективність маркетингової політики, менеджменту, просування продукції, 

не великий асортимент продукції, застарілий технологічний процес, 

виробництво однотипної продукції, низький рівень інвестиційної 

привабливості, використання неякісної та дорогої сировини, відсутність 

системи знижок та післяпродажного обслуговування клієнтів, неврахування 

потреб споживачів та їх вподобань, швидкий розвиток конкурентів та 

впровадження ними інноваційних технологій. Все це можна віднести до 

проблем підприємства та їх слід аналізувати, визначати шляхи та способи 

подолання.  

Етап 4. Оцінка потреби в інструментарії управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Інформація етапу 

встановлення проблем у роботі підприємства машинобудування нами 
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враховується для підтвердження потреби у використанні інструментарію 

управління конкурентоспроможністю. Виявлення проблем в 

конкурентоспроможності підприємства, управлінні конкурентоспроможністю є 

підтвердженням доцільності використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю. Проте, якщо підприємство функціонує ефективно, 

спостерігається зростання показників діяльності, рівня 

конкурентоспроможності, то відсутня потреба у застосуванні інструментарію 

управління конкурентоспроможністю. Однак, більшість підприємств 

машинобудування має погіршення фінансового стану і тому існує нагальна 

потреба у виборі чи формуванні інструментарію управління 

конкурентоспроможністю.  

Етап 5. Оцінка витрат на вибір або формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств. Вважаємо, що обов’язково 

потрібно планувати та розраховувати витрати за двома напрямами: перший 

напрям – витрати на вибір та використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю; другий напрям – витрати на формування та 

подальше впровадження системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю. Розрахунок даних витрат дозволить визначити 

загальну вартість формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, скоротити зайві витрати та спланувати очікувану 

віддачу від його застосування. Зокрема, ці витрати повинні включати оплату 

праці фахівців, які будуть здійснювати впровадження та подальше 

використання системи і механізму управління конкурентоспроможністю, його 

корегувати, контролювати, а також витрати на мотивацію праці працівників 

(премія, заохочення).   

Етап 6. Вибір інструментарію управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Під інструментарієм управління нами 

розглянуто систему і механізм управління конкурентоспроможністю 

підприємств та їх використання дозволить покращити процес управління 

конкурентоспроможністю, підвищити його рівень, своєчасно корегувати 
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розроблені управлінські рішення, вносити зміни в процес управління 

відповідно до отриманої інформації в довгостроковому періоді. Якщо подібний 

інструментарій управління вже є на підприємстві, то приймається рішення 

щодо його аналізу, тобто дослідження особливостей, складових елементів, 

визначення недоліків, коригування і подальшого впровадження. Відсутність 

подібного інструментарію управління на підприємстві є підставою щодо його 

формування, що дозволить підвищити ефективність процесу управління 

конкурентоспроможністю. Обравши інструментарій управління 

конкурентоспроможністю відбувається перехід до його впровадження на 

підприємстві машинобудування.  

На сучасному етапі розвитку підприємств машинобудування питання 

підвищення конкурентоспроможності набуває великого значення, що 

пояснюється зростанням впливу чинників ринкового середовища та фінансове 

становище. Переважна більшість підприємств характеризується погіршенням 

показників функціонування, неефективністю виробничої, господарської, 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, збутової діяльності та зниженням 

конкурентоспроможності продукції. Однією з причин погіршення 

конкурентоспроможності є неефективність управлінської діяльності, 

відсутність засобів управління, тобто системи, механізму управління, що 

впливає на розробку, прийняття рішень, розв’язання проблем, визначення 

стратегічних перспектив розвитку. Все це підтверджує потребу у доцільності 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю, адже на 

переважній більшості підприємств машинобудування він відсутній, що також 

пояснює відсутність конкурентних переваг.  

Етап 7. Формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Вважаємо, що 

формування інструментарію управління потрібно розглянути за двома 

напрямами, тобто формування системи та окремо механізму управління 

конкурентоспроможністю. Система і механізм управління 

конкурентоспроможністю взаємопов’язані між собою. При цьому механізм 
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управління конкурентоспроможністю є залежним від системи управління, тобто 

є його складовою. Призначення системи управління конкурентоспроможністю 

полягає в аналіз зовнішніх, внутрішніх чинників, визначенні мети, цілей 

управління конкурентоспроможністю, встановленні рівня 

конкурентоспроможності та вона включає керуючу підсистему, що забезпечить 

здійснення управління конкурентоспроможністю. Роль механізму управління 

конкурентоспроможністю заключається у визначенні видів ресурсного 

забезпечення, принципів, функцій, методів здійснення управління 

конкурентоспроможністю та дотримання яких забезпечить злагодженість 

роботи системи управління. Також механізм управління 

конкурентоспроможністю повинен містити керовану підсистему через яку 

встановлюється взаємозв’язок із системою управління. Розглянемо детальніше 

процес формування системи і відповідно механізму управління 

конкурентоспроможністю.  

Сьомий етап поділяється на два підетапи та одним з них є формування 

системи управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Зупинимося на розгляді всіх етапів системи управління. 

Етап 7.1. Моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища. За умови 

формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування спочатку здійснюється моніторинг чинників впливу на 

рівень конкурентоспроможності. Мається на увазі, що серед зовнішніх 

чинників впливу слід зупинитися на дослідженні конкурентної ситуації на 

ринку, рівні конкурентної боротьби, конкурентного середовища, аналізі 

конкурентів, політична та економічна ситуація в країні, податкова, інвестиційна 

політика держави, законодавча база, ціни на сировину, матеріали, взаємодія з 

кредитними установами, споживачами, постачальниками, динаміка валютного 

курсу, фінансування із державних джерел, рівень розвитку науки і технології в 

країні. Щодо внутрішніх чинників впливу на конкурентоспроможність, то 

доцільно врахувати виробничі потужності, особливості організації 

виробництва, фінансово-економічне становище, інноваційних розвиток, 
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показники інвестиційної діяльності, асортимент, якість, ціна продукції, робота 

відділу маркетингу, вивчення та задоволення потреб клієнтів, зношеність 

основних засобів та автоматизація виробництва, використання методів 

управління, репутація та імідж підприємства, ефективність реклами. Всі ці 

чинники впливають на формування конкурентних переваг підприємств 

машинобудування, рівень конкурентоспроможності та їх моніторинг дозволить 

сформувати ефективну систему управління та надалі її впровадити. Також 

чинники внутрішнього і зовнішнього середовища надалі будуть враховані при 

формуванні механізму управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.  

Етап 7.2. Визначення завдань щодо формування системи управління 

конкурентоспроможністю. При розробці системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування основними 

завданнями є врахування впливу чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища, формування відповідної системи управління, визначення її 

структури, встановлення взаємозв’язків між елементами.  

Етап. 7.3. Визначення елементів системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Відбір елементів 

здійснюється за врахуванням специфіки діяльності, визначених чинників 

впливу на ефективність функціонування підприємств машинобудування і 

рівень конкурентоспроможності, результатів оцінки показників 

функціонування та рівня конкурентоспроможності, визначених проблем у 

роботі. Визначення елементів системи управління дасть змогу встановити 

перелік відповідальних за реалізацію системи управління 

конкурентоспроможністю, сформувати цілі, завдання, тобто визначити її 

структуру. Більш детальніше основні елементи системи управління 

конкурентоспроможністю будуть розглянуті у підрозділі 1.3.  

Етап 7.4. Встановлення взаємозв’язків між етапами системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Досягнення 

бажаного результату, тобто формування системи управління 
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конкурентоспроможністю є можливим на підставі злагодженості дій на всіх 

етапах його розробки, встановлення взаємозв’язків між елементами, що 

дозволить здійснювати обмін інформацією, швидко її передавати, приймати 

відповідні рішення, їх корегувати, вносити корективи в етапи формування 

системи. Узгодженість дій та послідовність їх виконання забезпечить швидкість 

розробки системи управління конкурентоспроможністю відповідно до виду 

діяльності підприємства, його фінансового стану, показників 

конкурентоспроможності.  

Етап 7.5. Проведення прогнозування, планування, організації, 

моніторингу, контролю за побудовою системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Вважаємо, що для 

побудови ефективної системи управління конкурентоспроможності 

підприємств слід здійснити таку послідовність дій: прогнозування – 

передбачення результатів від побудови системи управління 

конкурентоспроможністю та її використання на підприємстві; планування – 

визначення складових елементів системи управління, очікуваних результатів на 

основі вивчення впливу чинників зовнішніх і внутрішніх, обґрунтування 

доцільності побудови системи управління, встановлення цілей, способів, 

методів, необхідних ресурсів для її розробки, а також подальше прийняття 

управлінських рішень; організація – процес побудови системи управління 

конкурентоспроможністю, організація злагодженої роботи всіх її елементів, 

регламентація їх роботи; моніторинг – спостереження за процесом побудови 

системи управління, виявлення відхилень від сформованих цілей, здійснення 

регулювання кожного етапу формування системи управління задля 

забезпечення злагодженої роботи, послідовної їх реалізації; контроль – 

здійснюється за всіма етапами формування системи управління 

конкурентоспроможністю, проводиться порівняння фактичного результату із 

запланованим, визначаються відхилення, їх причини, пропонуються заходи 

щодо їх усунення. Реалізація цих дій забезпечить формування ефективної 
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системи управління конкурентоспроможністю та її застосування на 

підприємствах.  

Етап 7.6. Визначення переваг системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Останнім етапом є 

обґрунтування переваг системи управління за умови її використання та до них 

варто віднести: корегування процесу управління конкурентоспроможністю; 

визначення стратегічних цілей управління; розробка стратегічних напрямів 

підвищення конкурентоспроможності; досягнення синергійного ефекту від 

використання системи управління; формування додаткових конкурентних 

переваг; розробка дієвих управлінських рішень; забезпечення підвищення 

конкурентного потенціалу; створення умов щодо реалізації конкурентної 

стратегії; визначення певного набору дій щодо здійснення управління 

конкурентоспроможністю; оперативність та швидкість управлінського процесу. 

Визначення переваг системи управління дозволить підтвердити необхідність у 

її використанні на підприємстві.  

Етап 7.7. Діагностика ефективності та прийняття рішення про 

експлуатацію системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Під 

діагностикою ефективності розуміється визначення загального результату від 

застосування системи управління конкурентоспроможністю, яка вже 

розроблена. Вона здійснюється для визначення доцільності впровадження 

системи управління на обраному підприємстві. За результатами діагностики 

приймається рішення про застосування системи управління 

конкурентоспроможністю, визначається термін її впровадження та готовність 

підприємства.  

Другий підетап – це формування механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, більш детальніше 

його розглянемо.  

Етап 7.1. Встановлення завдань щодо формування механізму управління 

конкурентоспроможністю. За умови розробки механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування основними 
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завданнями є врахування взаємодії із системою управління, процес формування 

механізму управління, визначення складових елементів, забезпечення 

злагодженості функціонування, успішна розробка та впровадження на 

підприємствах.  

Етап. 7.2. Визначення елементів механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Нами встановлено, 

що система та механізм управління конкурентоспроможністю взаємопов’язані, 

але відрізняються один від одного. Тому доцільно виділяти елементи в рамках 

механізму управління конкурентоспроможністю, що дозволить визначити 

керовану підсистему та перелік принципів, функцій, методів, яких слід 

дотримуватися як при використанні системи, так і механізму управління. 

Визначення елементів механізму управління конкурентоспроможністю слід 

проводити лише після їх вибору для системи управління. Основні елементи 

механізму управління конкурентоспроможністю будуть розглянуті у підрозділі 

1.3. 

Етап 7.3. Встановлення зв’язків між етапами системи та механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Під час 

розробки механізму управління конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування обов’язковою умовою є врахування його взаємодії із 

системою управління. Це дозволить правильно обрати елементи механізму 

управління конкурентоспроможністю, встановити їх підпорядкованість 

елементами системи управління. Вибір елементів механізму управління 

конкурентоспроможністю буде помилковим без встановлення залежності від 

системи управління та їх використання на підприємстві не дозволить досягнути 

бажаного результату.  

Етап 7.4. Проведення прогнозування, планування, організації, 

моніторингу, контролю за побудовою механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. Аналогічно до 

системи управління також слід здійснити ряд заходів щодо формування 

механізму управління конкурентоспроможністю підприємств 
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машинобудування та проводиться прогнозування (передбачення ефективності 

механізму управління конкурентоспроможністю, який ще не сформовано, що 

визначає доцільність його формування і подальшого використання), 

планування (планування необхідного ресурсного забезпечення, їх розподілу, 

завдань та прийняття управлінських рішень), організація (побудова механізму 

управління конкурентоспроможністю, узгодженість роботи його складових), 

моніторинг (спостереження за станом формування механізму управління 

конкурентоспроможністю, що дозволяє виявити труднощі у його побудові, їх 

усунути), контроль (проводиться за розробкою механізму управління задля 

своєчасного виявлення відхилень та їх ліквідації). Здійснення означених дій 

дозволить розробити механізм управління конкурентоспроможністю та 

враховувати його зв'язок із системою управління.  

Етап 7.5. Встановлення переваг механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Перевагами 

механізму управління конкурентоспроможністю є: створення умов для 

успішного використання системи управління; забезпечення взаємодії між 

елементами системи і механізму управління; забезпечення послідовності 

формування та реалізації системи і механізму управління; адаптованість до 

роботи підприємств машинобудування; взаємодія із системою управління 

підприємства та співставлення цілей, завдань; цілеспрямованість на досягнення 

розроблених завдань; формування чітких та простих завдань; взаємодія 

керуючої та керованої підсистем. Зазначені переваги механізму управління 

вказують на його важливість у системі управління конкурентоспроможністю.  

Етап 7.6. Діагностика ефективності та прийняття рішення про 

експлуатацію механізму управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Щодо діагностики ефективності механізму управління 

конкурентоспроможністю, то вона також здійснюється після того як він вже 

розроблений та визначається його ефективність для системи управління. 

Встановлюється, яку допоміжну роль відіграє механізм управління та 

доцільність їх використання в комплексі на обраному підприємстві 
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машинобудування. Оскільки система і механізм управління 

конкурентоспроможністю взаємопов’язані, то слід їх використовувати 

одночасно, що підвищиться результат від їх застосування. Також на 

підприємстві приймається рішення щодо введення в експлуатацію одночасно 

системи і механізму управління.  

Етап 8. Впровадження інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Розроблені система 

та механізм управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування надалі впроваджуються у роботу обраного підприємства. 

Вважаємо, що використання даного інструментарію управління на підприємстві 

повинно здійснюватися безперервно, що вплине на якість, ефективність, 

результати від процесу управління конкурентоспроможністю. Якщо 

інструментарій управління конкурентоспроможністю наявний, то також 

відбувається його подальше впровадження. Застосування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю матиме вплив не лише на показники 

конкурентоспроможності, але й на ефективність функціонування підприємства.  

Етап 9. Моніторинг інструментарію управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. На нашу думку обов’язково слід здійснювати 

моніторинг, тобто спостереження за використанням інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, що дозволить виявити перші ознаки неправильного 

застосування, порушення, похибки, встановити причини та вжити заходів до їх 

усунення. Завдяки цьому інструментарій управління конкурентоспроможністю 

матиме не лише теоретичне, але практичне значення. При цьому використання 

інструментарію управління конкурентоспроможністю буде менш дієвим за 

умови відсутності його моніторингу, тобто не дасть змогу досліджувати та 

спостерігати за результатами його застосування на підприємстві.  

Етап 10. Контроль та оцінка інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Контроль 

інструментарію управління конкурентоспроможністю передбачає перевірку 

правильності вибору та формування системи і механізму управління, 
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визначених етапів науково-методичних засад для виявлення невиконаних 

завдань на певних етапах, причин такої ситуації, недоліків, помилок, розробки 

та прийняття рішень щодо їх виправлення. Метою оцінки інструментарію 

управління є визначення його ефективності для обраних підприємств 

машинобудування, тобто аналіз результатів від управління 

конкурентоспроможністю, показників функціонування, синергійного ефекту та 

розробка стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності. Без 

здійснення даного етапу неможливо визначити ефективність та значимість 

інструментарію управління конкурентоспроможністю, а без визначення 

бажаних результатів не можна говорити про досягнутий рівень управління 

конкурентоспроможністю.  

Етап 11. Встановлення дієвості інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Результати оцінки 

інструментарію управління конкурентоспроможністю враховуються при 

визначенні його дієвості. Встановлення дієвості інструментарію управління 

конкурентоспроможністю дозволяє обрати один із варіантів: перший варіант – 

відбувається зростання зазначених вище показників, що свідчить про дієвість 

системи і механізму управління, необхідність подальшого їх використання та 

потребу у визначенні стратегічних цілей, розробці нових напрямів підвищення 

конкурентоспроможності; другий варіант – відбувається скорочення 

відповідних показників, тобто існують проблеми з використанням системи і 

механізму управління та слід вжити заходів до їх корегування, тобто для 

визначення причин, похибок неефективності та їх усунення. Даний етап також 

відіграє вагоме значення, оскільки визначається доцільність подальшого 

використання системи і механізму управління конкурентоспроможністю, його 

корегування.  

Отже, для створення умов та забезпечення подальшого зростання 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування існує потреба у 

формуванні та впровадженні інструментарію управління 

конкурентоспроможністю. Проведене нами дослідження дозволило саме 
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з’ясувати та охарактеризувати набір етапів щодо здійснення вибору або 

формування системи і механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств та в подальшому їх використати для уточнення елементів 

інструментарію управління.  

Крім того, невід’ємною частиною забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності є використання системи і механізму управління, що, в 

свою чергу, потребує структурування етапів їх вибору або формування та стане 

основою для визначення їх структури. Все це стане передумовою успішного 

функціонування підприємств машинобудування та дозволить обрати 

стратегічні напрями розвитку, сформувати ефективну конкурентну стратегію.  

Підсумовуючи слід зазначити, що наслідком застосування науково-

методичних засад буде вибір та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, тобто системи і 

механізму управління. Це дозволить також визначити структуру системи і 

механізму управління, встановити взаємозв’язки між проаналізованими 

етапами, врахувати сферу діяльності підприємств машинобудування і 

визначити потребу у використанні інструментарію управління 

конкурентоспроможністю через з’ясування їх переваг, діагностику 

ефективності, рівня витратності, що вплине на загальний рівень 

конкурентоспроможності підприємств. Проте, використання зазначеного 

інструментарію управління є можливим за умови уточнення його структури, 

тобто визначення складових елементів, підсистем, уточнення мети. Саме це 

підтверджує потребу у побудові структури системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю та подальшого їх впровадження.  
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1.3. Методичні засади використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

 

Встановлено, що для підприємств машинобудування важливу роль 

відіграє процес систематизації та упорядкування дій щодо вибору та 

впровадження ефективного інструментарію управління 

конкурентоспроможністю і тому удосконалено науково-методичні засади 

вибору та формування інструментарію управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Їх застосування дало змогу встановити 

доцільність використання на підприємствах машинобудування інструментарію 

управління, тобто системи і механізму управління конкурентоспроможністю, 

обґрунтувати їх переваги, з’ясувати потребу підприємства в їх застосуванні, 

проаналізувати роботу підприємств, визначити витрати на їх формування та 

діагностувати результати від їх впровадження. Все це підтвердило важливість 

та доцільність застосування інструментарію управління, але існує також 

потреба в деталізації складових елементів, визначенні структури системи і 

механізму управління конкурентоспроможністю підприємств. Визначення 

складових елементів системи і механізму управління є необхідним, оскільки 

дозволить конкретизувати цілі, мету, завдання, встановити перелік 

відповідальних осіб за їх впровадження та використання, своєчасно виявити та 

врахувати чинники внутрішнього і зовнішнього середовища, визначити 

стратегічні напрямки розвитку, а також дозволить запропонувати шляхи, 

напрями, способи підвищення конкурентоспроможності, формування нових 

конкурентних переваг.  

Сучасний стан ринкового середовища обмежує можливості підприємств 

машинобудування до формування конкурентних переваг, підвищення рівня 

конкурентоспроможності, успішного ведення конкурентної боротьби, що 

відповідно впливає на показники функціонування, рівень економічного 

розвитку, прибутковості, що підтверджує потребу в аналізі окресленої 
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проблематики та розробці заходів з підвищення конкурентоспроможності. У 

ході дослідження встановлено, що галузь машинобудування має численні 

проблеми, підприємства машинобудування характеризуються погіршення 

показників діяльності, зниженням рівня конкурентоспроможності, втратою 

конкурентних позицій, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 

Вказане підтверджує потребу у використанні інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств з метою підвищення її рівня, досягнення 

стратегічних цілей, покращення економічної ефективності підприємств. 

Питанню управління конкурентоспроможністю, формування системи, 

механізму управління конкурентоспроможністю на підприємствах присвячені 

дослідження таких авторів, як: Дакай Л., Фан Ч., Юаньлі Т. (2020); Зось-

Кіор М.В., Калюжний С.О. (2020, с. 24-27); Кривіцька В.В., Зянько В.В. (2020); 

Елгохарі Е. (2019); Злидник М.І. (2019a, с. 144-146); Савченко М.В., 

Шкуренко О.В. (2019, с. 156-158); Вакуленко Ю.В., Олійник А.С., 

Гевленко О.Є. (2018, с. 11-14); Піскун Д.Н. (2018, с. 75-76); Карпенко А.В. 

(2017); Михайленко О.В., Орлова К.Г. (2017, с. 115-116); Орел В.М., Таран Н.В. 

(2017, с. 42-44); Співак С.М., Синькевич Н.І. (2017, с. 141-141); Толстова А.В., 

Котельнікова А.В. (2017, с. 180-184); Чжао У., Ма Х. (2017); Березницький К., 

Калюжна Ю., Процуйк Н. (2016); Горб О.А., Яснолоб І.А., Процюк Н.Й. (2016); 

Касич А.О., Глущенко Д.О. (2016, с. 66-70); Оболенцева Л.В. (2016); 

Сітковська А.О. (2016, с. 10-12); Шамсаддін А.С. (2015); Василенко В.А. (2014, 

с. 39-42); Сурженко Н.В., Агєєва І.В. (2014, с. 233-234); Масляєва О.О. (2013, 

с. 84-86); Мостенська Т.Л., Сичевський М.П. (2013, с. 166-173); Сю В., Чжан Ц., 

Ма Дж. (2013); Фролова В.Ю. (2013, с. 99-101); Завербний А.С., 

Дрималовська Х.В. (2012, с. 219-224); Клавер-Кортес Е., Пертуса-Ортега Е.М., 

Моліна-Азорін Х.Ф. (2012); Коваленко О.М., Станіславик О.В. (2012, с. 79-81); 

Мельник Л., Грод А. (2012, с. 203-206); Мсанджила С.С., Камузора Ф.Р. (2012); 

Перерва П.Г., Романчик Т.В. (2012, с. 231-234); Чернявський А.Д., 

Філіппов М.І. (2011); Жовновач Р.І. (2010, с. 345-351); Іванов Ю.Б., 

Кизим М.О., Тищенко О.М., Іванова О.Ю., Ревенко О.В., Чечетова-
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Терашвілі Т.М. (2010, с. 242-305); Трещов М.М. (2010, с. 49-52); 

Воронкова А.Е. (2009); Кириченко Л. (2009, с. 63-65); Павлова О.В. (2007); 

Драган О.І. (2006, с. 84-85); Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., 

Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. (2006); Мін Чень (1995).  

Такими вченими, як Діденко Є.О. та Жураківський П.І. (2017) розглянуто 

модель забезпечення конкурентоспроможності підприємства та в її основі 

виділено систему і механізм управління конкурентоспроможністю. Щодо 

системи управління конкурентоспроможністю, то визначено елементи: підходи 

до управління (ситуаційний, процесний, системний); функції управління 

(регулювання, аналіз, контроль, планування, мотивація, організація); принципи 

управління. Щодо механізму управління конкурентоспроможністю, то його 

розглянуто як набір методів, які впливають на процес управління, конкурентні 

позиції (Діденко та Жураківський, 2017). Однак, авторами не визначено 

взаємозв’язок між системою і механізмом управління 

конкурентоспроможністю, їх стратегічну спрямованість, очікуваний результат.  

Дослідники Крупіна С. та Яблонська Н. (2016, с. 136-141) у своїй роботі 

визначили важливість здійснення управління конкурентоспроможністю 

підприємств, роль системи управління конкурентоспроможністю та визначили 

таку її структуру: мета (забезпечення успішного функціонування підприємства, 

зростання показників діяльності через підвищення конкурентоспроможності); 

об’єкт (необхідний рівень конкурентоспроможності); суб’єкт (визначене коло 

осіб, які забезпечують досягнення сформованої мети); принципи управління 

(гнучкості, системності управління, ранжування, відповідності, цілісності, 

множинності, збереження конкурентних переваг, наукової обґрунтованості, 

багатоваріантності, розвитку, порівняння сформованих рішень, спрямованості, 

етапності, комплексності); функції управління (аналіз, прогноз, планування, 

організація, регулювання, контроль). Однак, авторами не вказано взаємозв’язок 

системи управління із структурними елементами, не зазначено механізм 

управління конкурентоспроможністю.  
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Науковці Артеменко Л.П. та Піддубна А.С. (2015) розглянути структуру 

організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю 

для промислових підприємств та виділили: керуюча система; цілі, завдання 

управління; функції і принципи управління; методи управління; об’єкт 

управління (конкурентоспроможність підприємства); оперативна і стратегічна 

конкурентоспроможність; організація управління (вибір стратегій щодо 

підвищення конкурентоспроможності, здійснення модернізації підприємства, 

підвищення ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності, 

забезпечення злагодженості дій, здійснення дій щодо ефективного 

використання фінансових ресурсів, покращення маркетингової діяльності, 

використання програмного забезпечення в процесі управління, покращення 

системи управління персоналом). Даний організаційно-економічний механізм 

направлений на підвищення конкурентоспроможності, її підтримку, вирішення 

існуючих проблем. Авторами не конкретизовано очікувані результати від 

використання механізму управління, не визначено систему управління, вплив 

чинників ринкового середовища.   

У праці Павлової В.А. та Губарєва Р.В. (2014, с. 169-174) наведено 

систему управління конкурентоспроможністю підприємства та основними 

елементами є: визначення ролі системи управління; формування мети 

управління (успішне функціонування підприємства в умовах змінності 

зовнішнього середовища); об’єкт управління (рівень конкурентоспроможності); 

суб’єкт управління (управлінський персонал, власник підприємства, державні 

органи, лінійні менеджери); функції управління (контроль, цілепокладання, 

організація, планування, мотивація); процес управління; методологія 

управління; принципи управління; механізм управління; визначення 

ефективності управління. Також авторами запропоновано блок-схему 

організаційно-економічного механізму для системи управління та виділено такі 

блоки: здійснення вибору стратегії; забезпечення отримання синергетичного 

ефекту від системи управління; внесення змін в систему управління 

персоналом, методами мотивації; забезпечення підвищення якості управління 
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конкурентоспроможністю; здійснення планування системи управління; 

проведення прогнозування конкурентоспроможності; вжиття заходів щодо 

вдосконалення менеджменту підприємства; достатність інформаційного 

забезпечення системи управління (Павлова та Губарєв, 2014, с. 170-173). 

Можна відзначити, що система управління конкурентоспроможністю та блок-

схема організаційно-економічного механізму направлені на зростання 

загального рівня конкурентоспроможності, визначення конкурентних 

можливостей, розвиток підприємства, але не вказано доцільність реалізації 

конкурентної стратегії, формування стратегічних векторів управління.  

Науковці Гавриш О.А. та Ясниківська Ю.Р. (2013, с. 250-252) спочатку 

розглянули складові управління конкурентоспроможністю (управління якістю, 

управління витратами, управління обслуговуванням) та потім запропонували 

структуру системи управління конкурентоспроможністю продукції, а саме: 

зовнішнє середовище (стан економіки країни, наявність інвестиційного 

капіталу, розвиток інновацій, становище конкурентів); проведення 

стратегічного аналізу; розробка конкурентної стратегії (мотивація, контроль, 

планування); забезпечуючі фактори (виробництво, розподіл ресурсів, 

здійснення післяпродажного обслуговування, здійснення комерційної роботи, 

підвищення іміджу підприємства, вдосконалення системи просування 

продукції, забезпечення сировиною і матеріалами, маркетингові заходи, 

уточнення вимог до якості товарів); підсистема забезпечення та підтримки 

конкурентоспроможності; збір та обробка інформаційних даних; коригування 

системи управління. В зазначеній структурі управління 

конкурентоспроможністю не уточнено фактори внутрішнього середовища, 

очікуваний результат від її використання, не визначено керуючу та керовану 

підсистеми.  

У своїй роботі Горбаль Н.І. (2010, с. 114-116) розглянула систему 

конкурентоспроможності підприємства та виділила підсистеми: визначення 

цілей діяльності; виділення ресурсів підприємства; процеси, що відбуваються 

на підприємстві; ресурси із зовнішнього середовища; процеси у зовнішньому 
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середовищі; визначення результатів діяльності підприємства; визначення 

результатів у зовнішньому середовищі. Авторка при формуванні системи 

управління конкурентоспроможністю дотримувалася системного підходу, 

визначала доцільності розробки стратегії, що сприятиме досягненню цілей, 

виконанню завдань. Ми вважаємо, що доцільно було врахувати вплив чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища на систему управління, її зв'язок із 

механізмом управління, конкретизувати очікувані результати, уточнити 

перспективи розвитку конкурентного потенціалу, встановити перелік керуючої 

та керованої підсистем. Також під час використання системи управління 

конкурентоспроможністю слід визначати її стратегічну спрямованість.  

Вчений Рожков В.О. (2010) спочатку дослідив схему моделювання 

системи управління конкурентоспроможністю для металургійного 

підприємства і виділив макроекономічну та мікроекономічну модель, 

використання комплексного підходу, застосування методів і моделей 

управління, уточнення призначення моделі, формування вимог до розробки 

моделі. Також автором сформовано саму модель систему управління 

конкурентоспроможністю та визначено таку структуру: система менеджменту 

підприємства; система управління конкурентоспроможністю; підсистема 

забезпечення конкурентоспроможності; цільова підсистема; функції суб’єкта 

керування; організаційна структура суб’єкта; керуюча підсистема; блок 

регулювання (керування інноваціями, інвестиційними процесами, маркетингом, 

менеджментом, стратегією); блок порівняння (оцінка результативності процесів 

керування); блок визначення (Рожков, 2010). Проте автором не визначено 

доцільність врахування змінності впливу чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища, не враховано взаємодію із механізмом управління 

конкурентоспроможністю.  

Автором Паламарчук О.М. (2011, с. 76-78) запропоновано алгоритм 

управління конкурентоспроможністю підприємства та визначено такі його 

етапи: визначення доцільності аналізу конкурентоспроможності; розробка 

інтегрального показника для оцінки конкурентоспроможності; визначення 
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конкурентів; порівняння конкурентоспроможності підприємства з 

конкурентами; визначення конкурентоспроможності досліджуваного 

підприємства; встановлення необхідності підвищення конкурентоспроможності 

та прийняття відповідного рішення; формування заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності; вибір засобів для покращення роботи підприємства; 

конкретизація очікуваних результатів; здійснення ранжування заходів; 

створення умов щодо подальшого використання заходів підвищення 

конкурентоспроможності; впровадження цих заходів; здійснення оцінки 

результатів від використання вказаних заходів; проведення коригування 

інтегрального показника конкурентоспроможності. В даному алгоритмі слід 

було врахувати використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, вплив ринкового середовища.  

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства 

запропонувала Воронюк Т.А. (2019, с. 44-46) та визначила такі його елементи: 

мета; суб’єкти; функції; принципи; завдання; забезпечення; рівні; об’єкти; 

важелі впливу; фактори; інструменти; методи. В роботі доцільно було 

зазначити властивості механізму управління та уточнити очікуваний ефект від 

його впровадження на підприємстві.  

Науковець Якимчук Ю.М. (2018, с. 127-129) навела структуру 

організаційно-економічного механізму стратегічного управління ресурсним 

потенціалом конкурентоспроможності підприємства та було наведено такі 

компоненти: суб’єкти управління; стратегічне управління ресурсним 

потенціалом (місія, цілі, визначення внутрішніх можливостей, моніторинг 

ринкового середовища); формування та вибір стратегії; оцінка ресурсного 

потенціалу (визначення інтегрального показника, комплексних показників, 

одиничних показників, визначення меж інтегрального показника, здійснення 

оцінки виробничого, трудового, фінансового, інформаційного потенціалу); 

коригуючі дії; формування заходів із розвитку ресурсного потенціалу; розробка 

рекомендацій із підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. 

Слід погодитися з позицією автора, але доцільно було конкретизувати 
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стратегічну спрямованість при здійсненні управління 

конкурентоспроможністю.  

У роботі Халімон Т.М. (2017b, с. 163-164) проаналізовано принципи 

побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємства та 

виділено: використання сучасних технологій; використання сучасних методів 

аналізу; врахування дії чинників ринкового середовища; гнучкості; інтеграції; 

забезпечення адекватності; динамічності; адаптивності; дотримання вимог 

наукових підходів; клієнтоорієнтованості; системність та комплексність; 

врахування законів конкуренції; інноваційності; гнучкості; нарощування 

доходів. В основу механізму управління конкурентоспроможністю закладено 

використання інтегрованого підходу та серед складових виділено: науково-

технічне, нормативно-правове, інформаційне, організаційне, фінансово-

економічне, кадрове забезпечення. Серед основних етапів формування 

механізму управління було виділено: встановлення мети, розробка стратегії 

управління; формування завдань; визначення конкурентної політики; 

діагностика конкурентоспроможності підприємства; впровадження стратегії 

управління на підприємстві; підтримка досягнутого рівня 

конкурентоспроможності; здійснення заходів управління 

конкурентоспроможністю; контроль за побудовою механізму; коригування 

стратегії управління конкурентоспроможністю; коригування процесу 

управління (Халімон, 2017b, с. 163-164). Одночасно, автор розглянув три рівні 

формування механізму управління конкурентоспроможністю, а саме: 

методологічна платформа (мета, принципи, вимоги); визначення об’єкта і 

суб’єкта, важелів, індикаторів, інструментів; визначення завдань, фінансове, 

ресурсне забезпечення, формування стратегії (Халімон, 2016a, с. 129-130). 

Однак, автором не враховано взаємодію механізму управління із системою 

управління конкурентоспроможністю.  

Автори Лупак Р.Л. та Васильців Т.Г. (2016, с. 317-319) сформували 

механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства та розглянули 

його складові. До основних складових механізму включено: кадрова складова; 
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майнова складова; товарна складова; організаційна складова; вплив 

зовнішнього середовища функціонування. Однак, не зрозуміло до роботи яких 

підприємств адаптований даний механізм та яким чином його використовувати 

(Гамова, 2011c).  

Авторка Бондар Т.В. (2014, с. 173-181) запропонувала організаційно-

економічний механізм забезпечення екологічно орієнтованої 

конкурентоспроможності та серед його складових було виділено такі: апарат 

управління; голова управління; мету управління; задачі управління; функції 

управління; об’єкт управління; важелі управління; методи; інструменти та 

етапи життєвого циклу. Запропонований автором організаційно-економічний 

механізм забезпечення побудований шляхом врахування життєвого циклу 

підприємства та визначення екологічної складової. Ми вважаємо, що необхідно 

було конкретизувати елементи системи управління конкурентоспроможністю 

та очікувані результати.  

Механізм управління конкурентоспроможністю санаторно-курортних 

організацій удосконалено у роботі Цопа Н.В. (2012, с. 32-35) та він розглянутий 

як набір методів щодо впливу на параметри зовнішнього середовища, 

внутрішній потенціал підприємства та врахування ситуації на ринку. Серед 

етапів механізму автором було виділено наступні: дослідження ринкового 

середовища, аналіз роботи конкурентів, визначення їх переваг і недоліків; 

визначення та аналіз кількісних (показники у сфері управління персоналом, 

сфері реалізації, сфері використання ресурсів, сфері управління 

обслуговуванням) і якісних (конкурентоспроможність обслуговування, 

туристичного продукту) показників конкурентоспроможності; визначення рівня 

конкурентоспроможності досліджуваної організації на підставі проведення 

опитування споживачів, яким надаються послуги, встановлення показників та 

критеріїв конкурентоспроможності, визначення рейтингу організації; виявлення 

зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг; формування напрямів 

підвищення конкурентоспроможності; формування і реалізація стратегії, яка 

забезпечить підвищення конкурентоспроможності (Цопа, 2012, с. 32-35). 
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Загалом механізм управління конкурентоспроможністю спрямований на 

зміцнення конкурентних позицій на ринку та підвищення 

конкурентоспроможності послуг, але не вказано елементи механізму, його 

взаємодію з підрозділами підприємства.  

Автор Русин-Гриник Р.Р. (2010, с. 241-246) проаналізував організаційно-

економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства та 

серед елементів було виділено: маркетингова складова; стратегічний, 

тактичний, оперативний рівні управління конкурентоспроможністю; здійснення 

управління процесом; здійснення раціонального використання ресурсів; 

мотивація, контроль конкурентоспроможності; визначення цілей, прийняття 

рішень; макрорівень (міжнародні стандарти якості); мезорівень (регіональні, 

галузеві, державні норми); мікрорівень (врахування вимог замовників, 

споживачів); визначення рівня державної підтримки; використання державної 

підтримки; встановлення критеріїв конкурентоспроможності; методи аналізу 

конкурентоспроможності; визначення фінансових, правових, адміністративних 

важелів. Також в роботі виділено етапи створення системи управління 

конкурентоспроможністю та визначено: оцінка конкурентоспроможності; 

формування цілей; функції управління; проектування системи управління; 

розробка організаційно-економічного механізму; здійснення оцінки 

ефективності системи (Русин-Гриник, 2010, с. 241-246). Застосування 

організаційно-економічного механізму управління сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств, але автором не враховано вплив 

чинників ринкового середовища, стратегічну спрямованість та взаємодію із 

системою управління, не визначено їх складові елементи (Гамова, 2015).  

Такі питання, як комплексне застосування системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю, віднесення їх до інструментарію 

управління, конкретизація їх елементів та структури, визначення їх впливу на 

формування стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

розвиток конкурентного потенціалу, розробку конкурентних переваг, 

результати діяльності підприємств машинобудування, створення умов щодо 



95 

реалізації конкурентної стратегії ще не досліджені в повній мірі. Враховуючи 

наукові доробки відомих вчених, невирішеність ряду питань нами 

запропоновано інструментарій управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування.   

Таким чином, нами удосконалено інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, який має 

охоплювати систему і механізм управління конкурентоспроможністю 

підприємств, що містять набір взаємопов’язаних структурних елементів, 

складових та стане базою для уточнення стратегічних векторів управління, 

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, 

дозволить обрати напрями оцінки рівня конкурентоспроможності (фінансові, 

інвестиційні, технологічні та інноваційні, виробничі, організаційні, 

маркетингові, управлінські, кадрові) для підтвердження ефективності 

використання інструментарію, стане передумовою реалізації конкурентної 

стратегії, що вплине на досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності, 

синергійного ефекту та буде передумовою ефективного функціонування 

підприємств машинобудування, удосконалення управління у довгостроковому 

періоді.     

Вказаний інструментарій управління конкурентоспроможністю 

підприємств можна використовувати лише на підприємствах 

машинобудування, оскільки досліджується рівень їх конкурентоспроможності, 

стан на ринку, конкурентні переваги, рівень конкурентної  

боротьби. Впровадження та подальше використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств забезпечить розробку  

стратегічних векторів управління, формування нових конкурентних  

переваг на підставі розвитку конкурентного потенціалу та дасть змогу 

конкретизувати напрями оцінки ефективності його застосування.  

Застосування системи і механізму управління конкурентоспроможністю  

також дозволить створити сприятливі умови щодо впровадження  

конкурентної стратегії на обраному підприємстві (Гамова, 2019e, с. 154-157).  
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Ми вважаємо, що система управління конкурентоспроможністю дозволяє 

здійснювати саме процес управління, розробляти і приймати стратегічні 

рішення, чітко визначати мету, завдання, аналізувати чинники ринкового 

середовища, визначити напрямки оцінки ефективності 

конкурентоспроможності, сформувати стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю, розвинути конкурентний потенціал, конкурентні 

переваги та створити умови щодо подальшого використання конкурентної 

стратегії, а також включає керуючу підсистему та стратегічну складову. В свою 

чергу, механізм управління конкурентоспроможністю підприємства дозволяє 

забезпечити успішне функціонування системи управління, тобто його 

впровадження і використання через врахування змінності чинників ринкового 

середовища (виявляються та аналізуються в системі управління), виділення 

властивостей інструментарію управління, функцій, принципів, методів, 

необхідного ресурсного забезпечення, що буде реалізовано та використано в 

рамках системи управління, а також керованої підсистеми, рівнів управління та 

здійснення допоміжних функцій, коригуючих дій. Отже, механізм  

управління виконує допоміжну роль в роботі системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Практичне використання  

системи і механізму управління конкурентоспроможністю підприємств 

забезпечить визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, підвищення її рівня, загального становища 

підприємств машинобудування. Зазначені система і механізм управління 

конкурентоспроможністю взаємопов’язані і тому використовувати їх окремо є 

не доцільним, що не забезпечить досягнення бажаних цілей (Гамова, 2020q).  

Сама структура системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування наведена  

на рис. 1.4.  

Входом до системи управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування буде вплив ринкового середовища, визначення 

взаємозв’язків із механізмом управління та його елементами.  
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Рис. 1.4. Інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

Примітка: розроблено автором на основі (Воронюк, 2019, с. 44-46; Якимчук, 2018, с. 127-129; Діденко та Жураківський, 2017; Крупіна та Яблонська, 2016, 

с. 136-141; Лупак та Васильців, 2016, с. 317-319; Халімон, 2016a, с. 129-130; Артеменко та Піддубна, 2015; Бондар, 2014, с. 173-181; Павлова та Губарєва, 2014, с. 169-

174; Гавриш та Ясниківська, 2013, с. 250-252; Цопа, 2012, с. 32-35; Паламарчук, 2011, с. 76-78; Горбаль, 2010, с. 114-116; Рожков, 2010; Русин-Гриник, 2010, с. 241-246)  
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Інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

Вхід 

Вихід
ом 

Вплив чинників ринкового середовища 

Керуюча підсистема 

Стратегічна складова Стратегія розвитку підприємства 

Мета Завдання 

Підготовка до використання системи і 
механізму управління 

конкурентоспроможністю 

Дослідження підприємств-конкурентів 

Процес ухвалення стратегічних рішень 

Елементи 

Складові 

Керована підсистема 

Властивості інструментарію управління 

Принципи управління Функції управління 

Методи управління 

Ресурсне забезпечення 
 

Організаційне забезпечення 
 

Технічне забезпечення 

Рівні управління 

Здійснення коригуючих дій 

Елементи 

Досягнення бажаного ефекту 

визначення стратегічних векторів 
управління 

конкурентоспроможністю 

розвиток конкурентного 
потенціалу 

підвищення рівня 
конкурентоспроможності 

підприємства 

формування  
конкурентних 

переваг 

Встановлення напрямів оцінки конкурентоспроможності 
Аналіз результатів від використання системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю 

Удосконалення системи і механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємств 

Здійснення ревізії інструментарію управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Створення умов щодо реалізації конкурентної стратегії 

 
9
7
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При визначенні елементів системи управління конкурентоспроможністю 

слід обов’язково враховувати вплив чинників ринкового середовища, що може 

завадити успішній їх реалізації, використанню, досягненню мети, цілей 

діяльності. Тому керуюча підсистема повинна постійно збирати інформацію, 

аналізувати дані щодо впливу чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища на діяльність підприємства, рівень конкурентоспроможності і 

приймати рішення щодо послаблення негативного впливу чинників або їх 

ліквідації (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Важливим елементом системи управління конкурентоспроможністю є 

керуюча підсистема, яка буде здійснювати вплив на керовану підсистему та 

сприятиме досягненню поставленої мети. Під керуючою підсистемою слід 

розуміти суб’єктів, які здійснюватимуть використання системи управління 

конкурентоспроможністю. До керуючої підсистеми слід віднести окремий 

функціональний відділ, що включає керівника підприємства, керівників 

підрозділів підприємства, кваліфікованих працівників, які будуть працювати у 

напрямку досягнення завдань управління (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Також слід відзначити, що метою системи управління 

конкурентоспроможністю є забезпечення визначення стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю, підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства, розвиток конкурентного потенціалу, 

формування конкурентних переваг в довгостроковому періоді. Основними 

завданнями системи управління є: визначення складових елементів 

інструментарію управління конкурентоспроможністю; забезпечення взаємодії 

системи і механізму управління конкурентоспроможністю; успішна робота 

керуючої та керованої підсистем; здійснення аналізу діяльності підприємства та 

рівня конкурентоспроможності для виявлення конкурентних переваг; 

дотримання стратегічної спрямованості системи і механізму управління для 

визначення стратегічних векторів; аналіз та врахування впливу чинників 

ринкового середовища; успішне впровадження і використання інструментарію 
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управління конкурентоспроможністю; забезпечення постійного використання 

інструментарію управління (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

В системі управління конкурентоспроможністю слід виділити стратегічну 

складову, що передбачає його орієнтованість на розробку і прийняття 

стратегічних управлінських рішень, розробку стратегічних цілей, в подальшому 

визначення стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та 

створення умов щодо реалізації конкурентної стратегії. Також стратегічна 

складова дозволяє визначити стратегічний характер системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю, узгодити їх роботу із загальною 

стратегією розвитку підприємства (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Підготовка до постійного використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, тобто здійснюється комплекс підготовчих процедур 

щодо їх використання. До підготовчих процедур слід віднести достатність 

ресурсного забезпечення, відповідальних фахівців за використання 

інструментарію управління, програмне забезпечення (Гамова, 2019e, с. 154-

157). 

Ще одним структурним елементом системи управління є дослідження 

підприємств-конкурентів, тобто здійснюється оцінка конкурентоспроможності 

конкурентів та порівняння отриманих результатів із оцінкою ефективності 

функціонування та рівнем конкурентоспроможності обраного підприємства. 

Врахування подібних результатів дасть змогу раціональніше використовувати 

систему і механізм управління, достовірно визначити конкурентні переваги, 

стратегічні вектори управління, а також розвинути конкурентний потенціал та 

визначити умови щодо реалізації конкурентної стратегії (Гамова, 2019e, с. 154-

157). 

Процес ухвалення стратегічних рішень також є елементом системи 

управління конкурентоспроможністю. Всі рішення розробляються та 

приймаються керуючою підсистемою та далі ухвалюють керівництвом 

підприємства. Рішення стосуються використання системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю, взаємодії їх структурних елементів, 
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досягнення очікуваних результатів. Тому для прийняття ефективних рішень 

слід аналізувати, обробляти інформацію щодо чинників ринкового середовища, 

ефективності функціонування, рівня конкурентоспроможності підприємства, 

роботи конкурентів (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Механізму управління конкурентоспроможністю містить керовану 

підсистему, тобто процес використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, підвищення рівня конкурентоспроможності, які 

перебувають під постійним впливом керуючої підсистеми. Злагодженість 

роботи керуючої та керованої підсистем забезпечить як успішне використання 

системи і механізму управління конкурентоспроможності, так і досягнення 

очікуваних результатів (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Важливим елементом механізму управління конкурентоспроможністю є 

конкретизація властивостей, тобто як система, так і механізм управління 

повинні мати такі властивості (рис. 1.5): керованість, тобто можливість 

регулювання, контролю та корегування системи і механізму управління; 

збалансованість, тобто злагодженість роботи інструментарію управління, 

взаємодія його елементів, спрямованість на досягнення основної мети, 

визначених завдань; ціленаправленість, тобто чітке визначення мети системи 

управління, окреслення основних завдань, що повинні бути досяжними; 

динамічність, тобто врахування змінності чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища, що впливають на ефективність діяльності, рівень 

конкурентоспроможності підприємства; раціональність, тобто забезпечення 

раціонального використання ресурсів, розробки і прийняття рішень; 

ефективність, тобто забезпечення визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, формування конкурентних переваг, підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства; оптимальність, тобто розробка та 

вибір кращого рішення при здійсненні використання системи і механізму 

управління; доступність, тобто використання системи і механізму управління 

не повинно бути надто витратним, складним та повинно враховувати галузь 

функціонування підприємств; об’єктивність, тобто система і механізм 
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управління повинні враховувати достовірну інформацію щодо чинників впливу 

ринкового середовища, фінансового стану підприємства, рівня 

конкурентоспроможності; безперервність, тобто інструментарій управління 

конкурентоспроможністю повинен мати безперервний характер  

використання на підприємстві; унікальність, тобто можливість використання 

інструментарію управління в діяльності промислових підприємств, 

конкретизація очікуваних результатів, встановлення зав’язків, стратегічна 

спрямованість, формування стратегічних векторів, тобто його відмінність від 

інших.  

 

Рис. 1.5. Властивості системи і механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств 

Примітка: складено автором   

 

Елементами механізму управління є принципи, функції, методи, яких слід 

дотримуватися під час використання системи управління 

конкурентоспроможністю.  

Найбільш дієвими принципами, яких слід дотримуватися при здійсненні 

системи управління є наступні (рис. 1.6): принцип раціональності – 
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забезпечення раціонального використання ресурсів, що необхідні для 

впровадження і використання інструментарію управління; принцип 

комплексності – дозволяє розглядати систему і механізм управління як єдине 

ціле, визначити взаємозв’язки між ними, що впливає на злагодженість роботи; 

принцип пріоритетності – дозволяє обрати та реалізувати першочергові 

завдання, що вплине на ефективність використання системи і механізму 

управління; принцип системності – дозволяє встановити взаємозв’язки між 

керуючою та керованою підсистемами; принцип економічності – забезпечення 

мінімізації витрат на використання інструментарію управління та підвищення 

його ефективності; принцип відповідальності, розподілу роботи – дозволяє 

розподілити роботу в керуючій підсистемі, визначити рівень їх 

відповідальності за досягнення мети системи управління та встановити потребу 

у звітуванні за результатами використання інструментарію управління; 

принцип цілеспрямованості – дозволяє спрямувати систему і механізм 

управління, дії керуючої підсистеми на досягнення поставлених завдань; 

принцип безперервності – передбачає, що використання системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю повинно здійснюватися постійно, що 

забезпечить формування конкурентних переваг; принцип самостійності – 

полягає в самостійному прийнятті рішень керуючою підсистемою щодо 

використання інструментарію управління, забезпеченні його  

реалізації; принцип науковості – визначає потребу врахування досвіду 

зарубіжних компаній щодо використання системи і механізму  

управління конкурентоспроможністю, впровадження більш сучасних 

інструментів управління; принцип гнучкості – аналіз та врахування  

впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на інструментарій управління. 

Дотримання вказаних принципів, тобто правил, сприятиме визначенню  

вимог до інструментарію управління, його складових та конкурентних  

переваг підприємства, стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, передумов для її підвищення та зростання 

ефективності функціонування.  
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Рис. 1.6. Принципи механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств 

Примітка: складено автором   

 

Важливим є також реалізація функцій управління в процесі використання 

системи управління конкурентоспроможністю і тому серед функцій механізму 

управління виділено: аналіз – здійснення аналізу готовності підприємства до 

використання системи і механізму управління, тобто фінансового стану, рівня 

конкурентоспроможності; прогнозування – здійснення прогнозних розрахунків 

щодо ефективності використання системи та механізму управління 

конкурентоспроможністю на обраному підприємстві; планування – відповідно 

до отриманих прогнозних даних відбувається початковий етап управління, 

тобто визначення складових елементів системи і механізму управління, 

керуючої та керованої підсистем, рівня відповідальності працівників за 

виконання сформованих завдань, встановлення достатності ресурсного 

забезпечення, конкретизація термінів застосування інструментарію управління 

та очікуваних результатів від їх впровадження; організація – здійснюється 

підготовка умов до використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю та забезпечення його застосування, тобто визначення 

готовності підприємства, достатності ресурсного забезпечення, забезпечення 

злагодженої роботи всіх підрозділів, ефективність управлінської роботи 

раціональності 

комплексності 

пріоритетності 

системності 

економічності 

відповідальності, розподілу роботи 

цілеспрямованості 

безперервності 

самостійності 

науковості 

Принципи 

гнучкості 
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керуючої підсистеми; мотивація – спонукання працівників, які входять до 

керуючої підсистеми, виконувати завдання, досягати цілей, підвищувати 

оперативність і продуктивність роботи, а також використання методів 

мотивації; моніторинг – охоплює спостереження за використанням системи і 

механізму управління конкурентоспроможністю, що здійснюється керуючою 

підсистемою, їх корегування у разі виявлення незлагодженості роботи 

складових елементів інструментарію управління; контроль – проводиться 

керуючою підсистемою за кожним елементом системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, за процесом використання інструментарію 

управління, здійснюється для порівняння отриманих результатів від їх 

застосування із запланованими, виявлення відхилень, недоліків та їх усунення. 

Також охоплює оцінку конкурентоспроможності для підтвердження дієвості 

інструментарію управління. 

До основних методів при використанні механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств слід віднести графічні, матричні, 

аналітичні, індексні та вони будуть більш детально розглянуті в підрозділі 2.3. 

Використання цих методів дозволить дієвіше використовувати інструментарій 

управління конкурентоспроможністю підприємств, забезпечити досягнення 

бажаного ефекту, тобто розвиток конкурентного потенціалу, формування нових 

конкурентних переваг, ефективне управління, розробка та прийняття 

стратегічних управлінських рішень.  

Серед складових елементів механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства слід виділити ресурсне забезпечення. 

Саме воно впливає на ефективність, злагодженість роботи системи управління 

конкурентоспроможністю, розробку та прийняття рішень щодо підвищення 

рівня конкурентоспроможності. Під ресурсним забезпеченням слід розглядати 

фінансові, трудові, інформаційні ресурси, організаційне забезпечення, технічне 

забезпечення, які виділяються в рамках механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Роль фінансового забезпечення 

полягає у визначенні та виділенні власних чи позикових коштів на 
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впровадження та використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, тобто оплата роботи працівників, мотивування їх 

праці, оснащення робочого місця, впровадження більш сучасного 

інформаційного забезпечення. Також в рамках фінансового забезпечення 

розглядається достатність коштів для використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю та подальшого впровадження рекомендацій щодо 

його підвищення. Вагоме значення відіграє кадрове забезпечення, оскільки 

використання системи і механізму управління потребує залучення 

кваліфікованих фахівців, які забезпечать їх впровадження, контролюватимуть 

даний процес, будуть вносити необхідні корективи за умови виявлення 

відхилень, недоліків, проблем. Для злагодженості роботи персоналу, мінімізації 

витрат, швидкості прийняття рішень, обміну інформацією та всього процесу 

управління конкурентоспроможністю слід використовувати інформаційні 

ресурси, тобто сучасні інформаційні технології, програмне забезпечення тощо. 

Роль організаційного забезпечення полягає в налагодженні взаємодії всіх 

елементів інструментарію управління конкурентоспроможністю, встановленні 

взаємозв’язків із підрозділами підприємства. Щодо технічного забезпечення, то 

важливим є використання сучасних методів для здійснення управління 

конкурентоспроможністю, впровадження інновацій (Гамова, 2020p).  

Також в механізмі управління конкурентоспроможністю слід виділити 

два рівні управління, тобто стратегічне і тактичне управління. Особливістю 

стратегічного управління є те, що воно здійснюється протягом довгострокового 

періоду та приймаються стратегічні рішення, визначаються стратегічні вектори 

управління, напрямки до розвитку конкурентного потенціалу, формування 

конкурентних переваг, умови щодо реалізації конкурентної стратегії. В свою 

чергу, тактичне управління орієнтоване на більш короткий період, тобто 

приймаються і реалізуються поточні рішення, які мають короткостроковий 

характер та досліджується ринкове середовище, готовність підприємства до 

використання інструментарію управління, забезпеченість ресурсами, 
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здійснюються коригуючі дії, уточнюються складові елементи (Гамова, 2019e, 

с. 154-157).  

Ще одним елементом механізму управління конкурентоспроможністю є 

здійснення коригуючих дій. Під ними розуміється комплекс дій щодо 

постійного слідкування за рівнем забезпеченості ресурсами, дотриманням 

принципів, функцій, використанням методів та взаємодії керованої підсистеми 

із керуючою. Подібні дії здійснюються постійно для забезпечення 

безперервності роботи системи і механізму управління та в кінцевому 

результаті досягнення очікуваного результату (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Виходом із системи управління конкурентоспроможністю підприємств є 

визначення стратегічних векторів управління, розвиток конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та визначення передумов реалізації конкурентної 

стратегії (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Розглянувши елементи системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств зупинимося на характеристиці 

складових інструментарію управління, що наведені нижче (Гамова, 2019e, 

с. 154-157). 

Результатом використання інструментарію управління є досягнення 

бажаного ефекту, тобто визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, розвиток конкурентного потенціалу, підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства, формування конкурентних 

переваг. Досягнути бажаного ефекту можливо за умови злагодженої взаємодії 

складових елементів інструментарію управління, керуючої та керованої 

підсистем, успішної реалізації системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, що вплине на очікувані результати. Одним з 

очікуваних результатів є визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, які слід розробляти на підставі врахування сфери 

діяльності підприємств, стратегії розвитку, особливостей управлінської 

діяльності та серед них можна виділити: стратегічне управління 
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конкурентоспроможністю; концептуальні основи реалізації конкурентної 

стратегії; стратегічний характер системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, управлінської діяльності; ефективне використання 

системи і механізму управління конкурентоспроможністю; концептуальні 

основи управління розвитком конкурентного потенціалу; концептуальні основи 

управління формуванням конкурентних переваг; орієнтація на досягнення 

синергійного ефекту. Застосування цих стратегічних векторів матиме вагомий 

вплив на управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

у довгостроковому періоді. Проте, набір стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю буде уточнено в наступних підрозділах роботи 

(Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Очікуваним результатом від застосування інструментарію управління є 

розвиток конкурентного потенціалу, що далі впливає на формування 

конкурентних переваг підприємства. Саме конкурентний потенціал дає змогу 

визначити можливості підприємств машинобудування до підвищення рівня 

конкурентоспроможності в довгостроковому періоді, до успішного розвитку в 

майбутньому та нарощування конкурентних переваг порівняно з конкурентами. 

Необхідно відзначити, що саме розвиток конкурентного потенціалу впливає на 

рівень конкурентоспроможності та далі на формування нових конкурентних 

переваг. Під час розвитку конкурентного потенціалу слід враховувати вплив 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та він проявляється у 

фінансовій (достатність фінансових ресурсів для вжиття заходів щодо 

підвищення конкурентоспроможності), інвестиційній (потенціал підприємства 

до залучення інвестиційного капіталу), інноваційній (потенціал підприємства 

щодо впровадження нововведень у всіх сферах діяльності та розширення 

інформаційних можливостей), виробничій (наявність виробничих потужностей, 

забезпеченість обладнанням для виробництва якісної продукції в заданому 

обсязі, вдосконалення характеристик товарів), організаційній (потенціал 

керуючої підсистеми до злагодженості роботи працівників, встановлення 

взаємодії між підрозділами та інструментарієм управління 



108 

конкурентоспроможністю), маркетинговій (здатність до розширення ринків 

збуту, дослідження попиту і задоволення потреб покупців, аналіз роботи 

конкурентів), управлінській (здібності керуючої підсистеми щодо організації 

використання інструментарію управління конкурентоспроможністю) сферах 

діяльності, а також кадрова політика (потенціал та здібності працівників до 

генерування нових ідей, вдосконалення якостей товару). Отже, розвиток 

конкурентного потенціалу є важливою умовою забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності, подальшого визначення нових конкурентних 

переваг, формування нових властивостей на підприємствах машинобудування і 

тому слід не лише формувати, але й підвищувати даний потенціал у 

довгостроковому періоді. При цьому, необхідно цілісно визначати 

конкурентний потенціал за вказаними сферами діяльності, що дозволить більш 

чітко його встановити для досліджуваного підприємства машинобудування.  

Ще одним очікуваним результатом використання інструментарію 

управління є підвищення рівня конкурентоспроможності, що становить 

основну мету системи і механізму управління конкурентоспроможністю та є 

результатом їх правильного використання. Проте, про підвищення рівня 

конкурентоспроможності на обраному підприємстві можна лише говорити за 

результатами проведеної оцінки, що дозволить порівняти результати діяльності 

до та після впровадження системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю.  

Наступним очікуваним результатом є формування конкурентних переваг, 

які визначаються керуючою підсистемою за результатами здійсненого 

детального аналізу показників функціонування аналізованого підприємства 

машинобудування, досягнутого рівня конкурентоспроможності, встановлення 

слабких і сильних сторін, переваг і недоліків. Конкурентні переваги для 

підприємств машинобудування проявляються у фінансовій, інвестиційній, 

інноваційній, виробничій, організаційній, маркетинговій, управлінській сферах 

діяльності та кадрова політика. Щодо фінансової сфери діяльності, то мається 

на увазі переваги щодо забезпеченості фінансовими ресурсами, наявності 
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позикових коштів, можливості фінансування виготовлення нового типу 

продукції, що сприятиме отриманню додаткового прибутку. Серед переваг 

інвестиційної сфери діяльності слід виділити залучення інвестиційного 

капіталу та можливість інвестування у вигідні інвестиційні проекти, що 

свідчить про високий імідж підприємства, його репутацію на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. До переваг інноваційної сфери діяльності на підприємстві 

слід віднести провадження програмного забезпечення, інноваційної техніки, 

здійснення наукових досліджень щодо виробництва нового виду продукції або 

вдосконалення вже існуючої, що вплине на прибутковість підприємства. Щодо 

виробничої сфери діяльності, то перевагами є наявність нової техніки, 

впровадження ноу-хау, що сприятиме скороченню витрат, зростанню 

продуктивності праці, підвищенню якості продукції та збільшенню обсягів її 

виробництва, а також дозволить зменшити ціну товарів. Під організаційною 

сферою діяльністю розуміється процес організації роботи підприємства, 

встановлення взаємодії між підрозділами, обмін інформаційними даними, що 

вплине на досягнення основної мети, тобто прибуток. Щодо маркетингової 

сфери діяльності, то серед переваг слід виділити дослідження потреб клієнтів, 

канали збуту продукції, післяпродажне обслуговування, здійснення рекламних 

заходів, що вплине на якість товару, обсяги продажу, частку на ринку, рівень 

рентабельності. В рамках управлінської сфери діяльності до переваг слід 

віднести якість роботи системи менеджменту, рівень кваліфікації персоналу, 

використання досконалих методів управління, що вплине на швидкість 

прийняття управлінських рішень, продуктивність праці. Щодо кадрової 

політики, то мається на увазі переваги підприємства і наявності кваліфікованих 

працівників, впровадження ефективних методів мотивації, що впливає на 

продуктивність праці та якість виробництва продукції.  

Враховуючи означене вище слід відзначити, що ще однією складовою 

інструментарію управління є встановлення напрямів оцінки 

конкурентоспроможності. Для додаткового підтвердження ефективності 

інструментарію управління конкурентоспроможності слід визначити напрями 
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оцінки його ефективності, тобто фінансові, інвестиційні, технологічні та 

інноваційні, виробничі, організаційні, маркетингові, управлінські, кадрові. 

Здійснення оцінки за вказаними напрямами дозволить визначити вплив 

використання системи і механізму управління на конкурентоспроможність 

через сфери діяльності, а також підтвердити правильність визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, формування 

конкурентних переваг. Тобто можна сказати, що зростання 

конкурентоспроможності за напрямами діяльності буде підтвердженням 

ефективності використання запропонованого інструментарію управління 

(Гамова, 2019e, с. 154-157).  

Аналіз результатів від використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю здійснюється після встановлення напрямів оцінки та 

є складовою інструментарію управління. Даний аналіз спрямований на оцінку 

змін в роботі підприємств машинобудування після впровадження 

інструментарію управління конкурентоспроможністю. Подібна оцінка 

проводиться відповідно до виділених напрямів оцінки конкурентоспроможності 

(Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Передостанньою складовою є удосконалення системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємств, що здійснюється задля 

підвищення їх ефективності. Подібне удосконалення проводиться лише на 

підставі отриманих результатів щодо оцінки конкурентоспроможності за 

вказаними напрямами. Якщо оцінка конкурентоспроможності є високою, то 

відсутня потреба в удосконаленні інструментарію управління 

конкурентоспроможністю та доцільно його корегувати залежно від 

стратегічних цілей в довгостроковому періоді. Отримання низької оцінки 

конкурентоспроможності є підставою для виявлення причин та внесення змін в 

систему і механізм управління конкурентоспроможністю підприємств (Гамова, 

2019e, с. 154-157). 

Заключною складовою є здійснення ревізії інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Мається на увазі, що потрібно 
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здійснювати контроль за роботою системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю, перевіряти рівень виконання завдань, досягнення 

мети, дотримання принципів функціонування, якості прийняття стратегічних та 

поточних рішень. Це дасть змогу забезпечить раціональність використання та 

практичну значущість інструментарію управління для підприємств 

машинобудування (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Після удосконалення та ревізії системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств визначається достатність умов щодо 

реалізації конкурентної стратегії, яка має важливе значення в підтримці 

бажаного рівня конкурентоспроможності, досягненні конкретних результатів 

діяльності. Крім того, перш ніж реалізувати конкурентну стратегію потрібно її 

обрати, що закладено в концептуальних положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Отже, наявність ефективного інструментарію управління 

конкурентоспроможністю забезпечить успішну реалізацію конкурентної 

стратегії. Одночасно керівництво підприємства повинно приймати участь в 

розробці та реалізації конкурентної стратегії, формувати стратегічні 

управлінські рішення (Гамова, 2019e, с. 154-157). 

Відповідно до проведено дослідження можемо відзначити, що 

інструментарій управління конкурентоспроможністю доцільно 

використовувати лише на підприємствах машинобудування та за умови 

низького рівня конкурентоспроможності, розвитку конкурентного потенціалу, 

втрати позицій на ринках збуту продукції, погіршення іміджу, витіснення з 

внутрішнього ринку та зниження ефективності функціонування, тобто 

показників діяльності (фінансових, виробничих, маркетингових, інвестиційних, 

інноваційних, кадрових). Основним призначенням системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю є забезпечення визначення стратегічних 

векторів управління, розвитку конкурентного потенціалу як умови формування 

конкурентних переваг, підвищення конкурентоспроможності та створення умов 

щодо подальшої реалізації конкурентної стратегії. Також використання 
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інструментарію управління конкурентоспроможністю дозволило встановити 

напрями оцінки рівня конкурентоспроможності, вплинуло на ефективність 

управління, роботи підприємств, досягнення бажаного ефекту протягом 

тривалого періоду.  

Враховуючи результати проведеного дослідження та вагомість 

інструментарію управління конкурентоспроможністю для підприємств 

машинобудування існує потреба у виділенні інших інструментів здійснення 

управління конкурентоспроможністю та розробці науково-методичних 

положень, які б дозволили використати їх в комплексі, що вплине на загальні 

результати функціонування.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Досліджено, що передумовою підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування є ефективна 

маркетингова політика, виробництва нового товару, вдосконалення процесу 

виробництва, управління сферами діяльності, ефективність управління 

кадрами, фінансами, виробництвом, збутом, інвестиціями, інноваціями. При 

цьому, слід враховувати методи конкурентної боротьби, вплив чинників, 

конкурентні переваги, способи підвищення конкурентоспроможності, 

інструменти управління конкурентоспроможністю, що забезпечить 

ефективність діяльності. Актуальним є питання дослідження процесу 

управління конкурентоспроможністю, використання інструментів управління. 

Саме здійснення управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування вплине на формування, реалізацію конкурентних переваг, 

покращення фінансово-економічного становища.  

2. Сформовано авторське визначення поняття «управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», яке розглянуто як 

процес формування, використання, розширення, набуття нових конкурентних 
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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. Встановлено, що управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування впливає на рівень 

конкурентоспроможності, конкурентної боротьби. В запропонованому 

визначенні робиться акцент на проведення управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування, що 

пояснюється відсутністю конкурентних переваг та слід враховувати вплив 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, особливості діяльності 

підприємств.  

3. Запропоновано поняття «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», яке визначено 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. Вказане поняття адаптоване до функціонування підприємств 

машинобудування, враховує характер їх конкурентної боротьби, специфіку 

формування конкурентних переваг, розвитку конкурентного потенціалу, вплив 

зовнішнього і внутрішнього середовища.  

4. Дослідження наукових підходів дозволило нам удосконалити 

науково-методичні засади вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, у яких деталізовано 

послідовність етапів для вибору, розробки інструментарію управління, 

формування системи і механізму управління конкурентоспроможністю 
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підприємств. Використання науково-методичних засад дозволяє прийняти 

управлінські рішення, діагностувати ефективність та витратність 

інструментарію управління, що створює основу до визначення структури 

системи і механізму управління конкурентоспроможністю. Все це вплине на 

можливість розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних 

переваг, реалізацію конкурентної стратегії.   

5. Обґрунтовано, що для підприємств машинобудування важливу роль 

відіграє процес систематизації, упорядкування дій щодо вибору і впровадження 

інструментарію управління конкурентоспроможністю. Поряд із застосуванням 

інструментарію управління, існує потреба в деталізації складових елементів, 

визначенні структури системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств, що дозволить конкретизувати мету, 

своєчасно виявити та врахувати чинники внутрішнього і зовнішнього 

середовища, конкретизувати стратегічні напрямки розвитку, сформувати шляхи 

до підвищення конкурентоспроможності, формування конкурентних переваг.  

6. Удосконалено інструментарій управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, що включає систему і механізм управління 

конкурентоспроможністю підприємств, набір взаємопов’язаних структурних 

елементів, складових. Застосування інструментарію стане основою для 

уточнення стратегічних векторів управління, подальшого розвитку 

конкурентного потенціалу, конкурентних переваг, дасть можливість визначити 

напрями оцінки рівня конкурентоспроможності для визначення ефективності 

використання інструментарію. Роль інструментарію полягає в досягненні 

бажаного рівня конкурентоспроможності, ефективного функціонування 

підприємств машинобудування, удосконаленні управління.   

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано в працях (Гамова, 

2011c; Гамова, 2015; Гамова, 2018a; Гамова, 2019e; Гамова, 2020g; Гамова, 

2020n; Гамова, 2020p; Гамова, 2020q).   
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

2.1. Особливості здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

 

Розвиток підприємств машинобудування відбувається у складних умовах, 

тобто негативного впливу ринкового середовища, що відображається на 

реалізації стратегії розвитку, досягненні цілей і мети, рівні 

конкурентоспроможності. В останні роки загострюється конкурентна боротьба 

на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції, що обумовлює 

численні проблеми на підприємствах машинобудування, тобто зниження 

дохідності, втрата конкурентних позицій, витіснення з ринку, скорочення числа 

споживачів, зростання витрат, звільнення працівників, закриття підприємств. 

Тому існує проблема відновлення ефективного функціонування підприємств 

машинобудування у довгостроковій перспективі. На переважній більшості 

підприємств спостерігається зниження конкурентоспроможності, неефективне 

прийняття тактичних і стратегічних рішень. Відповідно, постає проблема 

ефективного управління конкурентоспроможністю для забезпечення зміцнення 

конкурентних позицій, формування конкурентних переваг, гарантування 

стратегічної конкурентоспроможності, конкурентного потенціалу. При цьому, 

доцільно враховувати загрози, ризики, що дасть змогу підвищити ефективність 

управління конкурентоспроможністю. Поряд із поточним управлінням слід 

здійснювати стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств, що 

дозволить утримати конкурентні переваги, розвинути конкурентний потенціал 

у довгостроковій перспективі, приймати стратегічні рішення. Крім того, 

стратегічне управління конкурентоспроможністю є ефективним за умови 

розробки та реалізації стратегії розвитку.  
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На підприємствах машинобудування існує потреба у здійсненні 

стратегічного управління конкурентоспроможністю внаслідок нестабільності 

ринкового середовища, загострення конкурентної боротьби, а також це 

дозволить протягом довгострокового періоду підтримувати конкурентний 

потенціал, формувати конкурентні переваги, впроваджувати стратегічні 

вектори управління, реалізувати конкуренту стратегію. При цьому, 

підприємства машинобудування повинні бути стратегічно орієнтованими, що 

дозволить підвищити ефективність стратегічного управління. Отже, питання 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств є 

нагальним та його дослідження вплине на короткострокову і довгострокову 

ефективність підприємств, пристосовуватися до змін чинників ринкового 

середовища, коригування цілей, мети, формування стратегічних напрямів 

розвитку, визначення ризиків, загроз, можливостей.  

Вагомий внесок у дослідження особливостей здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, розробку концепцій управління 

конкурентоспроможністю підприємств зробили такі фахівці, а саме: 

Галич О.А., Вакуленко Ю.В., Терещенко І.О., Крутько Т.В. (2019, с. 29-31); 

Діденко Є.О., Когут Г.М. (2019); Чикуркова А.Д., Фень К.С. (2019, с. 108-111); 

Шевченко В.В., Кукуйцева Т.В., Овчинникова О.П. (2019); Герасимов Б.Н., 

Васяйчева В.А., Герасимов К.Б. (2018); Горіховський М.В. (2018); Гулик Т.В., 

Кобзєв А.В. (2018); Киселякова Д., Шофранкова Б., Чабінова В., Онуферова Е. 

(2018); Кораус А., Мазак М., Добрович Я. (2018); Михайленко О.В., 

Муравська І.О. (2018, с. 55-58); Воронов Д.С., Криворотов В.В. (2017); 

Кускова С.В. (2017, с. 6); Лончар М. (2017); Сітковська А.А., Ніколаєнко А.В., 

Гусак В.В. (2017); Халімон Т.М. (2017a, с. 59-62; 2018b, с. 11-13); 

Бурковська А., Романчик М. (2016, с. 48-49); Бутко М.П. (ред. 2016); 

Східницька Г.В. (2016, с. 213-215); Єрмакова О.М. (2015, с. 94-95); 

Жовновач Р.І. (2015a, с. 172-176); Коваленко О.В., Безверха І.І. (2015, с. 83-85); 

Абрам Й., Гергет Я. (2013); Бєляєва Н.С. (2013, с. 201-203); Бондарчук М.К., 

Воляник Г.М. (2013); Лупак Р.Л. (2013, с. 323); Мікловда В.П., Брітченко І.Г., 
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Кубіній Н.Ю., Колодинський C.Б., Ціцак Л.М. (2013); Олещук М.Г. (2013, с. 68-

90); Скокан К., Павличек А., Піщур Р. (2013); Череп А.В., Гоменюк О.І. (2013, 

с. 115-119); Яровий І.І. (2013, с. 287-289); Мрян Н.Н. (2012); Сельський А. 

(2012, с. 58-63); Синіговець О.М. (2012, с. 276-277); Ткачук Г.Ю. (2012, с. 7-57); 

Фролова В.Ю. (2012); Нестеренко С.А. (2011); Сонг М., Ім С., Бідж Х., 

Сонг Л.З. (2011); Станічкова М., Мелецький Л. (2011); Коциски Д., 

Перерва П.Г., Косенко А.П. (2010); Ортіна Г.В. (2010); Романюк Л.М. (2010); 

Портер М.Е. (2008); Тарнавська Н.П. (2008, с. 460-520); Гаруцкас Р., 

Ятулявічієне Г., Кучинськієне М. (2007); Малля Т. (2007); Балабанова Л.В., 

Холод В.В. (2006); Фрімен К. (2004); Аналуї Ф., Карамі А. (2003); Адамкевич-

Дрвілло А.Х. (2002); Пітеліс С.Н. (1998); Кругман П. (1996); Рюлі Е., 

Шуппіссер С. (1994).  

Авторами Самойленко Ю.В. (2010) та Федорова Т.В. (2014, с. 54-55) 

розроблено схематичну послідовність здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах та виділила такі функціональні 

системи: система стратегічного планування управління 

конкурентоспроможністю (визначення місії, розробка цілей, завдань, 

моніторинг діяльності, визначення конкурентних переваг, можливостей, 

сильних та слабких сторін, розробка, формування, вибір, оцінка конкурентних 

стратегій); система організації та мотивації управління 

конкурентоспроможністю (створення оргструктури, розподіл і використання 

ресурсів, визначення стратегічних проблем, проведення стратегічних змін, 

формування корпоративної культури, мотивація працівників); система 

стратегічного управління конкурентними перевагами (здійснення управління 

інноваціями, персоналом, ризиками, конкурентними активами, антикризового 

управління); система стратегічного контролю управління 

конкурентоспроможністю (визначення достатності інформаційно-аналітичного 

забезпечення, оцінка ефективності конкурентної стратегії, визначення 

конкурентних ризиків, змінності ринкового середовища, конкурентного 

статусу, конкурентної позиції на ринку, проведення маркетингового аудиту, 
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реалізація корегуючих дій). Також авторка Федорова Т.В. (2014, с. 54-55) 

виділила інформаційне, нормативне, правове, наукове забезпечення, але не 

зазначено структуру стратегічного управління конкурентоспроможністю, тобто 

його складові, компоненти та очікуваний результат від здійснення.  

У роботі Драган О.І. (2006, с. 86-92) зображено схему стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємства та наведено наступне: 

принципи розробки стратегії (адаптації до змінних умов ринкового середовища, 

визначення ключових факторів конкурентоспроможності, альтернативності 

стратегічного спрямування, диференційованого підходу до здійснення 

стратегічного управління); етапи розробки стратегії (стратегічний моніторинг, 

орієнтація на зовнішнє середовище, визначення внутрішніх можливостей, 

орієнтація на ринкову ситуацію); методика оцінки конкурентоспроможності 

(оцінка рівня конкурентоспроможності, визначення рейтингу підприємства, 

прогноз можливого рівня конкурентоспроможності); розробка альтернативних 

стратегій відповідно до визначення рівня конкурентоспроможності (стратегія 

погроз, захисту, лідера, виживання). З твердженням автора слід погодитися, 

адже основою стратегічного управління конкурентоспроможності є розробка 

конкурентної стратегії, але слід також визначати етапи здійснення 

стратегічного управління, його цілі, завдання та інші складові елементи.  

Чорна М.В. (2010, с. 35-40) запропонувала концепцію управління 

конкурентоспроможністю підприємства роздрібної торгівлі, яка направлена на 

підвищення конкурентоспроможності через здійснення управлінських дій, 

дотримання принципів, використання функцій, методів управління. До 

загальної структури концепції управління конкурентоспроможністю було 

включено: дослідження стану конкуренції; розробка корпоративної стратегії; 

розробка функціональної, операційної стратегії; встановлення імперативів 

стабільності; врахування тенденцій розвитку роздрібної торгівлі, теорії і 

практики управління; конкурентна стратегія підприємства; теоретико-

методологічний блок (включає принципи, методи, інструменти управління 

конкурентоспроможністю, визначення теоретичних основ конкуренції); 
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методичний блок (включає оцінку ефективності діяльності підприємства, рівня 

конкурентоспроможності, конкурентостійкості, системи управління, 

формування інформаційної системи); інформаційно-аналітичний блок (включає 

діагностику ринкового середовища, розвиток інформаційних технологій, 

встановлення вимог до інформаційного забезпечення, розробку спеціальних баз 

даних та раціональне використання інформаційних ресурсів); система 

управління конкурентоспроможністю; реалізація програми підвищення 

конкурентоспроможності (Чорна, 2010, с. 35-40). Однак, автором не визначено 

стратегічну спрямованість управління конкурентоспроможністю підприємств, 

набір можливих складових та довгостроковий характер процесу управління.  

Науковець Вініченко І.І. (2011, с. 12) проаналізував структуру 

організаційно-економічної концепції забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, яка запропонована Івановим Ю.Б. (1997) та містить такі рівні: 

цілі (гарантування покращення виробничого процесу на підприємстві, 

покращення організації управління підприємством, забезпечення ефективного 

використання ресурсів); теоретичний рівень (організація обслуговування 

виробництва та виробничого процесу, організація управління маркетингом та 

реструктуризація підприємства, наявність взаємозамінних ресурсів та 

визначення матеріальних потоків); науково-методичний інструментарій 

(модернізація, ремонтне обслуговування, транспортне забезпечення, 

планування та регулювання, визначення оргструктури, визначення 

організаційної структури управління, встановлення цін); реалізація практичного 

інструментарію. Проте, наведена концепція не враховує вплив зовнішнього і 

внутрішнього середовища, не визначає послідовність здійснення управління 

конкурентоспроможністю, суб’єкт і об’єкт управління.  

Науковець Николюк О.М. (2017, с. 102-104) запропонувала 

концептуальну схему управління конкурентоспроможністю 

сільськогосподарського підприємства, яка дозволила визначити мету 

управління, правила здійснення управління, перелік управлінських дій, а також 

методи управління та направлена на створення конкурентних переваг. 
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Концепція управління конкурентоспроможністю має наступну схему: 

визначення цілі управління конкурентоспроможності (чіткість, досяжність, 

економічність); визначення керуючої системи (встановлення відповідальності, 

повноважень, обов’язків, стимулів); механізм управління 

конкурентоспроможністю підприємства – інструменти управління (економічні, 

технологічні, організаційні, адміністративні), важелі управління (переваги 

підприємства, імідж, ризик, ефективність, переваги продукції, ціна та якість, 

доступність, поширення інформації), методи управління (утримання, 

попередження, імітація, створення переваг), стимули (моральні, економічні, 

творчі, адміністративні); визначення напрямів управління 

конкурентоспроможністю (розвиток маркетингу, диверсифікація, інноваційний 

розвиток, інтеграція, управління витратами, зрівноважений розвиток); 

інформаційний контур (використання достовірних інформаційних даних); зміна 

рівня конкурентоспроможності (Николюк, 2017, с. 102-104). Дана схема 

управління конкурентоспроможністю заслуговує на увагу, але не визначено 

послідовність здійснення управління, не враховано дію факторів ринкового 

середовища на процес управління, не конкретизовано очікувані результати.  

Жуковський М. (2017, с. 12-17) запропонував складові концептуальних 

засад формування системи управління конкурентоспроможністю, серед яких: 

синергетична складова формування системи управління 

конкурентоспроможністю; цільова установка діяльності підприємства; напрями 

розвитку підприємства; потенціал менеджменту як системи; напрями 

системних змін; врахування життєвих циклів підприємства; визначення попиту 

на ринку; визначення пропозиції на ринку; інновації; тип управлінського 

профілю; принципи результативного управління. Також автором запропоновано 

модель управління конкурентоспроможністю, яка направлена на забезпечення 

стратегічного розвитку та серед компонентів моделі виділено: концепція 

розвитку; визначення інтегрованого критерію оцінки; встановлення умов 

стратегічного конкурентного середовища; визначення моделі соціально-

економічних систем; визначення пріоритетних напрямів; вибір методології 
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формування портфелю стратегій; розробка системи управління 

конкурентоспроможністю відповідно до стратегічного підходу та блочно-

модульного підходу; формування системи критеріїв, показників щодо оцінки 

конкурентоспроможності на підставі використання стратегічного підходу 

(Жуковський, 2017, с. 12-17). На нашу думку, доцільно було врахувати вплив 

зовнішнього середовища при розробці концептуальних засад формування 

системи управління конкурентоспроможністю, виділити складові інструменти.  

Автором Желуденко К.В. (2017, с. 90-92) також проаналізовано етапи 

здійснення стратегічного управління підприємство, що запропоновані в роботі 

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В. та Артеменко Л.П. (2011) і виділено наступні 

етапи: розроблення місії підприємства; уточнення цілей підприємства; 

дослідження внутрішнього середовища (оцінка конкурентоспроможності, 

прогноз розвитку, визначення сильних і слабких сторін); дослідження 

зовнішнього середовища (оцінка конкурентоспроможності конкурентів, 

прогноз змінності ринкового середовища, визначення загроз); встановлення 

типу розвитку підприємства; вибір стратегії розвитку підприємства; здійснення 

реалізації конкурентної стратегії. Поряд із розробкою та реалізацією стратегії 

доцільно було визначити послідовність здійснення стратегічного управління на 

підприємствах, уточнити його ресурсне забезпечення, складові елементи.  

У науковій праці Голік В.В. (2015b, с. 19-22) за результатами вивчення 

праць Шершньова З.Є. (2004), Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О. 

(2010) побудовано модель стратегічного управління, яка направлена на 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств і визначено такі 

складові: формування місії; встановлення цілей; формування стратегічного 

набору, що адаптований до зовнішніх, внутрішніх умов функціонування; аналіз 

зовнішнього середовища; аналіз внутрішнього середовища; система 

менеджменту підприємства; сформований потенціал підприємства; формування 

конкурентних переваг; оцінка результативності стратегічного набору; 

забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності; соціальний, 

економічний, екологічний ефект. Проте, в основі здійснення стратегічного 
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управління конкурентоспроможністю проводиться лише формування і 

реалізація стратегічного набору та не визначено стратегічні напрями 

управління, можливість досягнення синергійного ефекту.  

Такі вчені, як Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. (2020, с. 130-

133) запропонували механізм стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємства, що дозволить здійснювати управління 

шляхом врахування стратегії розвитку, сформованих цілей, використання 

методів, важелів та вплине на конкурентні позиції. Серед структурних 

елементів механізму стратегічного управління конкурентоспроможністю 

виділено: макрорівень (чинники зовнішнього середовища); чинники 

внутрішнього середовища; мікрорівень (підприємство); стратегічне управління 

цілями, аналіз діяльності підприємства, визначення алгоритму прийняття 

рішень; визначення принципів управління; формування механізму 

стратегічного управління конкурентоспроможністю; ресурсне забезпечення 

(інновації, фінанси, людські ресурси, технології); визначення моделі управління 

розвитком; цикл розвитку підприємства (визначення набору стратегій 

підприємства на ринку, формування системи збуту продукції, визначення 

політики у сфері реклами, товарної і цінової політики) (Євтушенко, Дрокіна та 

Савенко 2020, с. 130-133). В наведеному механізмі не зазначено процес 

формування, вибору, реалізації стратегії, порядок здійснення стратегічного 

управління, стратегічні перспективи розвитку підприємства.  

Модель концепції стратегічного управління технологічною 

конкурентоспроможністю було запропоновано Мілько І.В. (2014, с. 73-74) та в 

її основі відображено зв’язки потенціал-розвиток-конкурентоспроможність. 

Дана модель дозволила визначити методи впливу на рівень 

конкурентоспроможності для покращення функціонування підприємства та має 

таку структуру: визначення конкурентного середовища (державне регулювання, 

правове регулювання, інфраструктура ринку); уточнення місії та цілей 

підприємства; формування технологічної конкурентоспроможності (теоретичні 

дослідження, визначення принципів, концепцій, врахування законів 
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конкуренції, здійснення експериментальних досліджень, формування 

конкурентних переваг, визначення структури технологічної 

конкурентоспроможності та застосування відповідного інструментарію); 

здійснення стратегічного управління технологічною конкурентоспроможністю 

(здійснення корпоративного управління, управління культурою, знаннями, 

витратами, визначення потенціалу підприємства, тобто інтелектуальних, 

виробничих можливостей, технологічних конкурентних переваг); діагностика 

технологічної конкурентоспроможності (концепція діагностики, оцінка, аналіз 

конкурентних позицій); механізм управління технологічної 

конкурентоспроможності (проектування, моделювання, реалізація стратегії) 

(Воронкова, 2000; Мілько, 2014, с. 73-74). У проаналізованому дослідженні 

автором не уточнено вплив факторів внутрішнього середовища, керуючу та 

керовану підсистеми, стратегічні напрямки управління, порядок здійснення 

стратегічного управління.  

Контур стратегічного управління конкурентоспроможністю 

сільськогосподарських товаровиробників наведений у роботі Мішеніна Н.В., 

Говорушенко Р.В. (2014, с. 110-111), який має структуру: зовнішнє середовище; 

вхід; вихід; суб’єкти управління; об’єкт управління; здійснення управлінського 

впливу на об’єкт управління; оцінка конкурентоспроможності продукції; 

конкурентні відносини; встановлення зворотних зав’язків. Також авторами 

розглянуто механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю, який 

включає сукупність підмеханізмів, технологій, інструментів, диверсифікацію, 

концентрацію, інтеграцію, використання сучасних технологій, системи 

інтегрованого менеджменту та сприяє формуванню конкурентних переваг. 

Даний контур стратегічного управління конкурентоспроможністю заслуговує 

на увагу, але не враховано взаємодію із стратегією, не виділено порядок 

здійснення стратегічного управління.  

Слід відзначити, що питання здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств потребує більш детального 

дослідження, оскільки відсутнє розуміння сутності, значення концептуальних 
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положень, які б поєднували інструментарій управління, конкурентну стратегію, 

модель управління, стратегічні вектори, мали стратегічну спрямованість та 

визначали послідовність їх взаємодії для досягнення цілей, мети діяльності.  

Одночасно, відсутні науково-методичні положення, в яких визначено порядок 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю та складові 

елементи управління для підприємств машинобудування. Отже, незрозумілим 

залишається структура концептуальних положень, що доцільно уточнити 

(Гамова, 2016).  

Відповідно до результатів проведено дослідження нами запропоновано 

концептуальні положення щодо здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, які забезпечують 

успішну реалізацію інструментарію управління конкурентоспроможністю, що 

має стратегічну спрямованість, створюють основу для формування, вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, визначають їх взаємодію, порядок здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю та є базою для формування, 

використання стратегічних векторів управління, що забезпечить їх подальше 

визначення, злагодженість роботи всіх складових, формування стратегічних 

напрямів управління, вплине на отримання синергійного ефекту підприємств 

машинобудування в поточному та довгостроковому періоді.  

Концептуальні положення відображають взаємозв’язки між 

інструментарієм управління конкурентоспроможністю, процесом формування, 

вибору, реалізації конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю через злагодженість роботи фінансової, 

інвестиційної, інноваційної, виробничої, організаційної, маркетингової, 

управлінської сфер діяльності та кадрової політики. Основним напрямом 

застосування концептуальних положень є підприємства машинобудування, 

тобто вони адаптовані до сфери їх діяльності, конкурентної боротьби на ринку, 

факторів впливу на конкурентоспроможність. Крім того, дані положення є 

унікальними, оскільки адаптовані до функціонування підприємств 
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машинобудування, враховують умови розвитку, змінність внутрішнього і 

зовнішнього середовища, рівень конкурентного потенціалу. Серед властивостей 

концептуальних положень доцільно виділити: складність, тобто концептуальні 

положення містять складові елементи, які мають складну структуру та 

відповідні взаємозв’язки; багатоваріантність тактичних і стратегічних рішень, 

тобто існує можливість розробки декількох варіантів рішень та прийняття 

більш оптимальних; орієнтація на довгостроковий період, тобто використання 

протягом тривалого періоду функціонування підприємства, що сприятиме 

досягненню сформованих цілей; взаємозв’язок, тобто взаємодія всіх складових 

стратегічного управління; підпорядкованість, тобто слід узгоджувати 

функціонування складових стратегічного управління із загальною стратегією 

розвитку підприємства; цілісність, тобто складові елементи стратегічного 

управління не можна використовувати окремо; динамічність, тобто 

пристосування до впливу чинників ринкового середовища; комплексний 

характер, тобто можливість прийняття та реалізації управлінських рішень за 

результатами врахування змінності ринкового середовища, застосування 

складових стратегічного управління; синергічність, тобто можливість 

досягнути очікуваного результату за умови комплексного використання 

складових управління (Гамова, 2019b, с. 221-225; Гамова, 2020q).  

Також слід відзначити, що всі складові елементи, компоненти 

концептуальних положень щодо здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування взаємопов’язані та 

функціонують у комплексі і не використання однієї з них призведе до збою в 

роботі інструментарію управління конкурентоспроможністю, процесу вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, а також не дозволить досягнути синергетичного 

ефекту. Тому нами визначено послідовність дій щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, що обмежить можливість виникнення 

збоїв та порушень. Схематичне зображення концептуальних положень наведено 

на рис. 2.1 (Гамова, 2019b, с. 221-225). 
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Рис. 2.1. Концептуальні положення щодо здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

Примітка: запропоновано автором на основі (Євтушенко, Дрокіна та Савенко 2020, с. 130-133; 

Желуденко, 2017, с. 90-92; Жуковський, 2017, с. 12-17; Кускова, 2017; Николюк, 2017, с. 102-104; Голік, 

2015b, с. 19-22; Мілько, 2014, с. 73-74; Мішеніна та Говорушенко, 2014, с. 110-111; Федорова, 2014, с. 54-

55; Вініченко, 2011, с. 12; Довгань, Каракай та Артеменко 2011; Гудзинський, Судомир та Гуренко 2010; 

Самойленко, 2010; Чорна, 2010, с. 35-40; Драган, 2006, с. 86-92; Шершньова, 2004; Воронкова, 2000; 

Іванов, 1997) 
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В цілому, основними складовими елементами стратегічного управління 

відповідно до концептуальних положень є наступні: інструментарій управління 

конкурентоспроможністю (дозволяє визначити стратегічні вектори управління, 

сприяє розвитку конкурентного потенціалу, формуванню конкурентних 

переваг, дає змогу обрати напрями оцінки рівня конкурентоспроможності, 

визначає передумови щодо реалізації конкурентної стратегії, а також впливає 

на результати функціонування підприємств); процес вибору, реалізації 

конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю (їх використання дозволить здійснити управління 

конкурентоспроможністю у довгостроковому періоді, конкретизувати 

стратегічні цілі, обрати напрямки подальшого розвитку на підставі 

використання інструментарію управління, здійснити прогноз внутрішніх 

можливостей підприємства, загроз зовнішнього середовища, уточнити вибір 

тієї чи іншої стратегії). Зауважимо, що вказані складові слід використовувати в 

комплексі, що дозволить досягнути як підвищення конкурентоспроможності, 

так і покращення ефективності функціонування підприємств машинобудування. 

Вказані складові елементи стратегічного управління мають теоретичний і 

практичний рівень. Теоретичний рівень, тобто теоретичне значення полягає у 

визначенні їх структури, умов щодо використання складових елементів 

стратегічного управління, здійснення прогнозування, планування, організації, 

моніторингу, контролю в процесі застосування, а також конкретизація мети, 

завдань, встановлення взаємозв’язків. Щодо практичного значення, то мається 

на увазі використання всіх складових елементів стратегічного управління на 

підприємстві машинобудування, оцінка результатів від їх впровадження, 

порівняння досягнутих результатів із запланованим ефектом та розробка 

рекомендацій щодо їх подальшого застосування. Зауважимо, що впровадження 

на підприємствах машинобудування складових елементів стратегічного 

управління конкурентоспроможністю відбувається за умови погіршення 

загальної ефективності, зниження конкурентоспроможності, втрати ринків 
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збуту, погіршення іміджу, що підтверджує доцільність їх використання 

(Гамова, 2019b, с. 221-225). 

Відповідно до концептуальних положень передбачено формування і 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Враховуючи вище означене можна зауважити, що стратегічними векторами 

управління конкурентоспроможністю є складові елементи стратегічного 

управління, тобто раціональне використання інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, процес вибору, реалізації конкурентної стратегії та 

моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, а 

також концептуальні основи управління розвитком конкурентного потенціалу, 

концептуальні основи управління формуванням конкурентних переваг, що 

спрямовано на досягнення синергійного ефекту. При цьому, інструментарій 

управління конкурентоспроможністю стане базою для уточнення стратегічних 

векторів управління, забезпечує розвиток конкурентного потенціалу, 

формування конкурентних переваг, а також дозволяє обрати напрями оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування, забезпечить 

успішну реалізацію конкурентної стратегії. Щодо процесу вибору, реалізації 

конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств, то їх застосування дасть змогу 

розробити, впровадити конкурентну стратегію, а також здійснити прогноз 

загроз ринкового середовища, внутрішніх можливостей для їх врахування під 

час розробки стратегії. Зауважимо, що концептуальні основи управління 

розвитком конкурентного потенціалу та концептуальні основи управління 

формуванням конкурентних переваг взаємопов’язані. Зокрема, наявність у 

підприємства певних можливостей є його конкурентним потенціалом, що 

визначає конкурентні переваги і рівень конкурентоспроможності. Більш 

детально процес визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю для підприємств машинобудування проаналізовано в 

підрозділі 2.2 (Гамова, 2019b, с. 221-225). 
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Також запропоновані концептуальні положення містять набір 

компонентів, які слід більш детальніше розглянути. Одним із компонентів є 

визначення цілі концептуальних положень, тобто забезпечення взаємодії 

зазначених складових задля отримання синергійного ефекту в поточному та 

довгостроковому періоді на підприємствах машинобудування. Досягнення цієї 

мети є можливим за умови злагодженої роботи проаналізованих складових 

(Гамова, 2019b, с. 221-225). 

Ще одним компонентом є уточнення завдань, тобто забезпечення 

раціонального використання складових елементів стратегічного управління, 

формування і використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, визначення набору компонентів, встановлення 

взаємозв’язків між складовими і компонентами, розробка і реалізація 

стратегічних, тактичних рішень, уточнення послідовності дій щодо здійснення 

стратегічного управління, досягнення синергічйного ефекту (Гамова, 2019b, 

с. 221-225). 

Визначення суб’єкта та об’єкта дослідження також є складовою 

концептуальних положень. Суб’єктом є окремий функціональний відділ, що 

включає керівника підприємства, керівників підрозділів підприємства, 

кваліфікованих працівників, які будуть здійснювати використання складових 

елементів стратегічного управління, розробляти і приймати стратегічні 

рішення, контролювати весь процес стратегічного управління. Об’єктом 

дослідження є процес використання складових елементів стратегічного 

управління (Гамова, 2019b, с. 221-225). 

Доцільно визначити принципи, яких слід дотримуватися при застосуванні 

складових елементів стратегічного управління: обґрунтованість прийняття 

стратегічних рішень та їх альтернативність, тобто можливість вибору більш 

оптимальних управлінських рішень; універсальність, тобто складові елементи 

стратегічного управління можуть використовуватися лише на підприємствах 

машинобудування та стратегічні вектори управління адаптовані до сфери їх 

діяльності; регламентація стратегічного управління, тобто встановлення чітких 
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цілей, завдань, яких слід дотримуватися, формування властивостей, визначення 

відповідальності за використання складових елементів; цілеспрямованість, 

тобто передбачається чіткість дій задля досягнення визначених цілей, а також 

чіткість формування завдань; процесний підхід до визначення набору дій щодо 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю; безперервність, 

тобто стратегічне управління конкурентоспроможністю та використання 

складових елементів повинно здійснюватися постійно, а також постійна 

взаємодія між складовими елементами; комплексний підхід, тобто всі складові 

елементи повинні взаємодіяти між собою, мати одні завдання, спільну мету; 

динамічність, тобто постійне дослідження та врахування впливу чинників 

ринкового середовища; ефективність, тобто спрямованість стратегічного 

управління конкурентоспроможністю та її складових елементів на досягнення 

синергійного ефекту.  

Важливу роль відіграє такий компонент, як інноваційно-інформаційне, 

фінансове, кадрове забезпечення, нормативно-правове забезпечення. Без 

використання достовірної, своєчасної інформації не можливо розробляти, 

приймати ефективні тактичні і стратегічні рішення в процесі управління 

конкурентоспроможністю, організувати і забезпечити злагоджену роботу 

складових управління, а також досягнути поставленої мети. Тому доцільним є 

обробляти, аналізувати інформацію, використовувати її в процесі здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств. Не менш 

важливе значення має інноваційне забезпечення, що визначає частку 

інноваційних технологій, сучасного обладнання та програмного забезпечення 

на підприємстві і можливість його використання в процесі розробки і 

прийняття стратегічних, тактичних рішень. Фінансове забезпечення дозволяє 

здійснити фінансування процесу використання складових елементів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю, тобто використати власні і 

залучені кошти, що забезпечить їх успішне використання. Щодо кадрового 

забезпечення, то важливу роль відіграє набір кваліфікованих працівників, їх 

навчання, мотивування і стимулювання для виконання завдань та досягнення 
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цілей в рамках використання складових елементів стратегічного управління. 

Під нормативно-правовим забезпеченням мається на увазі дотримання 

положень чинного законодавства щодо організації роботи підприємства, 

регулювання конкуренції, здійснення конкурентної боротьби, захисту від 

недобросовісної конкуренції.  

Ще однією компонентною є врахування дії ринкового середовища, загроз, 

ризиків. Ефективність функціонування підприємств, рівень 

конкурентоспроможності перебувають під постійним впливом чинників 

внутрішнього, зовнішнього середовища, що слід аналізувати та обов’язково 

враховувати під час здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю. Це дозволить корегувати, регулювати процес 

використання складових стратегічного управління, правильно їх 

використовувати та приймати ефективні рішення, що гарантуватиме 

досягнення сформованих цілей (Гамова, 2019b, с. 221-225). 

Також нами виділено таку компоненту, як стратегічні напрями 

управління конкурентоспроможністю. До таких напрямів слід віднести: 

управління фінансами (здійснення в довгостроковій перспективі заходів щодо 

раціонального розподілу і використання ресурсів, підтримки рівня ліквідності і 

платоспроможності, виконання зобов’язань перед кредиторами, підвищення 

рентабельності власного капіталу, скорочення витрат, нарощування обсягів 

виробництва і збуту продукції, зростання прибутковості, набуття конкурентних 

переваг поряд з конкурентами, управління ризиками); управління інвестиціями 

(здійснення заходів щодо управління інвестиційною діяльністю, залучення 

інвестиційного капіталу, розширення асортименту продукції, раціонального 

використання інвестиційних ресурсів для максимізації прибутку, мінімізації 

інвестиційних ризиків, підвищення платоспроможності); управління 

технологіями та інноваціями (здійснення заходів щодо впровадження 

ресурсозберігаючих технологій, нової техніки, оновлення програмного 

забезпечення, оснащення робочих місць, що вплине на розмір очікуваного 

прибутку в довгостроковому періоді, а також управління витратами на купівлю 
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нового обладнання та розширення асортименту продукції); управління 

виробництвом (здійснення заходів щодо організації виробництва, 

вдосконалення існуючої продукції або виробництво нової, раціонального 

використання та оновлення зношеної частки основних засобів, підвищення 

якості продукції та скорочення її собівартості, забезпечення екологічності 

виробництва, що вплине на розмір виручки від реалізації продукції); 

управління організаційною структурою (реалізація заходів щодо злагодженості 

роботи персоналу, керівників підрозділів, апарату управління підприємством, 

розподілу завдань між працівниками, визначення рівня відповідальності за 

виконання задач і прав робітників, прийняття управлінських рішень, 

використання інформаційних даних); управління маркетингом (реалізація в 

довгостроковій перспективі заходів щодо дослідження ринку, роботи 

конкурентів, потреб і вимог споживачів, аналізу цін на схожу продукцію, 

організації доставки та післяпродажного обслуговування, проведення 

рекламних заходів, підвищення ефективності роботи маркетингових служб, 

проведення планування, організації, реалізації і контролю маркетингової 

діяльності, що вплине на обсяги збуту продукції, положення підприємства на 

ринку); управління конкурентоспроможністю (здійснення заходів щодо 

планування, організації, аналізу, регулювання та контролю 

конкурентоспроможності підприємства, розвитку конкурентного потенціалу, 

підвищення конкурентного статусу, дослідження роботи конкурентів, успішної 

реалізації конкурентної стратегії, дотримання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у довгостроковому періоді, що дозволить досягти 

синергетичного ефекту); управління кадровою політикою (реалізація заходів 

щодо підвищення результативності роботи працівників, керівників підрозділів, 

створення належних умов роботи для працівників, зниження плинності кадрів, 

зміцнення корпоративної культури, використання методів мотивації, створення 

умов щодо просування по службі, контроль за дотриманням трудової і 

виробничої дисципліни, посадових обов’язків, робочих завдань, що сприятиме 

підвищенню ефективності роботи) (рис. 2.2) (Гамова, 2020r).  



133 

 

Рис. 2.2. Стратегічні напрями управління конкурентоспроможністю 

підприємств 

Примітка: визначено автором           

 

В рамках концептуальних положень нами передбачено здійснення таких 

дій: аналіз потреби в здійсненні стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств – дослідження ефективності 

функціонування підприємства, наявності стратегії розвитку, конкурентної 

стратегії, оцінка рівня конкурентоспроможності та ефективності процесу 

управління і прийняття рішень щодо потреби у визначенні стратегічних 

напрямів управління через здійснення стратегічного управління (Гамова, 

2020j). Управління конкурентоспроможністю здійснюється у 

короткостроковому періоді і тому доцільним є здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, що має довгостроковий характер; 

стратегічне прогнозування управління конкурентоспроможністю на 

підприємстві – здійснення прогнозу результатів використання складових 

елементів стратегічного управління на середньостроковий і довгостроковий 

період, що дозволить вивчити доцільність їх застосування та прийняти 

відповідні управлінські рішення; здійснення стратегічного планування 

управління конкурентоспроможністю на підприємстві – підготовка, розробка 

стратегічних рішень, планів щодо врахування впливу ринкового середовища на 

процес стратегічного управління конкурентоспроможністю, його складових 
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елементів для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства у довгостроковому періоді, а також визначення цілей, завдань, 

необхідного ресурсного забезпечення, сильних і слабких сторін, дослідження 

конкурентного середовища, визначення перспектив розвитку та формування 

конкурентної стратегії; процес організації стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємства – встановлення зав’язків між 

інструментарієм управління конкурентоспроможністю, процесом формування, 

вибору, реалізації конкурентної стратегії та моделлю стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, уточнення їх структури, розподіл завдань та 

ресурсного забезпечення, визначення відповідальності, за необхідності їх 

удосконалення; реалізація стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємства – врахування результатів проведеного аналізу щодо визначення 

потреби в здійсненні стратегічного управління, розробленого стратегічного 

плану для формування конкурентних переваг, заходів нівелювання негативного 

впливу зовнішнього середовища, подальшого вибору конкурентної стратегії, 

співставлення між конкурентним потенціалом та майбутніми конкурентними 

перевагами, попередження негативних наслідків і підвищення рівня 

конкурентоспроможності, здійснення управління стратегічним розвитком, а 

також використання складових елементів стратегічного управління; здійснення 

стратегічного моніторингу управління конкурентоспроможністю – охоплює 

збір, обробку, аналіз, передачу інформації щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, використання складових елементів та 

проводиться для відстеження потреби їх коригування, забезпечення досягнення 

цілей, завдань, нейтралізації впливу ринкового середовища; здійснення 

стратегічного контролю управління конкурентоспроможністю – спостереження 

за процесом стратегічного управління конкурентоспроможністю, 

використанням складових елементів, виконанням довгострокових завдань, а 

також здійснення контрольної оцінки, співставлення досягнутих результатів 

стратегічного управління із запланованими та за умови їх відхилень 

приймається рішення щодо корегування, удосконалення процесу управління; 
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процес корегування стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств – прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень, які 

направлені на забезпечення взаємодії складових елементів стратегічного 

управління, компонентів, реалізацію цілей, завдань; діагностика результатів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства – 

дослідження можливих результатів від здійснення стратегічного управління, 

визначення нових можливостей, створення нових переваг, прийняття рішення 

щодо подальшого уведення в дію або переорієнтація управління у разі 

недосягнення стратегічних цілей (Гамова, 2019b, с. 221-225). 

Слід відзначити, що запропоновані концептуальні положення щодо 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування визначають оптимальний набір складових елементів 

стратегічного управління, їх зворотні зв’язки, забезпечують злагодженість 

роботи та використання яких гарантуватиме отримання синергійного ефекту в 

довгостроковому періоді, тобто підвищення ефективності тактичного і 

стратегічного управління конкурентоспроможністю, розвиток конкурентного 

потенціалу, формування нових конкурентних переваг, визначення стратегічних 

напрямів подальшого розвитку та використання конкурентної стратегії в 

умовах змінності ринкового середовища. Все це забезпечить підвищення 

ефективності функціонування підприємств машинобудування та реалізацію 

стратегічних орієнтирів розвитку.  

Проте, визначивши такі складові концептуальних положень, як процес 

вибору, реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю слід зупинитися на дослідженні їх структури та 

визначити схему формування, що дозволить їх використати в подальшому на 

підприємствах машинобудування. Оскільки вказані складові включено до 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, то існує потреба в 

дослідженні послідовності визначення векторів управління для підприємств 

машинобудування.  
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2.2. Визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

  

Проведені дослідження дозволяють нам стверджувати, що для 

підприємств машинобудування важливу роль у підвищенні 

конкурентоспроможності відіграє використання методів, способів, інструментів 

управління конкурентоспроможністю, що гарантуватиме зростання 

конкурентного потенціалу, формування додаткових конкурентних переваг у 

порівнянні з конкурентами. Підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування матиме вплив на ефективність функціонування, 

фінансові показники діяльності, рівень прибутковості, результати 

господарської, інвестиційної, фінансової, виробничої діяльності, імідж 

підприємства. Нами з’ясовано, що існує потреба в здійсненні стратегічного 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах, що має 

довгостроковий характер та сприятиме досягненню стратегічних цілей, 

утриманню конкурентних позицій на міжнародному та внутрішньому ринках, 

підвищенню рівня конкурентоспроможності у довгостроковому періоді, а 

також забезпечить успішний розвиток в умовах змінності ринкового 

середовища. В процесі управління конкурентоспроможністю підприємства 

можуть стикатися з безліччю проблем через відсутність визначеної 

послідовності такого управління, інструментарію управління, кваліфікованих 

працівників зі стратегічного управління, чітко визначених стратегічних 

напрямів управління, конкурентної стратегії. Тому доцільним є визначення 

комплексу заходів, напрямів, способів, що мають стратегічний характер та 

стратегічного інструментарію, що забезпечить підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємств. В основі запропонованих 

концептуальних положень щодо здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (підрозділ 2.1) 

передбачено формування, використання стратегічних векторів управління, які є 

напрямами, способами, заходами стратегічного характеру, що направлені на 
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комплексне підвищення конкурентоспроможності та використання яких 

забезпечить досягнення синергійного ефекту в умовах негативного впливу 

чинників зовнішнього середовища. Питання визначення стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах є не дослідженим в 

науковій літературі та потребує більш детального вивчення. 

Можемо відзначити, що вітчизняні та закордонні вчені досліджували 

питання визначення сутності конкурентоспроможності, здійснення 

стратегічного управління, використання системи, організаційно-економічного 

механізму управління конкурентоспроможністю, визначення факторів впливу 

та способів підвищення конкурентоспроможності, але відсутнє визначення та 

набір стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю для 

підприємств машинобудування. Отже, існує потреба у встановленні 

послідовності вибору стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю та уточненні їх переліку, що дасть змогу їх 

дотримуватися на підприємствах машинобудування. Під час уточнення набору 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю нами було 

враховано сферу діяльності підприємств машинобудування та вплив 

конкурентного середовища, конкурентних переваг, конкурентного потенціалу, 

конкурентної стратегії, застосування інструментарію управління, що дозволило 

сформувати перелік векторів.  

Вище означене дозволило нам розробити теоретико-практичні 

рекомендації до визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, які базуються на 

дотриманні факторного, системного, процесного підходів, що дозволило 

сформувати структуру визначення стратегічних векторів управління, уточнити 

їх набір, встановити взаємозв’язки між ними шляхом врахування впливу 

чинників внутрішнього, зовнішнього середовища та є підґрунтям для оцінки 

рівня конкурентоспроможності, удосконалення управління 

конкурентоспроможністю, коригування стратегічного управління, досягнення 

стратегічних цілей у короткостроковому та довгостроковому періодах, 
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досягнення та підтримки бажаного рівня конкурентоспроможності, розвитку 

конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, що 

гарантуватиме отримання синергійного ефекту та вплине на підвищення 

ефективності функціонування підприємств.   

Під синергійний ефектом від дотримання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю слід розуміти: удосконалення процесу 

управління конкурентоспроможністю у короткостроковому періоді та 

прийняття тактичних рішень; здійснення оцінки рівня 

конкурентоспроможності; удосконалення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю у довгостроковому періоді та прийняття стратегічних 

рішень; конкретизація стратегічних цілей конкурентної стратегії та їх 

досягнення; досягнення та підтримка бажаного рівня конкурентоспроможності 

протягом тривалого періоду; забезпечення розвитку конкурентного потенціалу, 

що вплине на загальний рівень конкурентоспроможності; формування нових 

конкурентних переваг у порівнянні з конкурентами (Гамова, 2020q).  

Теоретико-практичні рекомендації мають як теоретичне, так і практичне 

значення для підприємств машинобудування, які дозволяють систематизувати 

послідовність визначення стратегічних векторів управління, уточнити їх набір, 

узагальнити та обґрунтувати доцільність їх використання, визначити 

оптимальні умови щодо їх дотримання та прогнозувати наслідки для 

підприємств в результаті їх впровадження. За умови впровадження 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування результатом буде удосконалення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, зростання ефективності функціонування, отримання 

синергійного ефекту, успішний розвиток у довгостроковому періоді. 

Запропоновані теоретико-практичні рекомендації наведені на рис. 2.3 і далі 

більш детальніше їх розглянемо. Ми вважаємо, що теоретико-практичні 

рекомендації повинні ґрунтуватися на дотриманні факторного, системного, 

процесного підходів (Гамова, 2020m, с. 240-243).  
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Рис. 2.3. Схема визначення стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 
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Процес формування і визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю залежать від впливу внутрішніх та зовнішніх 

факторів і тому доцільним є використання факторного підходу, що 

орієнтований на дослідження, врахування впливу чинників. Врахування 

чинників впливу дасть змогу визначити чіткий перелік стратегічних векторів 

управління. Також дотримання факторного підходу дасть змогу встановити 

можливості до раціонального використання стратегічних векторів управління, 

досягнення бажаного ефекту, забезпечить ефективне стратегічне управління 

конкурентоспроможністю. Одночасно, передбачається врахування чинників 

впливу під час розробки і прийняття тактичних, стратегічних рішень, 

встановлення взаємозв’язків між стратегічними векторами управління, 

формування цілей, завдань, мети, визначення забезпеченості ресурсами 

(Гамова, 2020m, с. 240-243). 

Системний підхід має довгостроковий характер та під час формування 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю передбачає 

узгодженість дій, мети, завдань векторів управління, високий рівень 

інформованості; пристосування та врахування впливу чинників ринкового 

середовища; встановлення зав’язків між стратегічними векторами управління 

та стратегією розвитку підприємства, загальною системою управління; 

забезпечує поетапне формування і використання стратегічних векторів 

управління; всі вектори є взаємопов’язаними та є цілісною системою. 

Відповідно до системного підходу стратегічні вектори управління є 

комплексом заходів, напрямів, способів, які мають стратегічний характер та є 

стратегічним інструментом, що направлений на досягнення стратегічної мети, 

загальне зростання конкурентоспроможності підприємства (Гамова, 2020m, 

с. 240-243). 

Процесний підхід під час визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю дає змогу їх розглянути як набір взаємопов’язаних 

процесів, що реалізується протягом довгострокового періоду та забезпечує 

ефективність їх використання. При цьому, всі стратегічні вектори управління є 
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взаємопов’язаними та процесний підхід дозволяє визначити більш оптимальні 

способи їх використання, підвищити якість стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, врахувати динамічність ринкового середовища та 

реагувати на його зміни, встановити узгодженість стратегічних векторів 

управління, забезпечує обмін інформаційними даними, зниження ризиків від 

здійснення процесів в рамках стратегічних векторів управління, скорочення 

витрат на використання стратегічних векторів управління, тривалості 

виконання стратегічних завдань, підвищення контролю за досягненням завдань, 

обґрунтованість та оптимізацію процесу розробки, прийняття оперативних 

рішень, орієнтацію на досягнення синергійного ефекту, а також незалежність 

процесу стратегічного управління (Гамова, 2020m, с. 240-243). 

Основною метою визначення та застосування стратегічних векторів 

управління є досягнення синергійного ефекту, тобто забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності всіх сфер діяльності через впровадження 

інструментарію управління, реалізацію конкурентної стратегії та моделі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, застосування 

концептуальних основ управління розвитком конкурентного потенціалу, 

концептуальних основ управління формуванням конкурентних переваг у 

довгостроковому періоді (Гамова, 2019g; Гамова, 2020m, с. 240-243).  

Доцільно здійснювати дослідження внутрішніх і зовнішніх чинників. Це 

обумовлено тим, що перш ніж обрати стратегічні вектори управління слід 

визначити вплив чинників ринкового середовища, проаналізувати їх, 

встановити рівень впливу та врахувати при прийнятті тактичних, стратегічних 

рішень (Гамова, 2020m, с. 240-243). Чинники ринкового середовища можуть 

негативно впливати на роботу підприємства, його розвиток, показники 

фінансової, інвестиційної, виробничої, господарської діяльності, кадрову 

політику, управлінську діяльність, що спричинить прийняття неправильних 

рішень та неефективність стратегічного управління конкурентоспроможністю. 

Тому при визначенні стратегічних векторів управління доцільно враховувати 

чинники впливу, як на управління конкурентоспроможністю, так і на роботу 
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підприємства, його функціональних підрозділів. Серед внутрішніх чинників 

впливу на управління конкурентоспроможністю, результати функціонування 

можна навести: інформаційне та програмне забезпечення; достатність власного 

і позикового капіталу; управлінська діяльність, тобто менеджмент; стратегія 

розвитку підприємства; забезпеченість сировиною і матеріалами, наявність 

енергозберігаючих технологій; організація виробничого процесу; наявність 

автоматизованого і механізованого виробництва; кадрова політика, 

забезпеченість кадрами, застосування методів мотивації; забезпеченість 

основними засобами та рівень їх зношеності; збутова політика; організація 

роботи відділу маркетингу; рівень понесених витрат, низька собівартість 

продукції; рівень організації роботи; інноваційна політика; залучення 

інвестиційного капіталу; структура всіх витрат; асортиментна політика; рівень 

взаємодії на ринках збуту продукції; цінова, товарна, збутова політика; 

співпраця з партнерами, постачальниками, посередниками, клієнтами; 

наявність торгової марки та імідж. До зовнішніх чинників впливу доцільно 

віднести: змінність законодавчої бази, нормативно-правових актів; фінансовий 

стан країни; політична система держави; зовнішня політика та внутрішні 

реформи; інвестиційна політика країни; митна політика; рівень конкурентної 

боротьби на внутрішньому ринку; особливості діяльності антимонопольного 

комітету; особливості оподаткування підприємств; умови кредитування та 

страхування; розвиток інформаційних комунікацій; інфляційні процеси; рівень 

зайнятості та безробіття населення; прожитковий мінімум та середня заробітна 

плата; рівень розвитку суспільства; рівень освіти населення; розвиток окремих 

галузей; науково-технічний прогрес; стандартизація і сертифікація 

машинобудівної продукції; інфраструктура регіону; програми розвитку та 

підтримки діяльності підприємств. Наведений перелік чинників є характерним 

для підприємств машинобудування, оскільки враховано характер їх діяльності.  

Поряд з цим, обов’язковим є також дослідження результатів 

функціонування та рівня конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування. Від комплексної ефективності діяльності підприємства та 
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рівня його конкурентоспроможності залежить визначення векторів 

стратегічного управління та їх вибір. Під час дослідження ефективності 

функціонування підприємства здійснюється аналіз показників фінансової 

стійкості, ділової активності, рентабельності, платоспроможності, а також 

окремо аналізуються показники щодо оцінки конкурентоспроможності 

підприємства (Гамова, 2020m, с. 240-243). При цьому отримані результати 

дозволяють прийняти один з наступних напрямків: за умови зростання 

ефективності функціонування, рівня конкурентоспроможності доцільним є 

формування та вибіркове використання стратегічних векторів управління в 

залежності від сформованих стратегічних цілей та очікуваного результату 

(вибіркова реалізація стратегічних векторів управління); за умови незначного 

зниження аналізованих показників слід сформувати та впровадити стратегічні 

вектори управління у короткостроковому періоді (часткова реалізація 

стратегічних векторів управління); за умови погіршення аналізованих 

показників існує потреба у терміновому формуванні та впровадженні 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю для 

короткострокового та довгострокового періоді (повна реалізація стратегічних 

векторів управління).  

Наступним етапом є визначення потреби до формування стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування. За результатами дослідження і визначення впливу чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища, з’ясування ефективності 

функціонування, рівня конкурентоспроможності підприємства обирається один 

із варіантів, а саме: негативний вплив оточуючого середовища, погіршення 

досліджуваних показників є підставою для подальшого визначення та 

використання стратегічних векторів управління; змінність ринкового 

середовища, зростання досліджуваних показників є підставою для формування 

та вибору окремих стратегічних векторів управління в залежності від 

очікуваного результату від їх застосування. Зауважимо, що в умовах 

негативного впливу ринкового середовища, загострення конкурентної боротьби 
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маємо ситуацію до падіння більшості фінансових показників підприємств 

машинобудування і тому існує нагальна потреба у визначенні і використанні 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю (Гамова, 2020m, 

с. 240-243).  

Також передбачається здійснення підготовчих заходів щодо формування 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. Даний етап 

охоплює оцінку готовності підприємства до використання стратегічних 

векторів управління та визначення ресурсного забезпечення для визначення 

набору стратегічних векторів управління (Гамова, 2020m, с. 240-243). 

Основним ресурсним забезпеченням в процесі формування стратегічних 

векторів управління є: забезпечення кадрами – наявність окремого підрозділу, 

до якого залучені керівництво підприємства, представники функціональних 

підрозділів, кваліфіковані працівники у галузі стратегічного управління, 

розробки конкурентної стратегії, застосування інструментарію управління, 

моделі управління, управління конкурентним потенціалом, управління 

конкурентними перевагами є підставою до раціонального використання 

стратегічних векторів управління, отримання синергійного ефекту; фінансове 

забезпечення – підставою для формування і використання стратегічних 

векторів управління є наявність власних і позикових ресурсів, які будуть 

спрямовані на фінансування оплати праці, використання кожного стратегічного 

вектору управління; інформаційне забезпечення – наявність програмного 

забезпечення та можливість його використання для автоматизації використання 

стратегічних векторів управління, швидшої обробки, аналізу, передачі 

інформації між ними, що пришвидшить розробку і прийняття тактичних, 

стратегічних управлінських рішень, а також дасть змогу відповідному 

підрозділу ефективно функціонувати; технічне забезпечення – рівень 

автоматизації, механізації виробництва, забезпеченість сучасним 

устаткуванням функціональних підрозділів, оснащення робочих місць 

інноваційним обладнанням, що є необхідним для досягнення цілей, які 

ставляться в рамках стратегічних векторів управління, тобто, наприклад, 
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розширення асортименту продукції, вдосконалення якостей товарів, зниження 

собівартості продукцію, скорочення загальних витрат; організаційне 

забезпечення – забезпечення раціонального використання кадрових, 

фінансових, інформаційних, технічних ресурсів, організація взаємодії 

підрозділу по використанню стратегічних векторів управління, що сприятиме 

реалізації управлінських рішень, реалізації запланованих завдань, цілей, мети, а 

також забезпечить нормальне використання векторів управління та ліквідацію 

виявлених відхилень.  

Переходимо до етапу формування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, тобто 

передбачається здійснення заходів щодо визначення чіткого набору 

стратегічних векторів управління (Гамова, 2020m, с. 240-243). До таких заходів 

слід віднести: процес планування визначення стратегічних векторів управління, 

тобто це дозволить уточнити мету, завдання, цілі стратегічних векторів, 

підготувати і прийняти обґрунтовані управлінські рішення, визначити 

достатність ресурсного забезпечення, прийняти рішення щодо розробки 

конкурентної стратегії, вирішення існуючих проблем, аналізувати ринкове 

середовище, визначити переваги від використання стратегічних векторів 

управління, сильні і слабкі сторони підприємства, врахувати недоліки 

управлінської діяльності в попередніх періодах, а також оцінити можливості 

щодо успішного використання стратегічних векторів управління; процес 

організації визначення стратегічних векторів управління, тобто здійснюється 

вибір відповідальних за використання стратегічних векторів управління, 

розподіл між ними завдань, робіт, узгодження та коригування їх діяльності, 

встановлення відповідальності, прав, обов’язків, створення належних умов для 

їх використання, налагодження інформаційного забезпечення, узгодженість дій 

та адаптація до ринкових загроз; визначення цілей і перспективних напрямів 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю. Основними 

цілями є формування стратегічних векторів управління на підставі врахування 

загроз ринкового середовища, фінансового стану підприємства та забезпечення 
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їх використання, формування достатнього рівня фінансового, інформаційного, 

технічного, організаційного забезпечення, забезпечення кадрами. Щодо 

напрямів здійснення стратегічного управління конкурентоспроможність, то 

ними є: управління фінансами; управління інвестиціями; управління 

технологіями та інноваціями; управління виробництвом; управління 

організаційною структурою; управління маркетингом; управління 

конкурентоспроможністю; управління кадровою політикою; визначення 

керуючої підсистеми, якою буде спеціальний підрозділ зі стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, який включає керівника підприємства, 

керівників структурних підрозділів, кваліфікованих фахівців з менеджменту. 

Даний підрозділ забезпечить використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, стежитиме за досягненням цілей, злагодженістю 

роботи; визначення керованої підсистеми, якою є самі вектори стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємства; процес розробки 

стратегічних векторів управління, що має враховувати сферу діяльності 

підприємств машинобудування, фінансове становище, стан 

конкурентоспроможності та вони повинні бути адаптовані до їх роботи, а також 

забезпечення взаємозв’язків між стратегічними векторами управління.   

Враховуючи результати попередніх досліджень, що наведені у 

підрозділах, в процесі розробки нами запропоновано віднести до стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств такі:  

1. інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який в собі поєднує систему та механізм управління 

конкурентоспроможністю, що мають стратегічну спрямованість та їх 

використання на підприємстві створить передумови для впровадження 

конкурентної стратегії, здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, сприятливі умови щодо розвитку конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, а також вплине на підвищення 

конкурентоспроможності, ефективності функціонування, удосконалення 

процесу управління. Система та механізм управління конкурентоспроможністю 
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взаємопов’язані між собою та механізм управління є необхідним для 

нормального функціонування системи управління. Проте, за умови 

використання на підприємствах машинобудування лише інструментарію 

управління не можна досягнути бажаного ефекту у довгостроковому періоді, 

оскільки він орієнтований на короткостроковий період. Тому даний 

інструментарій управління слід використовувати у комплексі з іншими 

інструментами управління конкурентоспроможністю, що гарантуватиме 

отримання синергійного ефекту.  

2. процес вибору, реалізації конкурентної стратегії та модель 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств. Підвищення 

конкурентоспроможності підприємства не можливе без визначення та 

впровадження конкурентної стратегії, що є специфічною для кожної сфери 

діяльності та дозволить сформувати, досягти стратегічних цілей діяльності, 

тобто отримання нових конкурентних переваг порівняно з конкурентами, 

підвищення рівня конкурентоспроможності, визначення та реалізації 

перспективних напрямів діяльності, зростання показників діяльності. 

Одночасно, доцільним є також застосування моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, що забезпечить зростання конкурентоспроможності 

у довгостроковому періоді, прийняття стратегічних управлінських рішень, 

успішну реалізацію та коригування конкурентної стратегії і створить основу 

для розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг. 

Також модель стратегічного управління конкурентоспроможністю дозволяє 

оптимізувати сам процес стратегічного управління, здійснити коригуючі дії 

щодо реалізації конкурентної стратегії, врахувати вплив загроз зовнішнього 

середовища та сприяє визначенню конкурентного потенціалу, виявленню 

конкурентних переваг. Використання моделі стратегічного управління є 

необхідним для забезпечення вибору та успішної реалізації конкурентної 

стратегії, адже модель здатна бути інструментом функціонування відповідної 

стратегії, що вплине на ефективність довгострокового розвитку підприємства.  
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3. концептуальні основи управління розвитком конкурентного 

потенціалу, концептуальні основи управління формуванням конкурентних 

переваг, що спрямовані на досягнення синергійного ефекту. Концептуальні 

основи управління розвитком конкурентного потенціалу дають змогу виявити 

приховані можливості підприємства, розвинути конкурентний потенціал, 

визначити конкурентні переваги та він проявляється у таких сферах діяльності: 

фінансова (ефективність фінансово-господарської діяльності, раціональне 

використання фінансових ресурсів, рівень витратності та дохідності 

підприємства, планування і бюджетування, тобто формування фінансового 

потенціалу); інвестиційна (ефективність інвестиційної діяльності, реалізація 

інвестиційних проектів, імідж та політика підприємства, тобто визначення 

інвестиційного потенціалу); інноваційна (рівень автоматизації, механізації 

виробництва, наявність інноваційних, інформаційних технологій, програмного 

забезпечення, дотримання екологічних стандартів, тобто визначення 

інноваційного потенціалу); виробнича (стан основних засобів, рівень їх 

спрацювання, амортизаційна політика, обсяги виробництва і збуту продукції, 

наявність власного і позикового капіталу, тобто виробничий потенціал); 

організаційна (забезпечення організації роботи підприємства, його структурних 

підрозділів, встановлення між ними взаємозв’язків, обмін інформаційними 

даними, підпорядкованість працівників керівнику, контроль та регулювання 

процесу виконання робіт та визначається організаційний потенціал); 

маркетингова (просування, збут продукції, цінова політика підприємства, 

асортимент продукції, аналіз потреб споживачів та діяльності конкурентів, 

рівень конкурентоспроможності продукції, тобто визначення маркетингового 

потенціалу); управлінська (прийняття дієвих тактичних, стратегічних рішень, 

використання якісної та достовірної інформації, організація управлінської 

діяльності та її відповідність стратегії розвитку, тобто формування 

управлінського потенціалу); кадрова політика (рівень кваліфікації працівників, 

продуктивності праці, навчання персоналу, плинність кадрів, система 

заохочення персоналу, атмосфера в колективі, тобто формування кадрового 
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потенціалу). Щодо концептуальних основ управління формуванням 

конкурентних переваг, то вони охоплюють збереження, розвиток, розробку 

нових конкурентних переваг, які проявляються у вище зазначених сферах 

діяльності та залежать від обраної стратегії розвитку, а також впливають на 

загальний рівень конкурентоспроможності. Крім того, формування 

конкурентних переваг здійснюється після використання інструментарію 

управління конкурентоспроможністю, вибору конкурентної стратегії, 

застосування моделі стратегічного управління та визначення конкурентного 

потенціалу, дослідження чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.     

Наступний етап – діагностика дієвості стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Для визначення дієвості стратегічних 

векторів управління здійснюється прогноз очікуваних результатів від їх 

застосування (Гамова, 2020m, с. 240-243). Саме здійснення прогнозу дозволить 

спеціальному підрозділу зі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

визначити можливий ефект від реалізації стратегічних векторів управління та 

забезпечити їх подальше використання. Зростання показників прогнозу є 

підставою для прийняття рішення щодо реалізації стратегічних векторів 

управління та зниження очікуваних результатів є підставою для повернення до 

етапу формування стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування.  

Потім відбувається прийняття рішення про використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

На даному етапі відбувається впровадження стратегічних векторів управління 

та в залежності від стану ефективності функціонування, рівня 

конкурентоспроможності досліджувано підприємств машинобудування 

обирається повна, часткова, вибіркова реалізація стратегічних векторів 

управління. Обов’язковою умовою дієвого використання стратегічних векторів 

управління є правильний їх вибір та врахування ефективності функціонування 

підприємства, рівня конкурентоспроможності (Гамова, 2020m, с. 240-243). Під 

час використання стратегічних векторів управління слід узгоджувати їх із 
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стратегією розвитку підприємства, системою управління, погоджувати рішення 

із керівництвом, керівниками структурних підрозділів.  

За умови реалізації стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю необхідним є проведення моніторингу. Тобто, 

проводиться постійне спостереження за досягненням цілей, врахуванням 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, процесом формування та 

використання стратегічних векторів управління, встановленням взаємозв’язків 

між ними, злагодженістю розробки і прийняттям тактичних, стратегічних 

управлінських рішень, рівнем досягнення бажаних результатів (Гамова, 2020m, 

с. 240-243). Також проводиться збір та аналіз інформації про використання 

стратегічних векторів управління протягом всього періоду. За підсумками 

проведеного моніторингу приймаються стратегічні управлінські рішення, 

налагоджується зв'язок між спеціальним підрозділом зі стратегічного 

управління конкурентоспроможністю та іншими підрозділами.  

Одночасно проводиться контроль за використанням стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Тобто 

спеціальний підрозділ зі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

повинен контролювати ефективність використання відповідних стратегічних 

векторів управління, слідкувати за досягненням цілей, очікуваних результатів, 

прийняттям і реалізацією управлінських рішень, виявляти відхилення у 

досягненні цілей в короткостроковому та довгостроковому періодах, усувати 

виявлені відхилення та інформувати керівництво підприємства, структурних 

підрозділів (Гамова, 2020m, с. 240-243).  

Переходимо до етапу визначення ефективності стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств (Гамова, 2020m, с. 240-243). 

Підтвердженням ефективності застосування стратегічних векторів управління є 

визначення тенденцій до удосконалення процесу управління 

конкурентоспроможністю у короткостроковому періоді, прийняття дієвих 

тактичних рішень; зростання рівня конкурентоспроможності; прийняття 

результативних стратегічних рішень, налагодження процесу стратегічного 
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управління конкурентоспроможністю; вибір дієвої конкурентної стратегії та 

поступова реалізація стратегічних цілей, визначення перспективних напрямів 

діяльності; розвиток конкурентного потенціалу у порівнянні з конкурентами; 

нарощування конкурентних переваг у різних сферах діяльності; зменшення 

негативного впливу загроз зовнішнього середовища; забезпечення успішного 

розвитку підприємства; підвищення ефективності функціонування. За умови 

досягнення вказаних результатів на підприємстві машинобудування існує 

потреба в подальшому дотриманні стратегічних векторів управління. Проте, 

підставою для перегляду стратегічних векторів управління, правильності 

вибору, аналізу їх взаємозв’язків, адаптованості до роботи підприємств 

машинобудування є не отримання бажаних результатів і тому слід повернутися 

до етапу дослідження результатів функціонування та рівня 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування.  

Останній етап – прийняття рішення про подальше дотримання 

стратегічних векторів управління. Враховуючи результати попереднього етапу 

та за умови досягнення бажаних результатів доцільним є використання 

стратегічних векторів у довгостроковому періоді, що забезпечить успіх 

функціонування підприємства, його розвиток у довгостроковому періоді у 

порівнянні з конкурентами та враховуючи негативний вплив чинників 

зовнішнього середовища (Гамова, 2020m, с. 240-243).  

Серед специфічних особливостей стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю можемо відзначити: унікальність (розроблені лише 

для діяльності підприємств машинобудування); динамічність (враховують 

змінність впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища); 

стратегічна спрямованість (орієнтовані на досягнення стратегічних цілей); 

ефективність (забезпечують досягнення зростання конкурентоспроможності та 

її підтримання); цілеспрямованість (досягнення визначених цілей через 

прийняття тактичних, стратегічних управлінських рішень); цілісність 

(стратегічні вектори управління взаємопов’язані між собою та можуть 

використовуватися в комплексі); обґрунтованість (відбувається прийняття лише 
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обґрунтованих рішень, визначається необхідність використання стратегічних 

векторів управління відповідно до рівня конкурентоспроможності); 

підпорядкованість (використання стратегічних векторів управління залежить 

від стратегії розвитку підприємства, системи управління).  

Одночасно, набір стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможності можна використовувати лише на підприємствах 

машинобудування, оскільки він адаптований до особливостей їх 

функціонування та їх застосування в інших сферах діяльності не дозволить 

досягнути очікуваних результатів.  

Слід узагальнити, що в основі теоретико-практичних рекомендацій нами 

сформовано та запропоновано стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, а саме: 

інструментарій управління конкурентоспроможністю; процес вибору, реалізації 

конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю; концептуальні основи управління розвитком 

конкурентного потенціалу, концептуальні основи управління формуванням 

конкурентних переваг. Комплексне використання даних стратегічних векторів 

управління потребує постійного дослідження чинників зовнішнього, 

внутрішнього середовища, сфери функціонування підприємств та є гарантією 

отримання сукупного синергійного ефекту, що проявляється для підприємств 

машинобудування в зростанні конкурентоспроможності та її підтримці на 

бажаному рівні через розвиток конкурентного потенціалу, розвиток та розробку 

нових конкурентних переваг, удосконалення поточного і стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, прийняття обґрунтованих тактичних і 

стратегічних рішень, достовірного оцінювання конкурентоспроможності, вибір 

та реалізацію конкурентної стратегії. Отже, дотримання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю дозволить також визначити перспективні 

напрямки діяльності, зайняти лідируючі позиції на ринках машинобудівної 

продукції, налагодити розвиток та розвинути загальний потенціал підприємств 

у майбутньому.     
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2.3. Науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування  

  

Ефективність функціонування підприємств машинобудування залежить 

від рівня конкурентоспроможності, що, в свою чергу, потребує використання 

відповідних інструментів її підвищення. На підприємствах існує потреба в 

управлінні конкурентоспроможністю, що дозволить приймати ефективні 

рішення, досягати стратегічних цілей. При цьому, ефективне управління 

конкурентоспроможністю є можливим за умови застосування інструментарію 

управління, моделі стратегічного управління, реалізації конкурентної стратегії, 

інструментів розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних 

переваг. Все це дозволить організувати та здійснити управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування, підтримати 

бажаний рівень конкурентоспроможності, успішно конкурувати на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, забезпечити розвиток та успішне 

функціонування. Поряд з цим, конкурентоспроможність підприємств перебуває 

під постійним впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, які 

потрібно досліджувати, аналізувати. Дослідження чинників ринкового 

середовища дозволить на підприємстві управляти ними, виробляти якісну та 

конкурентоспроможну продукцію, мінімізувати затрати, нарощувати обсяги 

виробництва і збуту продукції, наймати кваліфікованих працівників, 

використовувати якісну сировину, зміцнювати позиції на ринках, підвищити 

інвестиційний потенціал, визначити переваги, можливості порівняно з 

конкурентами, розвинути конкурентний потенціал, сформувати конкурентні 

переваги, а також адаптуватися до змінних чинників зовнішнього середовища. 

Отже, дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств є 

актуальним.  

Питання визначення чинників впливу на конкурентоспроможність 

підприємств відображено у працях таких вчених: Колесник Т.М. (2019, с. 410-

412); Траченко Л.А. (2019, с. 88-91); Писаренко С.В., Бенях В.В., 
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Снігерьова К.А. (2018, с. 139); Чіков І.А. (2018, с. 114-116); Боровик Ю.Т. 

(2017, с. 104-106); Вініченко І.І., Крючкова Ж.В. (2017, с. 34-36); Климчук А.О. 

(2016, с. 7-8); Савченко Т.В. (2015, с. 144-146); Назиров К.З. (2014, с. 161-168); 

Авраменко Т.П. (2013, с. 46-51); Кузнєцова К.О. (2013); Литвинюк О.П. (2013, 

с. 61-62); Сіменко І.В. (2013); Хоменко Я.В., Резнікова О.С. (2013, с. 155-160); 

Бурлака О.П., Бурлака О.А. (2012, с. 23-25); Князик Ю.М., Лебідь Т.В. (2011, 

с. 47-50); Кривешко О.В., Сідун П.В. (2011, с. 184-187); Тараненко І.В. (2011, 

с. 197-200); Святненко В.Ю. (2010, с. 135-140); Піддубна Л.І. (2007); 

Должанський І.З., Загорна Т.О. (2006); Грицишин Н. (2004).  

Поряд із врахуванням чинників впливу ринкового середовища доцільно 

проаналізувати існуючі підходи, методи, показники оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, продукції. Проведення подібної оцінки 

дозволить визначити рівень конкурентоспроможності продукції, підприємства, 

недоліки, проблеми роботи, слабкі сторони, можливості до підвищення, 

формування конкурентних переваг та подальшого розвитку. Також слід 

використовувати методи управління конкурентоспроможністю, що дозволить 

визначити ефективність роботи системи, механізму управління, тобто оцінити 

їх та виявити проблеми їх застосування. Крім того, за рівнем оцінки 

конкурентоспроможності можна говорити про імідж, фінансовий стан, 

інвестиційну діяльність, інноваційний розвиток, результати господарської, 

маркетингової діяльності, злагодженість роботи підрозділів підприємства, 

ефективність прийнятих управлінських рішень, продуктивність праці, 

організацію виробництва, управлінську діяльність, організацію роботи (Гамова, 

2018b).  

Характеристика методів оцінки конкурентоспроможності підприємств 

відображена у працях вчених, таких як: Бондаренко С., Ліганенко І., 

Каламан О., Некрасова Л. (2018); Ільницька-Гикавчук Г.Я. (2018, с. 25-26); 

Луцишина Є.В. (2018, с. 174-179); М’ячин В.Г., Алейнікова К.В. (2018, с. 135-

136); Максим І., Фуйор О. (2018, с. 78-88); Романко О.П. (2018, с. 43-45); 

Скриньковський Р., Шпак О., Процюк Т., Нога І. (2018, с. 1015-1018); 



156 

Шипков Д.О., Білоцерківський О.Б. (2018); Ямова О.В., Марамигін М.С., 

Шарова І.В., Нестеренко Ж.Н., Собина Н.В. (2018, с. 778-785); Кириченко О.М., 

Мігдальський А.В. (2017); Коваленко-Марченкова Є.В. (2017, с. 80-87); 

Серединська В.М., Загородна О.М. (2017, с. 93-97); Вєдьманова К.С., 

Соколова О.В. (2016, с. 226-228); Росінська-Буковська М. (2016); 

Виноградова О.В., Куценко О.В. (2015, с. 98-100); Кирчата І.М. (2015, с. 418-

421); Погребняк Д.В. (2011); Пожуєв О.В. (2011, с. 194-196); Шаркаді М.М. 

(2010, с. 218-220); Сяолінг Ч., Ліїн Ш., Юйчже В., Лінда С.Н. Фань (2009, 

с. 230-243); Поклонский Ф.Е., Мамченко Е.Ю. (2007); Шен Л.Й., Лу В.С., 

Ям M.Х.Х. (2006); Фатхутдінов Р.А. (2002); Лін Д.Дж., Інь Ч.Й., Лін Й.X. 

(2001).  

В умовах нестабільності економіки, політичної ситуації в країні, 

змінності ринкового середовища для підприємств машинобудування важливим 

є утримання позицій на ринку, збереження бажаного рівня 

конкурентоспроможності, набуття нових конкурентних переваг, визначення 

перспективних напрямів розвитку, що можливо лише на підставі коригування 

внутрішнього середовища, пристосування до змін ринкового середовища та 

здійснення управління конкурентоспроможністю. Також для більшості 

підприємств машинобудування характерним є погіршення виробничої, 

фінансової, інвестиційної, комерційної діяльності, що вплинуло на 

прибутковість їх функціонування. Тому проблемним питанням є дослідження 

чинників ринкового середовища, методів оцінки рівня 

конкурентоспроможності, що дозволить вдосконалити процес управління 

конкурентоспроможністю підприємств та покращити їх позицію на 

національному і світовому ринках (Гамова, 2020c; Гамова, 2020h).   

Тому спочатку проаналізуємо підходи вчених до визначення чинників 

впливу на конкурентоспроможність підприємства.  

Науковцями Кривешко О.В., Сідун П.В. (2011, с. 184-187) проаналізовано 

чинники формування конкурентоспроможності підприємств та визначено 

внутрішні і зовнішні. До внутрішніх чинників формування 
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конкурентоспроможності авторами віднесено такі: доступність до дешевої, 

якісної сировини, матеріалів (впливає на витрати підприємства, якість 

продукції); система управління (впливає на формування цілей, завдань, 

прийняття управлінських рішень, злагодженість роботи підрозділів 

підприємства); інновації (впливає на швидкість виробництва продукції, обсяги 

збуту продукції, задоволення потреб споживачів); фінансове забезпечення 

(визначає можливості підприємства до купівлі нового обладнання, оновлення 

асортименту продукції, здійснення рекламних заходів); виробничі потужності 

(обсяги виробництва і збуту продукції, здача в оренду не задіяних основних 

засобів). Серед зовнішніх чинників авторами визначено: поведінка конкурентів 

(форма конкурентної боротьби на ринках збуту продукції, яку потрібно 

досліджувати та вдосконалювати власне виробництво продукції); споживачі 

(попит на продукцію, рівень доходів населення, зміна вподобань, що потрібно 

аналізувати); поширення інформації про підприємство (розповсюдження 

інформації в засобах масової інформації, у мережі Інтернет, наявність власного 

сайту підприємства); ставлення до підприємства з боку населення (дотримання 

екологічних норм при виробництві продукції, наявність викидів забруднюючих 

речовин, сплата екологічного податку) (Кривешко та Сідун, 2011, с. 184-187). 

Також авторами було виділено чинники впливу на конкурентоспроможність на 

підставі врахування виду діяльності, а саме для таких підприємств: 

підприємства сільського господарства (економічна політика держави, стан 

правової системи, погодні умови, фінансове забезпечення, природні ресурси); 

промислові підприємства (система збуту, фінансові, маркетинг, технологія, 

правове регулювання, кадрова політика, попит на продукцію, доступність 

сировини); підприємства видобувної галузі (ринки збуту, державне 

регулювання, сучасна техніка і технології, економічне середовище, фінансові 

ресурси) (Кривешко та Сідун, 2011, с. 184-187). Слід погодитися з думкою 

авторів щодо визначення внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на 

конкурентоспроможність підприємств. 



158 

У роботі Грицишин Н. (2004) детально проаналізовано внутрішні 

чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства та серед них було 

визначено: забезпеченість сировиною, напівфабрикатами, що впливає на обсяги 

виробництва, якість виробленої продукції, розмір виручки від реалізації 

продукції, рівень конкурентоспроможності продукції; робота апарату 

управління, керівників структурних підрозділів, персоналу, рівень їх 

кваліфікації, що впливає на розробку управлінських рішень, продуктивність 

праці; збут продукції, тобто в підвищення конкурентоспроможності 

підприємства важливу роль відграє робота відділу маркетингу, який визначає 

напрямки збуту продукції, способи охоплення нових ринків, здійснення 

маркетингових заходів; система технологічного оснащення, тобто наявність 

сучасного обладнання, заміна зношених основних засобів, автоматизація, 

механізація виробництва визначають виробничі потужності підприємства та 

впливають на якість, ціну продукції. Також автором зазначено зовнішні 

фактори впливу на конкурентоспроможність, тобто: розвиток ринку технологій; 

діяльність державних органів влади; попит на продукцію зі сторони споживачів 

на різних ринках збуту; ринок фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 

засоби виробництва (Грицишин, 2004). Ми вважаємо, що дані чинники дійсно 

впливають на конкурентоспроможність продукції та підприємства, але даний 

перелік чинників можна розширити та зазначити роль інноваційного розвитку, 

інформаційного забезпечення, використання сучасних методів управління.  

Автор Тараненко І.В. (2011, с. 197-200) запропонувала виділити фактори 

впливу на конкурентоспроможність країни, а саме: фактори ефективності 

(технологічні, освіта та професійна підготовка, ринок праці, фінансові ринки, 

ринки збуту); інноваційні фактори (впровадження інновацій на підприємствах, 

науково-технічний прогрес); базові вимоги (макроекономічна стабільність, 

інфраструктура). Проте, автором не визначено фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємства.  

Авторка Піддубна Л.І. (2007) здійснила поділ факторів впливу на 

конкурентоспроможність на екзогенні та ендогенні. До екзогенних факторів 
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було віднесено: політичні, економічні, соціальні, кліматичні, культурно-

історичні, технологічні, інституціональні. Серед ендогенних факторів 

визначено: товарні, технічні, фінансові, інтелектуальні, організаційні, 

інноваційні, операційні, інвестиційні, маркетингові. Дані фактори доцільно 

враховувати в роботі підприємств, що дозволить підвищити рівень їх 

конкурентоспроможності, сформувати конкурентні переваги, визначити 

напрямки розвитку, підвищити показники фінансового стану.  

У роботі Сіменко І.В. (2013) було детально проаналізовано зовнішні 

фактори впливу на конкурентоспроможність та визначено: розвиток галузі 

(державне регулювання, підтримка розвитку підприємств, надання субсидій та 

фінансової допомоги підприємствам, розвиток ресурсозберігаючих технологій 

та їх впровадження у виробництво); діяльність державних органів влади 

(змінність законодавства, податкове навантаження, фінансова політика 

держави, кредитна політика); попит населення (залежить від доходів населення, 

тобто прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати та впливає 

на розміри збуту продукції, прибутковість підприємств); ринок сировини і 

матеріалів (впливає на якість продукції, її собівартість, ціну та доходи 

підприємства). Слід погодитися, що вагомим чинником впливу на 

конкурентоспроможність підприємств є державна політика у сфері податків, що 

визначає розмір податкового навантаження та доходів підприємств. Поряд із 

зовнішніми факторами доцільно виділяти внутрішні фактори впливу (Гамова, 

2020h).  

Бурлака О.П., Бурлака О.А. (2012, с. 23-25) виділили чинники 

формування конкурентоспроможності продукції, що поділені на внутрішні 

(виробничі потужності підприємства, ефективність виробничої діяльності, 

продуктивність праці, спеціалізація виробництва, фінансове забезпечення) та 

зовнішні (інфраструктура ринку, рівень конкурентної боротьби на ринку, 

податкова політика, державне регулювання діяльності підприємств, 

платоспроможність населення, кліматичні умови, регулювання цін на ринку, 

географічне положення підприємства, забезпеченість природними ресурсами). 
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Проте, серед внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність слід 

виділяти інформаційне забезпечення, стратегічне управління, використання 

інструментарію управління, організаційне забезпечення.  

Вініченко І.І. та Крючкова Ж.В. (2017, с. 34-36) запропонували 

класифікацію чинників впливу на конкурентоспроможність аграрного 

підприємства. Врахування даної класифікації дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємств, впровадити сучасні техніку, 

обладнання, автоматизувати і модернізувати виробництва, створити безпечні 

умови роботи, приймати оперативні і дієві рішення, покращити систему 

постачання сировини і збуту продукції, вдосконалити кадрову політику, 

підвищити продуктивність праці працівників, поліпшити фінансове становище, 

здійснити маркетингові заходи, впровадити методи управління, підвищити 

якість продукції, знизити її собівартість, обрати стратегію розвитку, розвинути 

інвестиційний потенціал та дослідити роботу конкурентів.  

У роботі Литвинюк О.П. (2013, с. 61-62) запропоновано поділ чинників 

конкурентоспроможності для підприємств хлібопекарської промисловості і 

виділено: макроекономічні чинники (визначення цін на продукцію, правове 

регулювання діяльності підприємств, попит на певний вид продукції, митна 

політика, наявність конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, фіскальна політика, купівельна спроможність населення, імідж країни, 

наявність програм розвитку для підприємств, інфраструктура, змінність курсу 

валюти); чинники мезорівня (інвестиційна привабливість галузі, наявність 

програм розвитку підприємств на рівні певної галузі, стимулювання розвитку 

підприємств, грантові програми, запровадження інтеграційних формувань); 

чинники мікрорівня (логістика, сертифікація продукції, канали збуту продукції 

та постачання сировини, матеріалів, забезпечення виробництва технікою, 

технологіями, сучасним обладнанням, якість матеріалів, дослідження досвіду 

підприємств за кордоном, освіта персоналу та продуктивність праці, витрати на 

підготовку, виробництво, збут товарів). Зазначені чинники потребують 
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постійної уваги з боку підприємств, що забезпечить визначення резервів 

підвищення конкурентоспроможності, формування конкурентних переваг.  

Авторка Кузнєцова К.О. (2013) за результатами досліджень визначила 

елементи внутрішнього середовища підприємства, що впливають на рівень 

конкурентоспроможності та визначила: інформаційні ресурси (доступність та 

правдивість інформаційних даних); забезпеченість ресурсами (кадри, сировина, 

матеріали, технології, основні засоби); фінансові ресурси (наявність власних 

ресурсів, позикових коштів); маркетинг (дослідження потреб споживачів та 

рівня їх задоволення); збутова політика (витрати на просування продукції, 

здійснення рекламних заходів, здійснення післяпродажного обслуговування); 

організаційна структура (прийняття управлінських рішень, здійснення 

управління); місцезнаходження підприємства (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Чинники внутрішнього середовища, що впливають на 

конкурентоспроможність підприємства  

Примітка: складено автором на основі (Кузнєцова, 2013)  

 

Також автором визначено складові зовнішнього середовища, що 

впливають на конкурентоспроможність підприємства: економічні умови (умови 

розвитку підприємств, податкова політика, створення умов для залучення 

інвестиційного капіталу); державна політика (зовнішня політика, імідж країни); 

ресурсний потенціал (наявність природних ресурсів, рівень екологічного 
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забруднення); правове середовище (змінність законодавчої бази, нормативних 

актів); монополізація економіки (діяльність антимонопольного комітету, рівень 

конкурентної боротьби); соціальні умови (рівень розвитку суспільства, 

безробіття, освіти, доходів населення); інфраструктура (банківська система, 

інформаційні комунікації); товарні ринки (вимоги споживачів, сертифікація 

продукції) (рис. 2.5) (Кузнєцова, 2013). Підприємства повинні враховувати 

вплив даних факторів для підвищення конкурентоспроможності.  

 

Рис. 2.5. Чинники зовнішнього середовища, що впливають на 

конкурентоспроможність підприємства  

Примітка: складено автором на основі (Кузнєцова, 2013)  

 

Група авторів Князик Ю.М., Лебідь Т.В. (2011, с. 47-50) запропонували 

чинники формування конкурентоспроможності продукції на підприємствах та 

виділили такі: якість продукції (врахування вимог споживачів, врахування 

стандартів якості при виробництві продукції, використання якісної сировини, 

належні умови зберігання товарів); комерційні умови (визначення цінової 

стратегії, зниження собівартості продукції, здійснення післяпродажного 

обслуговування); асортимент (коригування та розширення асортименту 

продукції, розширення напрямів діяльності); технічні показники (виготовлення 

унікальної продукції, набуття прав інтелектуальної власності, корисність 

товару); організаційні умови (швидкість обробки інформації, підвищення якості 
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сервісу, використання сучасних методів продажу, врахування скарг споживачів, 

застосування індивідуального підходу до покупців) (рис. 2.6). Також авторами 

виокремлено чинники формування конкурентоспроможності торгової марки: 

імідж підприємства (зацікавленість до продукції зі сторони споживачів, 

підвищення іміджу підприємства, відомість торгової марки); лояльність 

споживачів (зниження рівня споживчих ризиків, задоволення потреб 

споживачів, надання знижок на продукцію); брендинг (впровадження 

креативних рішень, просування торгової марки) (Князик та Лебідь, 2011, с. 47-

50). Далі авторами розроблено ряд чинників формування 

конкурентоспроможності підприємства і до них віднесено: виробництво 

(визначення способів зниження витрат, забезпеченість виробництва технікою, 

достатність сировини і матеріалів, застосування програмного забезпечення); 

ресурсне забезпечення (наявність кваліфікованого персоналу, використання 

власних і позикових ресурсів, інвестиційного капіталу, впровадження 

інновацій); встановлення партнерських відносин (укладення контрактів з 

посередниками, постачальниками, підтримка уряду); можливість до інновацій 

(завоювання нових ринків збуту продукції, задоволення потреб споживачів); 

врахування змін ринку (загострення конкурентної боротьби, врахування потреб 

споживачів та виробництво нової продукції, перешкоди для входу на ринок, 

концентрація конкурентів); система управління (доступність інформаційних 

даних та їх достовірність, використання методів управління, якість системи 

управління, креативність мислення управлінського персоналу, здійснення 

стратегічного управління, прийняття тактичних і стратегічних рішень, 

використання досвіду конкурентів); можливість до адаптації (швидке 

врахування змін законодавства, негативного впливу чинників ринкового 

середовища та адаптація до чинників внутрішнього середовища, швидке 

охоплення нових ринків збуту) (Князик та Лебідь, 2011, с. 47-50). Ми вважаємо, 

що врахування впливу наведених чинників дозволить виявити можливості до 

підвищення рівня конкурентоспроможності, сформувати конкурентні переваги 

у довгостроковому періоді.  
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Рис. 2.6. Чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств  

Примітка: складено автором на основі (Князик та Лебідь, 2011, с. 47-50) 

 

Науковці Писаренко С.В., Бенях В.В., Снігерьова К.А. (2018, с. 139) 

також здійснили поділ факторів впливу на конкурентоспроможність 

підприємства на зовнішні (законодавча база, діяльність конкуруючих фірм, 

рівень конкурентної боротьби, державне регулювання, рівень освіти населення, 

ринок технологій, соціально-економічна політика, фондовий ринок, науково-

технічний розвиток, виробничі потужності підприємств) і внутрішні (якість і 

ціна продукції, форма власності підприємств, імідж та репутація, впровадження 

на підприємствах різних технологій, напрямки збуту продукції, кадрова 

політика). Врахування даних факторів дозволить підвищити ефективність 

управління конкурентоспроможністю, покращити збутову діяльність, знизити 

рівень ризику, формувати конкурентні переваги.  

Відзначимо, що у роботі Святненко В.Ю. (2010, с. 135-140) також 

запропоновано чинники конкурентоспроможності підприємства залежно від 

місця виникнення, а саме: внутрішні (задоволення всіх потреб споживачів, 

методи управління, інструментарій управління, система менеджменту, робота 

відділу маркетингу, організація виробничої діяльності, впровадження 

інновацій); зовнішні (забезпеченість фінансовими ресурсами, конкурентна 

боротьба, економічна та політична ситуація в країні, концентрація виробництва, 
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науково-технічний прогрес, соціальне становище). Також автором виділено 

зовнішні чинники конкурентоспроможності за джерелами походження: світова 

економіка (міжнародні угоди, світові ринки, зміна валютних курсів); галузеві 

(попит на ринку, внутрішньогалузева конкуренція); макроекономічні (державне 

регулювання, попит на ринку, інфраструктура ринку) (Святненко, 2010, с. 135-

140). Ще було виділено чинники конкурентоспроможності за сферою 

походження, а саме: екологічні; науково-технічні; соціальні; політичні; 

економічні (Святненко, 2010, с. 135-140). При дослідженні факторів впливу на 

конкурентоспроможність слід враховувати, що окремі з них підприємство може 

корегувати та до окремих слід пристосовуватися.  

У роботі Авраменко Т.П. (2013, с. 46-51) також наведено поділ чинників 

конкурентоспроможності підприємства і виділено такі: внутрішні 

(інноваційний розвиток та вдосконалення виробництва, застосування методів 

управління, впровадження інструментарію управління, покращення роботи 

відділу маркетингу, оновлення зношеної частки основних засобів, 

довгострокове планування і прогнозування, організаційна структура, 

дослідження і врахування потреб споживачів); зовнішні (нормативно-правове 

регулювання, політична система країни, система управління, контракти з 

постачальниками, посередниками, науково-технічний прогрес, наявність 

конкурентів та рівень конкурентної боротьби, доступність якісної сировини, 

матеріалів). Врахування означених чинників є передумовою зростання 

конкурентоспроможності, прийняття оперативних управлінських рішень, 

успішного розвитку підприємств, одержання високого прибутку.  

Авторка Колесник Т.М. (2019, с. 410-412) виділила складові зовнішнього 

середовища, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства, 

зокрема: ринкова інфраструктура (страхове обслуговування, кредитування 

підприємств, діяльність посередницьких організацій, інформаційна мережа); 

соціальні умови (рух робочої сили, культурний рівень суспільства, рівень 

підготовки населення); державна політика (стабільність, внутрішні реформи та 

зовнішня політика); товарні ринки (стандартизація і сертифікація продукції, 
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вимоги покупців); правове регулювання (змінність законодавчої бази); 

потенціал країни (наявність природних ресурсів, рівень екологічного 

забруднення); економічні умови (розвиток галузей, експорт та імпорт, умови 

інвестування, стан податкової системи); монополізація економіки (умови 

входження на ринок, кількість монополій). Врахування цих факторів дозволить 

підтримувати конкурентоспроможність на бажаному рівні, формувати 

конкурентні переваги.  

Должанський І.З., Загорна Т.О. (2006) сформували групу факторів 

конкурентоспроможності підприємства та було виділено: зовнішні фактори 

(інноваційні технології, засоби управління, маркетингова концепція, організація 

виробничого процесу на підприємствах, державна підтримка); внутрішні 

фактори (концентрація виробництва, політичний і економічний стан, 

нормативно-правова база, забезпеченість продуктивними силами, методи 

управління підприємством, зношеність основних засобів). Дана класифікація 

факторів конкурентоспроможності є загальною та при їх визначенні доцільно 

враховувати сферу діяльності підприємств.  

Хоменко Я.В., Резнікова О.С. (2013, с. 155-160) запропонували власну 

класифікацію факторів конкурентоспроможності підприємств на підставі 

врахування глобалізаційних процесів і виділили: гнучкі фактори (планування 

діяльності підприємства, ціна на товари, інноваційно-інвестиційний розвиток, 

постійні зв’язки зі споживачами, специфіка виробництва продукції, витрати на 

виробництво, забезпеченість технікою, здійснення управління діяльністю, 

достатність власного і позикового капіталу, дотримання екологічних норм при 

виробництві продукції, асортимент, сертифікація продукції, рівень освіти 

кадрів, стан галузі); важко змінні фактори (наявність монополій на ринку, 

наявність якісної сировини і матеріалів, державна політика, податкова система, 

рівень конкурентної боротьби, складність охоплення нових ринків збуту). 

Підприємствам слід звернути увагу на внутрішні фактори, що дозволить 

зміцнювати конкурентні позиції на ринку.  
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Слід узагальнити, що в роботі підприємств машинобудування слід 

враховувати вплив чинників внутрішнього середовища, таких як: 

забезпеченість фінансовими ресурсами, тобто наявність власного і позикового 

капіталу, рівень платоспроможності, фінансової стійкості, що визначає 

можливості до оновлення застарілого обладнання, зміни асортименту 

продукції; забезпечення інформаційними ресурсами, наявність програмного 

забезпечення, що впливає на прийняття рішень, швидкість обробки інформації; 

забезпечення кадрами (рівень кваліфікації працівників, плинність кадрів, 

методи мотивації), що впливає на продуктивність праці, якість продукції; 

організаційна структура управління, методи управління, що впливає на якість і 

дієвість управлінських рішень; забезпечення технологічними ресурсами (якість 

сировини, матеріалів, автоматизація і механізація виробництва, стан основних 

засобів, впровадження технологій), що впливає на обсяги виробництва 

продукції і її якість; інвестиційна та інноваційна діяльність (залучення 

інвестиційного капіталу, вкладення коштів в інвестиційні проекти, 

впровадження нововведень, слідкування за ринком технологій), що впливає на 

розвиток підприємства; менеджмент (застосування сучасних методів 

управління конкурентоспроможністю, здійснення управління збутовою, 

інвестиційною, інноваційною політикою, фінансовою та виробничою 

діяльністю), що впливає на розробку і прийняття тактичних, стратегічних 

рішень; робота маркетингового відділу (просування продукції, канали доставки 

сировини, матеріалів, контракти з постачальниками, дослідження потреб 

споживачів, розширення асортименту продукції, здійснення рекламних 

заходів), що впливає на рівень конкурентоспроможності продукції, ділову 

активність; імідж та репутація підприємства, що впливає на обсяги збуту 

продукції, розмір доходу. Одночасно, конкурентоспроможність підприємства 

зазнає впливу чинників зовнішнього середовища та до них можемо включити: 

соціально-економічна політика країни; державна політика; нормативно-правове 

регулювання та змінність законодавства; податкова, митна політика держави; 

рівень доходів та освіти населення, безробіття; забезпеченість природними 
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ресурсами; функціонування антимонопольного комітету; зміна курсу валюти та 

інфляція; стан банківської системи; рівень конкурентної боротьби на 

внутрішньому і зовнішньому ринках; взаємозв’язки з постачальниками, 

посередниками; державні програми розвитку підприємств, виділення субсидій; 

інвестиційна привабливість певних галузей; імідж країни на міжнародному 

ринку; змінність потреб споживачів (Гамова, 2020q).  

Дослідження та врахування означених чинників впливу на 

конкурентоспроможність підприємств дозволить підвищувати та утримувати 

рівень конкурентоспроможності на бажаному рівні, розвивати конкурентний 

потенціал, розробляти нові конкурентні переваги, зміцнювати конкурентні 

позиції, що дозволить виживати в умовах загострення конкурентної боротьби, 

покращити господарську діяльність. Одночасно їх не врахування не дозволить 

реалізувати конкурентну стратегію, ефективно використати інструментарій 

управління конкурентоспроможністю, успішно розвиватися в майбутньому та 

підвищувати ефективність функціонування (Гамова, 2020c).  

Здійснивши дослідження чинників впливу на формування 

конкурентоспроможності підприємств можемо перейти до визначення 

існуючих методів оцінки конкурентоспроможності та їх характеристики. 

Виявлення даних методів дозволить з’ясувати, які з них можна 

використовувати для оцінки конкурентоспроможності, встановити переваги і 

недоліки. Крім того, здійснення оцінки конкурентоспроможності є важливою 

умовою ефективної діяльності підприємств, що дозволить визначити позицію 

підприємства на ринку порівняно з конкурентами, слабкі місця, 

конкурентоспроможність продукції та розробити заходи до її підвищення 

(Гамова, Подмешальська та Лищенко 2011; Гамова, 2018b).  

Зокрема, Корецький М.Х., Дацій О.І., Дєгтяр А.О. (2007) визначити 

порядок здійснення оцінки конкурентоспроможності продукції, а саме: 

інноваційна активність конкурентів; визначення вимог споживачів; визначення 

рівня конкурентної боротьби; встановлення вимог до якості продукції; 

дослідження ринку, потреб споживачів, можливостей до збуту певного виду 
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продукції; встановлення параметрів оцінки конкурентоспроможності; аналіз 

конкурентних переваг; визначення бази порівняння; вибір параметрів та 

розрахунок показників; визначення загального показника; дослідження цін та 

вибір цінової політики; визначення групового показника шляхом врахування 

технічних параметрів; розрахунок інтегрального показника; визначення 

загального рівня конкурентоспроможності; формування очікувань від збуту 

продукції; визначення конкурентних переваг певного виду продукції; 

формування шляхів до підвищення рівня конкурентоспроможності, нових 

конкурентних переваг. Дотримання зазначеної послідовності дозволить 

визначити загальний рівень конкурентоспроможності продукції та розробити 

заходи до її підвищення (Гамова, Подмешальська та Лищенко 2011).  

Автор Яцковий Д.В. (2013, с. 184-188) згрупував методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та виділив ті, які дозволяють більш 

детально охарактеризувати його рівень. Було виділено такі групи методів: 

графічні (метод профілів, багатокутник конкурентоспроможності, радар 

конкурентоспроможності); матричні (матриця Хофера – Шендлера, Бостонської 

консалтингової групи, конкурентних стратегій М. Портера, матриця 

І. Ансоффа, матриця Shell, матриця McKinsey); індексні (методи бенчмаркінгу, 

інтегральної оцінки, які базуються на теорії ефективної конкуренції, що 

базуються на теорії рівноваги фірми в галузі). Також автором визначено групові 

показники щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства і відповідні 

одиничні показники. Серед групових показників оцінки 

конкурентоспроможності автором було виділено: показники фінансового стану; 

ефективність виробництва; ділова активність; діяльність підприємства на ринку 

цінних паперів; показники щодо оцінки ефективності організації збуту, 

просування продукції; показники оцінки ефективності інвестиційно-

інноваційної діяльності (Яцковий, 2013, с. 184-188). 

Питання визначення методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємств розглянуто у роботі Левицької А.О. (2013, с. 156-160) та виділено 

такі групи методів: графічні методи (метод профілів, багатокутник 
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конкурентоспроможності, метод конкурентних стратегій Ж.-Ж. Ламбена, радар 

конкурентоспроможності, метод семантичного диференціалу, карта 

стратегічних груп, дослідження кривої досвіду, метод, який базується на теорії 

життєвого циклу), що дозволяє графічно представити результати дослідження; 

матричні методи (STEP-аналіз, SPACE-аналіз, SWOT-аналіз, STEEPV-аналіз, 

матриця БКГ, матриця McKinsey, матриця І. Ансоффа, модель ADL, матриця 

А. Портера), за допомогою яких можна проаналізувати окремі аспекти 

діяльності підприємства, отримати достовірну інформацію; індексні методи 

(європейська модель ділової досконалості, метод аналізу конкурентних переваг, 

методи самооцінки, інтегральні методи, методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції, метод, що базується на теорії ефективної 

конкуренції), які дозволяють провести комплексний аналіз 

конкурентоспроможності; комплексні методи (метод бенчмаркінгу, метод 

радара, таксономічний метод), які дозволяють здійснити аналіз всіх сфер 

діяльності підприємства, врахувати показники зовнішнього і внутрішнього 

середовища; аналітичні методи (метод балів, індекс Херфіндаля-Хіршмана, 

метод рангів, індекс Розенблюда, метод різниць, модель з ідеальною точною) 

базуються на здійсненні аналітичних, розрахункових операцій (Левицька, 2013, 

с. 156-160) (рис. 2.7). Проте, єдиного підходу та набору методів щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємств ще немає.  

 

Рис. 2.7. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства  

Примітка: складено автором на основі (Левицька, 2013, с. 156-160) 

 

Методи 

графічні методи 

матричні методи 

індексні методи 

комплексні методи 

аналітичні методи 
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У роботі Кваско А.В. (2017, с. 112-116) наведено класифікацію методів 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства та виділено такі 

класифікаційні ознаки: за формою представлення результатів (графічні, 

матричні, індексні); за способом оцінювання (якісні, кількісні); за рівнем 

ухвалення рішень (тактичні, стратегічні); за показниками (методи оцінки 

фінансово-економічних результатів, визначення ринкових позицій, рівня 

менеджменту); за рівнем охоплення специфіки функціонування підприємства 

(комплексні, спеціальні). Також автором було визначено ряд методичних 

підходів щодо оцінки конкурентоспроможності, а саме: методи, які 

передбачають дотримання теорії ефективності конкуренції; методи, що 

базуються на порівнянні з еталоном; методи, які ґрунтуються на теорії 

мультиплікаторів; інтегральний метод; методи з урахуванням теорії якості 

товарів; матричні методи; методи, які передбачають дотримання теорії 

рівноваги підприємства; методи, які передбачають аналіз порівняльних переваг 

(Кваско, 2017, с. 112-116).  

Одночасно, методи оцінки конкурентоспроможності також досліджені у 

роботі Колмакова О.М., Андріянова О.А. (2018, с. 37-40) та виділено такі: 

методи, що дозволяють здійснити оцінку конкурентоспроможності продукції 

або послуг; матричні методи (матриця Портера, БКГ, привабливості ринку, 

привабливості галузі, матриця стадії життєвого циклу продукції конкурентна 

позиція, матриця стадії розвитку ринку конкурентна позиція); методи, які 

ґрунтуються на комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності; 

методи, які включають теорію ефективності конкуренції. Враховуючи 

різноманітність методів оцінки конкурентоспроможності виникає складність 

вибору більш ефективного.  

Алгоритм оцінки конкурентоспроможності підприємства наведений 

авторами Скляр Є.В., Колотило І.М. (2018, с. 133-136) та зазначено: 

формування і визначення відповідних показників; здійснення оцінки 

лінгвістичних змінних; побудова функцій належності; визначення набору 

правил; здійснення оцінки рівня показників. Також у роботі наведено 
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типологію методів оцінки конкурентоспроможності підприємства: кількісні; 

якісні; методи експертних оцінок; моделі структурного і стратегічного аналізу; 

суб’єктивні; об’єктивні; матричні методи; розрахунково-графічні методи. 

Однак, в роботі не вказано, який з методів краще використовувати на 

підприємствах.  

Поряд з методами оцінки у роботі Лаготюк В.О. (2016) проаналізовано 

принципи оцінки рівня конкурентоспроможності та слід відзначити наступні: 

оптимальність (здійснення комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності, 

досягнення конкурентних позицій, визначення понесених витрат та їх 

майбутніх сум на розвиток конкурентних переваг); комплексність (поряд з 

оцінкою рівня конкурентоспроможності підприємства доцільно аналізувати 

зовнішнє середовище, наявність стратегічного потенціалу, порівнювати роботу 

підприємства з конкурентами); безперервність (оцінка рівня 

конкурентоспроможності підприємства повинна здійснюватися безперервно, 

слід аналізувати чинники впливу, аналізувати зміну конкурентних позицій, що 

дозволить розробляти ефективні управлінські рішення); системність (слід 

здійснювати постійний аналіз змінності чинників ринкового середовища, що 

дозволить оцінити конкурентоспроможність підприємства і прийняти 

відповідні рішення); динамічність (доцільним є прогнозування змінності 

конкурентних позицій, рівня конкурентоспроможності та реалізація ефективних 

рішень); об’єктивність (існує потреба у використанні дієвої, правдивої 

інформації про внутрішнє, зовнішнє середовище, рівень конкурентної 

боротьби). Дотримання даних принципів підвищить достовірність оцінки 

конкурентоспроможності та отриманих результатів.  

Цікавий підхід відображений у роботі Мартиненко В.П. (2008, с. 28-32), 

адже автор дотримувався думки, що доцільно використовувати методику щодо 

визначення рівня життєздатності, що дозволить оцінити рівень 

конкурентоспроможності. В основі цієї методики автором сформовано 

економіко-математичну модель визначення рівня життєздатності та шкалу 

визначення його рівня для підприємств промисловості. Використання цієї 
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методики дозволить проаналізувати фінансовий стан підприємства, що 

дозволить виявити існуючі недоліки, подолати негативний вплив ринкового 

середовища, сформувати рекомендації до покращення (Мартиненко, 2008, с. 28-

32). Проте, дана методика не охоплює всіх сфер діяльності підприємства та 

орієнтована на короткостроковий період.  

Авторами Хрущ Н.А., Ваганова Л.В. (2010, с. 153-156) систематизовано і 

запропоновано класифікувати методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємств наступним чином: за ознакою матриці вибору стратегії (SWOT-

аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи, модель Shell/DPM, модель 

GE/Mc Kinsey); за ознакою використання екстраполяції (графічні методи, 

методи ототожнення рівня якості, методи, що використовують теорію 

ефективної конкуренції); за ознакою визначення з сукупності найважливіших 

критеріїв (факторний аналіз); за ознакою побудови інтегральних показників 

(мультиплікативний метод, адитивний метод); за ознакою формування системи 

показників оцінки (метод зіставлення одноіменних властивостей об’єктів-

аналогів). Недоліком проаналізованих методів є те, що вони дозволяють 

здійснити оцінку конкурентоспроможності лише на короткостроковий період 

(Гамова, 2018e, с. 73-79).  

Автори Парсяк В., Дибач І. (2010) запропонували виділити показник 

прибутковості, обсягу збуту продукції, собівартості виготовленої продукції, за 

допомогою яких можна оцінити резерви до підвищення 

конкурентоспроможності. Проте, при оцінці конкурентоспроможності потрібно 

враховувати змінність чинників ринкового середовища, аналізувати всі сфери 

діяльності для прийняття якісних управлінських рішень у короткостроковому 

та довгостроковому періодах.  

В науковій праці Жовновач Р.І. (2011, с. 107-113) проаналізовано 

теоретико-методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства та виділено його складові: визначено об’єкт оцінки; визначення 

суб’єктів оцінки; встановлення мети оцінки; формування завдань оцінки; вибір 

принципів проведення оцінки; визначення методів оцінки (метод теорії 
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мультиплікатора, метод аналізу порівняльних переваг, комплексні методи, 

методи, що побудовані на теорії рівноваги фірми і галузі, матричні методи, 

методи, які базуються на теорії якості товару, методи, в основі яких враховано 

теорію ефективності конкуренції). В роботі запропоновано метод комплексної 

оцінки конкурентоспроможності підприємства, в основі якого передбачається 

аналіз маркетингу, фінансів, ринкової вартості, виробничого потенціалу, 

організації, персоналу, технології. Також авторам визначено групу методів для 

здійснення оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, а саме: 

матричний аналіз стратегічних зон підприємства; методи щодо визначення 

сильних і слабких сторін підприємства; сучасні методики оцінки 

конкурентоспроможності (Жовновач, 2011, с. 107-113).  

У роботі Таран В.А. (1998) наведено групу показників для оцінки 

конкурентоспроможності та серед них виділено такі: продуктивність праці 

працівників; кваліфікація персоналу; економічний потенціал; імідж 

підприємства; ефективність управління діяльністю; фінансово-економічне 

становище; виробнича діяльність; логістика; інноваційна діяльність. Проте, дані 

показники дозволяють проаналізувати фінансове становище підприємства і не 

дають змоги оцінити рівень конкурентоспроможності.  

Авторка Зайцева Л.О. (2013, с. 13-16) дотримується думки, що доцільним 

є використання комплексних методів для оцінки конкурентоспроможності 

легкої промисловості, що дозволить проаналізувати трудову, виробничу, 

інноваційну, фінансову, маркетингову сторони діяльності. Слід погодитися з 

автором, адже дана методика дозволить здійснити аналіз фінансового стану, 

виявити можливості до формування конкурентних переваг, розвинути 

конкурентний потенціал, визначити перспективні напрямки розвитку, зміцнити 

позиції на ринках збуту продукції.  

Автор Мілевський С.В. (2003) виокремив такі групи підходів щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства: методи, які базуються на визначенні 

вартості бізнесу; методи використання експертних оцінок для визначення 

інтегрального показника; методи, що враховують результати виробничо-
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господарської діяльності для оцінки конкурентоспроможності; методи щодо 

визначення конкурентного статусу; графічні методи.  

Методи оцінки конкурентоспроможності проаналізувала Горшкова Т.Ю. 

(2012, с. 102-105) та виділила такі: графічний метод; розрахунковий метод; 

матричний метод; табличний метод. В рамках графічного методу автором 

проаналізовано багатокутник конкурентоспроможності та перевагою даного 

методу є його простота. Щодо розрахункових методів, то автором було 

виділено комплексні та специфічні методи. Для дослідження матричного 

методу автором розглянуто особливості застосування матриці БКГ та з’ясовано, 

що метод дозволяє проаналізувати процеси конкуренції в динаміці. Також 

охарактеризовано табличний метод, який будується на підставі матричного. 

Виділено групи показників конкурентоспроможності підприємства і вказано: 

аналіз фінансового стану; оцінка забезпеченості ресурсами; аналіз 

конкурентоспроможності продукції; забезпеченість персоналом; ділова 

активність; оцінка системи управління організацією; оцінка ефективності 

виробництва (Боровских, 2005; Горшкова, 2012, с. 102-105).  

Дикань В.Л., Пономарьова Т.В. (2011, с. 101-104) запропоновано 

методику комплексної оцінки конкурентоспроможності, яка дозволяє провести 

відповідну оцінку, визначити конкурентний потенціал, раціональність 

використання ресурсів, порівняти діяльність з конкурентами та включає три 

етапи: етап оцінки (оцінка величини потенційної конкурентоспроможності, 

оцінка ефективності її використання, розрахунок відповідного індексу, 

здійснення оцінки загального рівня конкурентоспроможності); деталізація 

основних етапів оцінки (визначення набору показників, встановлення їх 

вагомості, збір та обробка даних для проведення розрахунків, розрахунок 

одиничних показників, здійснення нормування значень показників, здійснення 

розрахунку показників величини потенційної, показників ефективності її 

використання, розрахунок відношення даних показників, здійснення 

ранжування підприємств, визначення рівня конкурентоспроможності); 

результати оцінки (формування системи показників потенційної 
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конкурентоспроможності, показників ефективності її використання, індексу та 

рівня конкурентоспроможності). Перевагою використання проаналізованої 

методики на підприємствах є врахування величини потенційної 

конкурентоспроможності, порівняння підприємства з конкурентами. Однак, 

при оцінці конкурентоспроможності не враховано вплив чинників ринкового 

середовища (Гамова, 2020b).  

У роботі Криворучко О.С. (2013, с. 68-72) було здійснено оцінку 

показників діяльності та побудовано конкурентний профіль підприємства за 

такими показниками: моніторинг ринку; маркетингове управління; підготовка 

товарів до продажу; організація діяльності; розробка і реалізація маркетингу; 

управління персоналом; управління інформаційним забезпеченням; управління 

фінансами; здійснення післяпродажного обслуговування; управління збутом; 

обслуговування клієнтів. Автором проведено розрахунок інтегрованого 

факторного показника, коефіцієнта конкурентоспроможності за такими 

параметрами: ринкова частка; кваліфікація персоналу; прибутковість; цінове 

маневрування; відповідність продукції встановленим вимогам (Криворучко, 

2013, с. 68-72). Проведення подібної оцінки конкурентоспроможності 

дозволило обрати конкурентну маркетингову стратегію.  

Використання індикативного підходу до визначення 

конкурентоспроможності проаналізовано у роботі Рибакова Т., Костьєв О. 

(2012, с. 29-31), що ґрунтується на застосуванні комплексного методу, дозволяє 

розрахувати інтегральний показник, тобто індикатора 

конкурентоспроможності. В рамках даного підходу автором було визначено 

перелік факторів, що впливають на визначення індикатора і виділено такі 

фактори: інноваційна діяльність; асортимент продукції; технічне забезпечення; 

популярність торгової марки; достатність фінансових ресурсів; імідж 

підприємства; кваліфікація персоналу; визначення цін; позиція на ринку; 

логістика; стимулювання збуту; якість продукції; гарантування якості 

продукції; здійснення рекламної діяльності; робота з клієнтами (Рибакова та 
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Костьєв, 2012, с. 29-31). Застосування даного підходу дозволить виявити 

проблеми на підприємстві та шляхи підвищення конкурентоспроможності.  

Для оцінки конкурентоспроможності Длугопольська Т.І. (2014, с. 64-68) 

використано багатокутник конкурентоспроможності та зазначено такі вектори: 

збут; цінова політика; торгівля; логістика; фінанси; фінансове положення; ціни; 

асортимент; стан маркетингу; імідж фірми. Це дозволило автору визначити 

сильні і слабкі сторони, напрямки до підвищення конкурентоспроможності.  

Лисенко К.Е. (2019) розроблено методичний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств на підставі використання методу 

нечіткої логіки, методу TOPSIS. Запропонований підхід повинен реалізуватися 

в такій послідовності: врахування напрямів діяльності підприємства для 

виділення стратегічних зон господарювання; присвоєння кожній стратегічній 

зоні господарювання відповідного значення пріоритетності; застосування карт 

стратегічних груп для встановлення конкурентів аналізованого підприємства; 

вибір системи критеріїв оцінювання; використання методу нечіткої логіки для 

оцінки рівня конкурентоспроможності кожної стратегічної зони; застосування 

методу TOPSIS для оцінки конкурентоспроможності; здійснення ранжування 

підприємства (Лисенко, 2019). Слід відзначити, що в роботі сформовано 

систему критеріїв оцінки конкурентоспроможності і виділено: управління 

(наявність стратегії розвитку, кваліфікація персоналу, інноваційна діяльність); 

маркетинг (ринки збуту продукції, конкурентоспроможність продукції, 

напрямки збуту продукції, дослідження ринку); фінанси (достатність 

фінансових ресурсів, ліквідність, платоспроможність, оборотні активи); 

виробництво (виробничі потужності, достатність матеріально-технічної бази, 

частка нових технологій) (Лисенко, 2019). Перевагою даної методики є 

можливість визначення рівня конкурентоспроможності за всіма напрямками 

діяльності, запропонувати напрями для покращення функціонування, але не 

враховано сферу діяльності підприємств.  

У роботі Савченко А.С. (2017, с. 68-70) проаналізовано складові методики 

здійснення системного аналізу інтегральних показників 
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конкурентоспроможності та наведено таку послідовність: здійснення 

визначення мети, завдань, проблем та пріоритетів; визначення необхідних 

ресурсів; характеристика підприємства, визначення всіх його підсистем; 

використання методичних прийомів для виявлення інтегруючих факторів; 

формування інтегрального показника конкурентоспроможності; використання 

інтегрального показника для оцінки конкурентоспроможності; внесення 

коректив в розрахунок інтегрального показника; аналіз результатів розрахунку 

інтегрального показника та їх адаптація (Томчук, 2010, с. 273-280; Гаркуша, 

Цуканова та Горошанська 2012). Проте, в даній методиці не враховано вплив 

ринкового середовища на рівень конкурентоспроможності.  

В цілому можна зауважити, що досі не існує єдиного підходу, методу до 

здійснення оцінки конкурентоспроможності підприємств, який би враховував 

вплив чинників ринкового середовища, специфіку діяльності підприємств, 

сфери діяльності, мав довгостроковий характер (Гамова, 2020b).  

Тому в наступних підрозділах нами буде визначено методу оцінки 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування, яка враховує їх 

галузеві особливості, уточнено набір показників, що дозволить провести 

достовірну оцінку, визначити сильні і слабкі сторони, можливості до розвитку 

конкурентних переваг, своєчасно реагувати на змінність чинників ринкового 

середовища, покращити процес управління конкурентоспроможністю. Проте, 

перш ніж удосконалити методику оцінки слід проаналізувати фінансове 

становище та рівень конкурентоспроможності підприємств машинобудування, 

що дозволить сформувати уявлення про ефективність діяльності за різними 

напрямами.  

 

 

Висновки до розділу 2 

  

1. Обґрунтовано, що поряд із поточним управлінням на підприємствах 

машинобудування слід здійснювати стратегічне управління 
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конкурентоспроможністю, що дозволить оцінити вплив ринкового середовища, 

сформувати конкурентні переваги, конкурентний потенціал у довгостроковій 

перспективі. Для підвищення ефективності стратегічного управління 

конкурентоспроможністю доцільним є розробка та реалізація стратегії 

розвитку. Також потреба у здійсненні стратегічного управління 

конкурентоспроможністю обумовлена нестабільністю ринкового середовища та 

існує потреба в підтримці конкурентного потенціалу, формуванні конкурентних 

переваг, впровадженні стратегічних векторів управління. Тому, питання 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств є 

актуальним та його дослідження вплине на ефективність підприємств, 

формування стратегічних напрямів розвитку, визначення можливостей.  

2. Запропоновано концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, які направлені на забезпечення реалізації інструментарію 

управління конкурентоспроможністю, створення умов для формування, вибору, 

впровадження конкурентної стратегії, моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю. Також концептуальні положення виступають базою 

для формування стратегічних векторів управління, розробки стратегічних 

напрямів управління, що забезпечить отримання очікуваного ефекту 

підприємств машинобудування як в поточному, так і довгостроковому періоді.  

3. Підприємства машинобудування в процесі управління 

конкурентоспроможністю можуть стикатися з безліччю проблем через те, що не 

використовується інструментарій управління, стратегічного управління, 

конкурентна стратегія. Тому існує потреба у визначенні стратегічного 

інструментарію, який вплине на підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємств. Таким інструментарієм є стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах, що дасть змогу їх дотримуватися 

на підприємствах. В процесі уточнення набору стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю слід враховувати сферу діяльності 

підприємств машинобудування, змінність конкурентного середовища, 
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наявність конкурентного потенціалу, конкурентної стратегії, можливості до 

застосування інструментарію управління, що вплине на формування переліку 

векторів.   

4. Розроблено теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, що розроблено шляхом дотримання факторного, 

системного, процесного підходів та забезпечило формування структури 

визначення стратегічних векторів управління, уточнення їх набору. 

Використання теоретико-практичних рекомендацій дозволило визначити 

основу для оцінки рівня конкурентоспроможності, передумови щодо 

удосконалення управління конкурентоспроможністю, забезпечення 

коригування стратегічного управління. Впровадження стратегічних векторів 

матиме вплив на рівень конкурентоспроможності, конкурентного потенціалу, 

розробку конкурентних переваг, підвищення ефективності функціонування 

підприємств.   

5. Запропоновано віднести до стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств такі: інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, що поєднує систему 

та механізм управління конкурентоспроможністю, які мають стратегічну 

спрямованість та їх застосування на підприємстві створить передумови для 

впровадження конкурентної стратегії, проведення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, створення умов щодо розвитку конкурентного 

потенціалу, конкурентних переваг; процес вибору, реалізації конкурентної 

стратегії та модель стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств, що впливають на досягнення стратегічних цілей діяльності, 

отримання нових конкурентних переваг, визначення та реалізації 

перспективних напрямів діяльності, прийняття стратегічних управлінських 

рішень, успішну реалізацію та коригування конкурентної стратегії, подальший 

розвиток конкурентного потенціалу; концептуальні основи управління 

розвитком конкурентного потенціалу, концептуальні основи управління 
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формуванням конкурентних переваг, що спрямовані на досягнення 

синергійного ефекту.  

6. Встановлено, що на підприємствах існує потреба в управлінні 

конкурентоспроможністю, що дозволить приймати ефективні рішення, 

реалізувати стратегічні цілі. Також управління конкурентоспроможністю є 

можливим за умови використання інструментарію управління, моделі 

стратегічного управління, реалізації конкурентної стратегії. Все це дозволить 

створити умови для здійснення управління конкурентоспроможністю на 

підприємствах машинобудування, підвищення рівня конкурентоспроможності 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, що вплине на розвиток та успішне 

функціонування. Одночасно, конкурентоспроможність підприємств перебуває 

під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, які потрібно 

досліджувати. Своєчасне вивчення, аналіз чинників ринкового середовища 

дозволить на підприємстві здійснювати управління ними, визначити переваги, 

можливості порівняно з конкурентами, сформувати конкурентний потенціал, 

конкурентні переваги, адаптуватися до змінних чинників зовнішнього 

середовища.  

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях (Гамова, 

Подмешальська та Лищенко 2011; Гамова, 2016; Гамова, 2018b; Гамова, 2018e; 

Гамова, 2019b; Гамова, 2019g; Гамова, 2020b; Гамова, 2020c; Гамова, 2020h; 

Гамова, 2020j; Гамова, 2020m; Гамова, 2020q; Гамова, 2020r).  
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РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Ефективність діяльності промислових підприємств України  

 

За умови швидкості змін ситуації на внутрішніх, міжнародних ринках 

збуту продукції для вітчизняних підприємств машинобудування важливу роль 

відіграє виробництво продукції, яка буде здатна конкурувати на ринку, 

забезпечувати високий рівень конкурентоспроможності. Не виключенням є те, 

що продукція має мати високий рівень якості, експортоорієнтований характер, 

відповідати міжнародним стандартам, потребам споживачів, партнерів, тобто 

бути конкурентною на ринку. При цьому, реалізація продукції має приносити 

підприємствам машинобудування певний рівень віддачі, тобто забезпечувати 

зростання виручки від реалізації, валового доходу та, в результаті, рівня 

прибутку. Через це підприємства машинобудування повинні розвивати 

експортний потенціал, враховувати міжнародні стандарти під час виробництва 

продукції, залучати інвестиції, вдосконалювати технологію виробництва, що 

вплине на рівень їх конкурентної боротьби.  

Зараз стратегічна галузь України, тобто машинобудування, має досить 

складне фінансове становище та одночасно володіє значними експортними 

можливостями. Відповідно, підприємства машинобудування повинні збувати 

продукцію не лише на внутрішній, а й на міжнародний ринок, що забезпечить 

підвищення їх іміджу, розвиток конкурентного потенціалу, дозволить 

налагодити діяльність із закордонними замовниками для збуту продукції.  

Виходячи з цього, машинобудівна галузь України має всі можливості до 

розвитку, підвищення ефективності, виходу до міжнародні ринки збуту 

продукції та подальшого процвітання. Проте їх діяльність відбувається за 

умови складної фінансової ситуації, відсутності підтримки, дотацій, субсидій, 

складності виходу на закордонні ринки, підвищення вимог з боку закордонних 
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партнерів, зниження добробуту населення, значних інфляційних процесів, 

зношеності основних засобів, використання застарілих технологій, постійного 

браку фінансових ресурсів, підвищення ставок банківського кредитування, 

нечесної конкурентної боротьби з боку підприємств-конкурентів, відсутності 

системи податкових пільг, підтримки вітчизняних підприємств 

машинобудування, складності системи страхування.  

На підприємствах машинобудування України є також внутрішні 

проблеми через те, що переважає неефективна організаційна структура, 

розлагоджено систему інформаційного обміну, документообігу, більшість 

процесів не автоматизовані, низький рівень мотивації працівників, 

використовується морально застаріле обладнання, відсутня стратегія 

просування продукції, конкурентна стратегія, не розвивається конкурентний 

потенціал, складність системи інвестиційної, інноваційної діяльності, кадрової 

політики, організації виробництва, не визначено напрями просування продукції, 

нераціональне використання оборотних коштів. Все це відображається на 

результатах господарської діяльності в кінці періоду та змушує підприємства 

машинобудування впроваджувати заходи до підвищення фінансово-

господарської діяльності, рівня конкурентоспроможності.   

З метою виживання в умовах змінності чинників зовнішнього середовища 

підприємства вимушені постійно підвищувати конкурентоспроможність 

продукції, укладати все нові угоди з міжнародними партнерами, завойовувати 

внутрішній ринок, визначати конкурентні можливості, переваги порівняно з 

підприємствами-конкурентами, вдосконалювати стратегію розвитку, 

здійснювати стратегічне управління через те, що існує потреба в прийнятті 

якісних стратегічних рішень, що вплине на розвиток конкурентного потенціалу, 

ситуацію з показниками діяльності, випереджання темпів розвитку, стан 

економічної безпеки протягом тривалого періоду.       

Ми визначили, що існує потреба в здійсненні більш детального аналізу 

для визначення рівня розвитку підприємств машинобудування України. Для 

початку, необхідно звернути увагу на обсяги виробництва продукції протягом 
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2015-2019 рр. (табл. 3.1) (Гамова, 2020e, с. 228-232). Можемо відзначити, що 

протягом 2015-2019 рр. спостерігається зростаюча динаміка обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) по машинобудуванню України та протягом 2019 р. 

порівняно з попереднім роком зростання становило 18434407,5 тис. грн. (8%). В 

розрізі машинобудування відбулося зростання на підприємствах з виробництва 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції протягом 2016-2018 рр. обсягу 

виробленої продукції (товарів, послуг) та протягом 2019 р. відсоток скорочення 

становив 0,25% порівняно з попереднім періодом. Якщо розглянути обсяг 

виробленої продукції (товарів, послуг) за виробництвом комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції, то протягом 2012-2019 рр. маємо: відсоток 

скорочення за підприємствами з виробництва електронних компонентів і плат 

протягом 2019 р. становив 20%; на підприємствах з виробництва електронних 

компонентів відсоток скорочення становив 18% упродовж 2019 р.; на 

підприємствах з виробництва змонтованих електронних плат протягом 2019 р. 

відсоток скорочення становив 22%; на підприємствах з виробництва 

комп'ютерів і периферійного устатковання протягом 2019 р. відбулося 

скорочення на 12%; на підприємствах з виробництва обладнання зв'язку 

відбулося зростання протягом 2019 р. на 12%; на підприємствах з виробництва 

електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення протягом 2019 р. обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) не було; на підприємствах з виробництва 

інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 

виробництво годинників обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) протягом 

2019 р. виріс на 6%; відсоток зростання на підприємствах з виробництва 

радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання у 

2019 р. порівняно з попереднім роком становив 5%; на підприємствах з 

виробництва оптичних приладів і фотографічного устатковання протягом 

2019 р. скорочення становило 21%; на підприємствах з виробництва магнітних і 

оптичних носіїв даних обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) протягом 

2019 р. не було.  
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Таблиця 3.1 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств машинобудування 

України у 2012-2019 рр., тис. грн.  

Показники / Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобудування 

1
6
9
8
3
7
1
5
9
,3

 

1
3
8
7
5
9
8
3
9
,1

 

1
2
0
7
6
6
8
5
7
,4

 

1
3
4
6
3
5
8
3
9
,8

 

1
5
7
6
4
6
8
0
1
,3

 

1
9
4
5
8
7
1
2
9
,3

 

2
2
6
8
3
0
9
4
0
,2

 

2
4
5
2
6
5
3
4
7
,7

 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 

9
0
2
2
3
4
8
,8

 

9
8
5
6
3
5
6
,6

 

9
6
9
5
1
3
8
,3

 

9
5
9
7
7
0
8
,0

 

1
4
3
7
3
2
3
3
,9

 

1
5
0
9
7
2
2
2
,5

 

1
9
1
8
3
3
8
4
,9

 

1
9
1
3
4
7
9
4
,4

 

виробництво електричного устатковання 

2
5
8
7
4
5
2
5
,1

 

2
4
8
5
9
7
6
7
,5

 

2
2
6
4
3
4
7
4
,3

 

2
6
0
0
6
3
7
8
,1

 

3
0
3
7
9
1
3
8
,8

 

3
7
3
2
1
0
9
4
,9

 

4
6
1
6
0
7
8
7
,4

 

4
3
5
3
6
3
9
3
,7

 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесене до інших угрупувань 

4
6
1

1
4
5
3
5
,4

 

4
2
9
5
3
6
9
6
,4

 

4
0
3
7
8
9
5
8
,3

 

4
8
6
9
9
7
9
4
,3

 

5
8
5
7
1
5
0
9
,9

 

7
0
9
5
8
7
9
6
,0

 

7
9
4
1
3
4
9
5
,8

 

8
2
3
2
1
6
9
3
,1

 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

1
4
5
0
4
6
3
0
,7

 

1
1
4
6
3
9
4
8
,1

 

1
2
8
1
5
5
8
2
,7

 

1
4
7
0
7
6
5
4
,0

 

1
7
1
2
6
2
5
9
,1

 

2
3
3
6
0
5
7
9
,7

 

2
9
8
4
6
2
6
2
,7

 

3
4
2
4
0
1
2
1
,4

 

виробництво інших транспортних засобів 

7
4
3
2
1
1
1
9
,3

 

4
9
6
2
6
0
7
0
,5

 

3
5
2
3
3
7
0
3
,8

 

3
5
6
2
4
3
0
5
,4

 

3
7
1
9
6
6
5
9
,6

 

4
7
8
4
9
4
3
6
,2

 

5
2
2
2
7
0
0
9
,4

 

6
6
0
3
2
3
4
5
,1

 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
 

Також в розрізі машинобудування слід розглянути зміну обсягу 

виробленої продукції (товарів, послуг) на підприємствах з виробництва 

електричного устатковання, де протягом 2019 р. відсоток скорочення становив 

6% та серед його складових протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом 

відбулося: скорочення на підприємствах з виробництва електродвигунів, 

генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

на 2%; частка скорочення на підприємствах з виробництва батарей і 

акумуляторів становила 3%; динаміка до зростання спостерігається на 

підприємствах з виробництва проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв і 
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становила 2%; відсоток зростання на підприємствах з виробництва 

електричного освітлювального устатковання становив 1%; на підприємствах з 

виробництва побутових приладів відбулося зростання на 6%. В розрізі 

машинобудування України слід відзначити зростання обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) на підприємствах з виробництва машин і 

устатковання, не віднесене до інших угрупувань, що протягом 2019 р. 

порівняно з попереднім періодом становив 4%. Передостанньою групою в 

машинобудуванні України є підприємства з виробництва автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів, на яких обсяг виробленої продукції (товарів, 

послуг) протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком підвищився на 15% та в 

їх складі відбулися такі зміни за 2019 р. порівняно з 2018 р. щодо обсягу 

виробленої продукції (товарів, послуг): відсоток зростання на підприємствах з 

виробництва автотранспортних засобів становив 8%; на підприємствах з 

виробництва кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

відбулося зростання на 37%; відсоток підвищення на підприємствах з 

виробництва вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

становить 17%. Остання група в розрізі машинобудування України це 

підприємства з виробництва інших транспортних засобів, де обсяг виробленої 

продукції (товарів, послуг) протягом 2019 р. виріс на 26%. Можемо 

узагальнити, що протягом 2019 р. продукція машинобудування користується 

попитом та відбулося зростання обсягу виробленої продукції (товарів, послуг).  

Доцільно звернути увагу на обсяги реалізованої продукції (товарів, 

послуг) протягом 2012-2019 рр. (табл. 3.2) (Гамова, 2020e, с. 228-232). 

Упродовж 2015-2019 рр. на підприємствах машинобудування України 

відбулося зростання обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та 

протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком зростання становило 7%. У 

розрізі машинобудування України слід відзначити підприємства з виробництва 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, на яких протягом 2019 р. 

відбулося скорочення на 7% та серед його складових за обсягом реалізованої 

продукції (товарів, послуг) упродовж 2019 р. порівняно з попереднім роком 
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відбулося: скорочення на підприємствах з виробництва електронних 

компонентів і плат на 43%; відсоток скорочення на підприємствах з 

виробництва комп'ютерів і периферійного устатковання становив 21%; відсоток 

зростання на підприємствах з виробництва обладнання зв'язку становив 15%; на 

підприємствах з виробництва електронної апаратури побутового призначення 

для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення протягом 

2019 р. обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не було; відсоток 

скорочення на підприємствах з виробництва інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників становив 

0,16%; відбулося підвищення на підприємствах з виробництва радіологічного, 

електро-медичного й електротерапевтичного устатковання на 12%; 

спостерігається скорочення на підприємствах з виробництва оптичних приладів 

і фотографічного устатковання на 24%.  

В розрізі машинобудування України слід розглянути підприємства з 

виробництва електричного устатковання, де протягом 2019 р. відбулося 

скорочення на 3% та за його складовими щодо обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком 

спостерігається наступне: відсоток зростання на підприємствах з виробництво 

електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та 

контрольної апаратури становив 3%; темп скорочення на підприємствах з 

виробництва батарей і акумуляторів становив 11%; темп підвищення на 

підприємствах з виробництва проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 

становив 2%; на підприємствах з виробництва електричного освітлювального 

устатковання відбулося зростання на 5%; відсоток зростання на підприємствах 

з виробництва побутових приладів становив 19%; темп скорочення на 

підприємствах з виробництва іншого електричного устатковання склав 32%. За 

структурою машинобудування України слід відзначити виробництво машин і 

устатковання, не віднесене до інших угрупувань, де протягом 2019 р. обсяги 

реалізованої продукції (товарів, послуг) виросли на 3% та серед його складових 

щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2019 р. порівняно з 
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попереднім роком відбулося: відсоток скорочення на підприємствах з 

виробництва машин і устатковання загального призначення становив 0,15%; на 

підприємствах з виробництва інших машин і устатковання загального 

призначення відбулося зростання на 8%; відсоток скорочення на підприємствах 

з виробництва машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

становив 16%; відсоток зростання на підприємствах з виробництва 

металообробних машин і верстатів становив 16%; відсоток зростання на 

підприємствах з виробництва інших машин і устатковання спеціального 

призначення становив 11%.  

Таблиця 3.2 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств машинобудування 

України у 2012-2019 рр., тис. грн.  

Показники / Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобудування 

1
6
4
2

3
6
5
7
4
,2

 

1
3
0
7
3
0
3
5
2
,2

 

1
1
3
1
4
1
8
7
1
,3

 

1
2
8
4
9
7
1
6
4
,3

 

1
5
0
0
2
7
7
6
3
,9

 

1
8
3
4
4
6
6
2
7
,9

 

2
1
8
2
1
2
4
7
0
,6

 

2
3
3
4
1
2
4
7
1
,5

 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 

9
6
2
0
7
2
9
,3

 

8
4
9
9
0
5
3
,8

 

9
0
6
6
5
4
5
,1

 

9
4
0
2
1
5
5
,0

 

1
4
1
2
9
9
6
4
,6

 

1
5
1
8
8
8
8
5
,9

 

1
9
5
5
5
5
9
8
,5

 

1
8
2
2
4
8
0
8
,6

 

виробництво електричного 

устатковання 

2
4
5
5
6
7
5
9
,8

 

2
3
6
7
1
7
1
2
,4

 

2
2
6
4
5
8
4
2
,1

 

2
5
5
8
8
9
2
1
,3

 

2
9
9
6
4
5
9
8
,0

 

3
6
7
5
7
8
5
9
,6

 

4
5
0
8
2
3
7
5
,1

 

4
3
7
4
9
3
2
4
,8

 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесене до інших угрупувань 

4
6
2
1
1
6
8
1
,3

 

4
2
3
1
8
1
2
0
,8

 

3
9
1
0
2
6
6
7
,3

 

5
0
0
8
0
6
9
2
,3

 

6
0
2
2
3
5
2
7
,5

 

6
7
8
8
7
3
8
4
,9

 

7
6
9
7
7
7
0
9
,0

 

7
9
3
0
8
0
3
2
,9

 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 

1
5
3
0
6
0
7
6
,3

 

1
1
4
8
7
8
6
7
,8

 

1
2
5
7
2
4
8
9
,0

 

1
3
9
0
3
0
0
0
,3

 

1
6
9
0
0
9
4
2
,6

 

2
2
4
1
5
3
8
7
,4

 

2
8
9
4
6
4
1
8
,4

 

3
3
5
9
4
9
3
9
,0

 

виробництво інших транспортних 

засобів 

6
8
5
4
1
3
2
7
,5

 

4
4
7
5
3
5
9
7
,4

 

2
9
7
5
4
3
2
7
,8

 

2
9
5
2
2
3
9
5
,4

 

2
8
8
0
8
7
3
1
,2

 

4
1
1
9
7
1
1
0
,1

 

4
7
6
5
0
3
6
9
,6

 

5
8
5
3
5
3
6
6
,2

 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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У структурі машинобудування України протягом 2019 р. за обсягами 

реалізованої продукції (товарів, послуг) відбулося зростання серед підприємств 

з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, що 

становило 16% та серед його складових за 2019 р. порівняно з попереднім 

роком можна відзначити таку динаміку обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг): відсоток зростання на підприємствах з виробництва автотранспортних 

засобів становить 11%; відсоток зростання на підприємствах з виробництва 

кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів становить 37%; 

темп зростання на підприємствах з виробництва вузлів, деталей і приладдя для 

автотранспортних засобів становить 17%. Щодо останньої складової 

машинобудування України, тобто виробництво інших транспортних засобів, то 

протягом 2019 р. обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) порівняно з 

попереднім роком виріс на 23%. В цілому, на підприємствах машинобудування 

України упродовж 2019 р. спостерігається позитивна динаміка до зростання 

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), тобто продукція має попит на 

ринках збуту серед клієнтів.   

Важливо звернути увагу на динаміку витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг) упродовж 2012-2019 рр. (табл. 3.3) (Гамова, 2020e, с. 228-232). 

В цілому, по машинобудуванню України відбулося зростання протягом 2015-

2019 рр. витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) та за 2019 р. 

порівняно з 2018 р. відсоток зростання становив 10%, а також слід відзначити 

зміни в структурі витрат за 2019 р. порівняно з попереднім роком: підвищилися 

матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві 

протягом 2019 р. на 6%; виросла амортизація за 2019 р. на 30%; виросли 

витрати на оплату праці протягом 2019 р. на 17%; відсоток зростання 

відрахування на соціальні заходи становив 16%; відсоток зростання інших 

витрат становив 40%. У структурі машинобудування України слід виділити 

підприємства з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, на 

яких протягом 2019 р. відбулося зростання витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг) на 0,8% та за складовими витрат протягом 2019 р. порівняно з 
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попереднім роком відбулися такі зміни: матеріальні витрати та витрати на 

оплату послуг, використані у виробництві скоротилися протягом 2019 р. на 4%; 

розмір амортизації протягом 2019 р. виріс на 11%; розмір витрат на оплату 

праці підвищився за 2019 р. на 11%; відсоток зростання відрахувань на 

соціальні заходи становив 10,5%; підвищення інших витрат становило 28%. За 

іншою складовою машинобудування України, а саме на підприємствах з 

виробництва електричного устатковання протягом 2019 р. відбулося зростання 

витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) на 0,8% та серед складових 

витрат протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. відбулося: скорочення 

матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, використані у виробництві 

протягом 2019 р. на 2,8%; відсоток зростання амортизації протягом 2019 р. 

становив 18,8%; відсоток зростання витрат на оплату праці становив 12,6%; 

відрахування на соціальні заходи протягом 2019 р. виросли на 12,8%; темп 

зростання інших витрат протягом 2019 р. становив 87%.  

Таблиця 3.3 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств 

машинобудування України у 2012-2019 рр., тис. грн.  

 

Показники /  

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобуду-вання 138142682 115527818 98973034 111961336 124769332 159965480 195421580 214024264 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

6689479 7616597 5985630 7518553 9857975 11302430 14987389 15114383 

виробництво 
електричного 

устатковання 

21661099 20763514 19191868 22733821 25710525 31876586 38078237 38365357 

виробництво 

машин і 

устатковання, не 

віднесене до інших 

угрупувань 

40146960 37900366 34733114 41746355 47484940 59708119 68608899 71558103 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів 

13526647 10229338 10603476 12286128 14371426 20937706 27009233 32253297 

виробництво інших 

транспортних 

засобів 

56118497 39018004 28458947 27676479 27344466 36140640 46737823 56733124 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Така складова машинобудування України, як виробництво машин і 

устатковання, не віднесене до інших угрупувань також характеризується 

зростанням протягом 2019 р. витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) 

на 4,3% порівняно з 2018 р. та за складовими витрат спостерігається у 2019 р. 

порівняно з попереднім роком така динаміка: скорочення матеріальних витрат 

та витрат на оплату послуг, використані у виробництві, що становило 1,2%; 

величина амортизації протягом 2019 р. підвищилася на 27%; відсоток зростання 

витрат на оплату праці становив 17,5%; темп зростання відрахування на 

соціальні заходи протягом 2019 р. становив 16,5%; величина інших витрат 

упродовж 2019 р. виросла на 27,8%. У структурі складової виробництво машин 

і устатковання, не віднесене до інших угрупувань протягом 2019 р. порівняно з 

попереднім роком відбулося скорочення витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг) на підприємствах з виробництва машин і устатковання 

загального призначення на 2,2%; зростання витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг) на підприємствах з виробництва інших машин і устатковання 

загального призначення на 10%; зниження витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг) на підприємствах з виробництва машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства протягом 2019 р. на 12,4%; відсоток 

зростання витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) на підприємствах 

з виробництва металообробних машин і верстатів становив 12,9%; відсоток 

зростання витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) на підприємствах 

з виробництва інших машин і устатковання спеціального призначення становив 

14,9%.  

Доцільно виділити таку складову машинобудування України, як 

підприємства з виробництва автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів, на яких протягом 2019 р. відбулося зростання витрат на 

виробництво продукції (товарів, послуг) на 19,4% та за складовими витрат 

протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком відбулося: зростання 

матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, використані у виробництві, що 

становило 20,5%; відсоток зростання амортизації протягом 2019 р. становив 
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39,4%; відсоток зростання витрат на оплату праці становив 14,3%; темп 

зростання відрахування на соціальні заходи становив 14,6%; динаміка інших 

витрат протягом 2019 р. підвищилася на 62,6%. Остання складова 

машинобудування України це підприємства з виробництва інших транспортних 

засобів, де протягом 2019 р. відбулося зростання витрат на виробництво 

продукції (товарів, послуг) на 21,4% і за складовими витрат упродовж 2019 р. 

порівняно з 2018 р. відбулося: відсоток зростання матеріальних витрат та 

витрат на оплату послуг, використані у виробництві становив 20,5%; частка 

зростання амортизації на протязі 2019 р. становила 42,1%; динаміка витрат на 

оплату праці також підвищувалася та відбулося зростання на 21,4%; 

відрахування на соціальні заходи протягом 2019 р. виросли на 18,7%; частка 

зростання інших витрат протягом 2019 р. становила 28,2%. Можемо 

підсумувати, що машинобудівна галузь України упродовж 2015-2019 рр. 

збільшувала витрати на виробництво продукції, тобто це також підтверджує 

попит на неї (Гамова та Ракитянська, 2019, с. 314-315).  

Також необхідно проаналізувати динаміку фінансових результатів до 

оподаткування упродовж 2012-2019 рр. на підприємствах машинобудування 

України (табл. 3.4). По машинобудівній галузі України протягом 2016-2019 рр. 

відбулося зростання фінансового результату до оподаткування та щодо його 

структури, то спостерігається зростання підприємств, які отримали прибуток за 

2019 р. на 22,5% і скорочення підприємств, які одержали збиток на 61,7% 

порівняно з попереднім роком. У структурі машинобудування України на 

підприємствах з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

протягом 2019 р. відбулося скорочення фінансового результату до 

оподаткування на 9,5% та одночасно спостерігається скорочення за 2019 р. 

порівняно з 2018 р. фінансового результату підприємств, які одержали 

прибуток на 9,6%, фінансового результату підприємств, які одержали збиток на 

10,3%. Щодо складових підприємств з виробництва комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції, то протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком 

відбулися такі зміни: на підприємствах з виробництва електронних компонентів 
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і плат фінансовий результат до оподаткування скоротився на 18,8%; на 

підприємствах з виробництва комп'ютерів і периферійного устатковання 

скорочення фінансового результату до оподаткування становило 20,5%; 

відсоток скорочення фінансового результату до оподаткування на 

підприємствах з виробництва обладнання зв'язку становив 9,3%; на 

підприємствах з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, 

дослідження та навігації; виробництво годинників зростання фінансового 

результату до оподаткування становило 18%; відсоток скорочення на 

підприємствах з виробництва оптичних приладів і фотографічного 

устатковання протягом 2019 р. становив 52,6%.  

Таблиця 3.4 

Фінансові результати до оподаткування підприємств машинобудування 

України у 2012-2019 рр., тис. грн.  

 

Показники /  
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобуду-

вання 
13322835 5526905 

-

20501470 

-

12651660 
1696216 9770038 11411150 23644964 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної 
продукції 

439421 308658 -1615090 783370 1701568 1817270 2567048 2323359 

виробництво 

електричного 

устатковання 

1640436 806434 -4413145 -4133433 -136549 1072820 4790906 3422776 

виробництво 

машин і 

устатковання, не 
віднесене до 

інших угрупувань 

2132415 1368727 -3890896 -2802549 1519093 1711906 2022301 6285976 

виробництво 

автотранспортних 
засобів, причепів 

і напівпричепів 

-420037 -66735 -4867587 -2638780 -410959 282459 -2617453 3951108 

виробництво 
інших 

транспортних 

засобів 

9530602 3109821 -5714753 -3860267 -976936 4885583 4648349 7661746 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Іншою структурною складовою машинобудування України є 

виробництво електричного устатковання, за яким протягом 2019 р. порівняно з 

2018 р. відбулося скорочення фінансового результату до оподаткування на 

28,6%, а також скорочення фінансового результату підприємств, які одержали 

прибуток на 29,5%, фінансового результату підприємств, які одержали збиток 

на 35,6%. На підприємствах з виробництва електричного устатковання за 

структурними складовими протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком 

відбулося: відсоток зростання фінансового результату до оподаткування на 

підприємствах з виробництва батарей і акумуляторів становив 67,2%; відсоток 

скорочення на підприємствах з виробництва проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв фінансового результату до оподаткування 

становив 10,4%; темп скорочення фінансового результату до оподаткування на 

підприємствах з виробництва електричного освітлювального устатковання 

становив 7,6%. 

За такою структурною складовою машинобудування України, як 

виробництво машин і устатковання, не віднесене до інших угрупувань 

протягом 2019 р. відбулося зростання фінансового результату до оподаткування 

в 2,1 рази, фінансового результату підприємств, які одержали прибуток на 18%, 

скорочення фінансового результату підприємств, які одержали збиток на 69,8%. 

Щодо структури підприємств з виробництва машин і устатковання, не 

віднесене до інших угрупувань, то протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. слід 

відзначити: на підприємствах з виробництва машин і устатковання загального 

призначення у 2018 р. значення фінансового результату до оподаткування було 

від’ємним та у 2019 р. набуло позитивного значення; на підприємствах з 

виробництва інших машин і устатковання загального призначення значення 

фінансового результату до оподаткування скоротилося протягом 2019 р. на 

1,3%; відсоток скорочення на підприємствах з виробництва машин і 

устатковання для сільського та лісового господарства фінансового результату 

до оподаткування становив 27,8%; темп зростання фінансового результату до 

оподаткування на підприємствах з виробництва металообробних машин і 
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верстатів протягом 2019 р. становив 1,4 рази; частка підвищення фінансового 

результату до оподаткування на підприємствах з виробництва інших машин і 

устатковання спеціального призначення становила 93%.     

Наступна структурна складова машинобудування України це 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та протягом 

2018 р. спостерігається від’ємне значення фінансового результату до 

оподаткування, у 2019 р. воно стало додатнім та протягом 2019 р. порівняно з 

попереднім роком відбулося зростання фінансового результату підприємств, які 

одержали прибуток на 92,7%, зменшення фінансового результату підприємств, 

які одержали збиток на 78,7%. За складовими виробництва автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів упродовж 2019 р. порівняно з 2018 р. 

сформувалися такі зміни: на підприємствах з виробництва автотранспортних 

засобів протягом 2012-2019 рр. значення фінансового результату до 

оподаткування було від’ємним; на підприємствах з виробництва кузовів для 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів відсоток зростання 

фінансового результату до оподаткування становив 100%; зростання 

фінансового результату до оподаткування на підприємствах з виробництва 

вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів відбулося у 1,35 рази.  

Останньою структурною складовою України є виробництво інших 

транспортних засобів та упродовж 2019 р. порівняно з попереднім роком маємо 

зростання фінансового результату до оподаткування на 64,8%, фінансового 

результату підприємств, які одержали прибуток на 62,7%, фінансового 

результату підприємств, які одержали збиток на 51,2%. Можна узагальнити, що 

протягом 2019 р. машинобудівна галузь України характеризується зростанням 

фінансового результату до оподаткування.  

Важливу роль відіграє дослідження динаміки чистого прибутку (збитку) 

упродовж 2012-2019 рр. на підприємствах машинобудування України 

(табл. 3.5). Загалом, машинобудівна галузь України протягом 2019 р. отримала 

чистий прибуток, що виріс в 1,64 рази, що відображає ефективність їх 

фінансово-господарської діяльності. У структурі галузі машинобудування 
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України слід відзначити, що протягом 2019 р. на підприємствах з виробництва 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції відбулося скорочення чистого 

прибутку на 12,4% порівняно з попереднім роком. За іншою складовою 

машинобудування України, тобто підприємства з виробництво електричного 

устатковання також спостерігається скорочення протягом 2019 р. порівняно з 

попереднім роком чистого прибутку на 25,2%. Щодо такої складової 

машинобудування України, як виробництво машин і устатковання, не віднесене 

до інших угрупувань, то протягом 2019 р. підвищення чистого прибутку 

відбулося в 5,5 рази.  

Таблиця 3.5 

Чистий прибуток (збиток) підприємств машинобудування України у 2012-

2019 рр., тис. грн.  

 
Показники /  

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобуду-
вання 

9268741,4 2768551,8 
-

22380194,2 

-

15373950,7 
-732211,9 6119736,2 7505295,5 

19852119,

3 

виробництво 

комп'ютерів, 
електронної та 

оптичної 

продукції 

320093,3 199366,2 -1759085,4 585423,8 1363229,6 1469714,2 2129983,9 1864842,1 

виробництво 
електричного 

устатковання 

1125789,1 506168,2 -4693920,4 -4391708,2 -428913,1 746148,2 3867193,0 2894248,4 

виробництво 

машин і 
устатковання, 

не віднесене до 

інших 
угрупувань 

1429236,8 759887,1 -4425695,6 -3606460,4 483381,7 463416,3 806580,8 5250404,2 

виробництво 

автотранспортн

их засобів, 
причепів і 

напівпричепів 

-510322,7 -140024,8 -5066511,4 -2728499,6 -545076,4 -30248,7 
-

2851770,0 
3634284,2 

виробництво 
інших 

транспортних 

засобів 

6903944,9 1443155,1 -6434981,4 -5232706,3 
-

1604833,7 
3470706,2 3553307,8 6208340,4 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Наступною складовою машинобудування України є підприємства з 

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та протягом 

2018 р. отримано збиток, але у 2019 р. було отримано чистий прибуток. Щодо 

складових підприємства з виробництва автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів, то протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом відбулося: 

отримання збитку на підприємствах з виробництва автотранспортних засобів 

протягом 2012-2019 рр.; на підприємствах з виробництва кузовів для 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів протягом 2019 р. зростання 

чистого прибутку відбулося в 1,08 рази; на підприємствах з виробництва вузлів, 

деталей і приладдя для автотранспортних засобів упродовж 2019 р. зростання 

чистого прибутку становило 1,47 рази.  

За складовою машинобудування України  такою, як виробництво інших 

транспортних засобів упродовж 2019 р. спостерігається порівняно з попереднім 

періодом зростання чистого прибутку на 74,7%. Можемо зазначити, що 

протягом 2019 р. машинобудівна галузь України мала зростання чистого 

прибутку.  

Також слід проаналізувати показники балансу упродовж 2013-2019 рр. на 

підприємствах машинобудування України. За галуззю машинобудування 

України протягом 2019 р. спостерігається порівняно з попереднім роком 

зростання необоротних активів на 21,7%, оборотних активів на 10,3%, власного 

капіталу на 62,1%, скорочення довгострокових зобов’язань і забезпечення на 

3,5%, зростання поточних зобов’язань і забезпечення на 6,3%, що говорить про 

забезпеченість оборотними коштами, ефективність використання власних 

ресурсів, зменшення заборгованості перед банківськими установами (табл. 3.6). 

У структурі машинобудування України слід виділити підприємства з 

виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, за якими 

протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. відбулося зростання необоротних активів 

на 20,3%, оборотних активів на 4,4%, власного капіталу на 19,4%, скорочення 

довгострокових зобов’язань і забезпечення на 9,4%, поточних зобов’язань і 

забезпечення на 0,7%. Наступною складовою машинобудування України є 
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підприємства з виробництва електричного устатковання, де протягом 2019 р. 

відносно попереднього року відбулося зростання необоротних активів на 9%, 

оборотних активів на 3,3%, підвищення власного капіталу на 39,5%, 

скорочення довгострокових зобов’язань і забезпечення на 30,9%, підвищення 

поточних зобов’язань і забезпечення на 3,6%. Щодо такої складової 

машинобудування України, як виробництво машин і устатковання, не віднесене 

до інших угрупувань, то упродовж 2019 р. маємо порівняно з попереднім роком 

зростання необоротних активів на 25,6%, оборотних активів на 0,5%, 

підвищення власного капіталу у 2,93 рази, зменшення довгострокових 

зобов’язань і забезпечення на 5,7%, поточних зобов’язань і забезпечення на 

4,3%.  

Таблиця 3.6 

Показники балансу галузі машинобудування України у 2013-2019 рр., тис. грн.  

Роки 
Необоротні 

активи 

Оборотні 

активи 

Власний 

капітал 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

2013 66797731,2 114711101,8 65418756,5 31233046,0 84903465,3 

2014 67284625,4 119370512,9 42025815,8 37419821,6 107353139,9 

2015 64330553,4 136446193,9 25602174,8 38287891,0 136941225,8 

2016 65821194,9 148904324,3 27757613,6 38404031,4 148603613,2 

2017 73137086,9 171023346,8 34034694,3 44953822,9 165215801,0 

2018 73494242,0 176599404,2 39096201,0 34313536,1 176816185,2 

2019 89466538,1 194718495,3 63387835,6 33121113,1 187944810,4 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  

 

За складовою машинобудування України виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів упродовж 2019 р. спостерігається порівняно з 

попереднім періодом зростання необоротних активів на 6,1%, скорочення 

оборотних активів на 4,2%, зменшення власного капіталу у 1,15 рази, зниження 

відсотка довгострокових зобов’язань і забезпечення на 19,3%, поточних 

зобов’язань і забезпечення на 10,3%. У структурі підприємств з виробництва 
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автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів за досліджуваними 

показниками протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. склалася динаміка: на 

підприємствах з виробництва автотранспортних засобів скоротилися 

необоротні активи на 20%, оборотні активи на 5,7%, виріс власний капітал на 

6,5%, скоротилися довгострокові зобов’язання і забезпечення на 47,3%, 

виросли поточні зобов’язання і забезпечення на 3,2%; на підприємствах з 

виробництва кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

відбулося протягом 2019 р. зростання необоротних активів на 47,2%, оборотних 

активів на 11,8%, власного капіталу на 15%, скорочення довгострокових 

зобов’язань і забезпечення на 0,9%, зростання поточних зобов’язань і 

забезпечення на 20,4%; на підприємствах з виробництва вузлів, деталей і 

приладдя для автотранспортних засобів упродовж 2019 р. відбулося 

підвищення необоротних активів на 12,5%, скорочення оборотних активів на 

4,8%, підвищення власного капіталу у 5,97 разів, скорочення довгострокових 

зобов’язань і забезпечення на 7,9%, зниження поточних зобов’язань і 

забезпечення на 30,5%.  

Така складова підприємств машинобудування, як виробництво інших 

транспортних засобів упродовж 2019 р. також мала цікаву динаміку та 

порівняно з попереднім роком відбулося зростання необоротних активів на 

35,1%, оборотних активів на 33,2%, власного капіталу на 18,6%, 

довгострокових зобов’язань і забезпечення на 28,3%, поточних зобов’язань і 

забезпечення на 44,6%. Можемо підсумувати, що в машинобудівній галузі 

України сформувалася позитивна динаміка за проаналізованими показниками 

протягом 2019 р.  

На кінець слід зупинитися на дослідженні капітальних інвестицій 

упродовж 2012-2019 рр. на підприємствах машинобудування України 

(табл. 3.7). По машинобудівній галузі України протягом 2019 р. порівняно з 

2018 р. відбулося зростання капітальних інвестицій на 0,4%. У структурі 

машинобудування України на підприємствах з виробництва комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції протягом 2019 р. порівняно з попереднім 
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роком відбулося скорочення капітальних інвестицій на 35,4%. За наступною 

складовою машинобудування України, тобто підприємства з виробництва 

електричного устатковання також відсоток скорочення капітальних інвестицій 

протягом 2019 р. становив 3,9%. Щодо такої складової машинобудування 

України, як виробництво машин і устатковання, не віднесене до інших 

угрупувань, то також упродовж 2019 р. порівняно з попереднім роком маємо 

скорочення капітальних інвестицій на 16,2%.  

Таблиця 3.7 

Капітальні інвестиції підприємств машинобудування України у 2012-2019 рр., 

тис. грн.  

 

Показники /  

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Машинобуду-
вання 

6949085,0 6620678,0 5456600,0 6254077,0 7613649,0 10465439,0 12267802,0 12313040,0 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 
оптичної 

продукції 

292903,0 327662,0 235825,0 371195,0 536566,0 694855,0 930011,0 600356,0 

виробництво 
електричного 

устатковання 

926522,0 935660,0 597379,0 592724,0 1059790,0 1616867,0 1904344,0 1830039,0 

виробництво 

машин і 
устатковання, не 

віднесене до 

інших угрупувань 

2718568,0 2174845,0 2010723,0 1953566,0 2332329,0 3348360,0 3950520,0 3308748,0 

виробництво 
автотранспортних 

засобів, причепів 

і напівпричепів 

472077,0 556981,0 787172,0 1090536,0 2006363,0 2416072,0 2585839,0 2937586,0 

виробництво 

інших 

транспортних 

засобів 

2539015,0 2625530,0 1825501,0 2246056,0 1678601,0 2389285,0 2897088,0 3636311,0 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  

 

Щодо передостанньої складової, тобто підприємства з виробництва 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, то протягом 2019 р. 

відбулося зростання капітальних інвестицій на 13,6% та серед її складових за 
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2019 р. відбулися зміни: на підприємствах з виробництва автотранспортних 

засобів відсоток скорочення капітальних інвестицій становив 6%; на 

підприємствах з виробництва кузовів для автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів за 2019 р. порівняно з 2018 р. відбулося зростання в 1,59 рази; на 

підприємствах з виробництва вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних 

засобів протягом 2019 р. капітальні інвестиції виросли на 12,1%. За останньою 

складовою машинобудування України, тобто виробництво інших транспортних 

засобів упродовж 2019 р. відсоток зростання капітальних інвестицій становив 

25,5%. Слід відзначити, що машинобудівна галузь України є інвестиційно 

привабливою для інвесторів.  

Слід узагальнити, що машинобудівна галузь України протягом 2019 р. 

характеризується покращенням результатів діяльності, є інвестиційно 

привабливою для закордонних партнерів та підвищує рівень 

конкурентоспроможності, охоплює внутрішні та міжнародні ринки збуту 

продукції (Гамова, 2020q).  

 

 

3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств 

машинобудування  

     

Перед підприємствами машинобудування, в умовах сьогодення, 

постановлено чимало важливих питань. Одним з них є забезпечення зростання 

показників діяльності, що можливо шляхом підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Розвиток та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств визначає його імідж на міжнародному ринку, позиції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції, рівень конкурентної 

боротьби, взаємовідносини з посередниками, постачальниками, партнерами. 

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності та його підвищення 

дозволить підприємствам успішно функціонування, підвищувати ефективність 

фінансово-господарської діяльності, тобто покращувати стан основних засобів, 
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ефективність використання активів, знижувати рівень кредиторської 

заборгованості, раціонально спрямовувати власний і позиковий капітал, 

підвищувати обсяги виробництва і збуту продукції, скорочувати собівартість 

продукції, отримувати більшу суму виручки від реалізації продукції, 

раціонально планувати адміністративні витрати, витрати на збут, отримувати 

прибуток, а не збиток. Відповідно, дослідження вказаних показників є 

індикатором щодо стану конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування, наявності конкурентних переваг, можливостей до 

постійного вдосконалення роботи та отримання переваг порівняно з 

конкурентами.  

Можемо зауважити, що перед здійсненням аналізу рівня 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування доцільним є 

визначення динаміки показників фінансово-господарської діяльності протягом 

2015-2019 рр. Це дозволить узагальнити інформацію щодо ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства та зробити висновок про 

ситуацію із рівнем конкурентоспроможності. Дослідження показників 

фінансово-господарської діяльності здійснено на підприємствах: 

ПрАТ «Запоріжабразив»; ТОВ «Запорізький механічний завод»; 

ПрАТ «Бердянські жниварки»; ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»; 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») (Гамова, 

2019h).  

Якщо звернути увагу на ПрАТ «Запоріжабразив», то слід зазначити, що 

упродовж 2019 р. склалася змінна тенденція (табл. 3.8). Темп зростання 

необоротних активів протягом 2019 р. становив 45% та одночасно темп 

скорочення оборотних активів упродовж 2019 р. порівняно з попереднім 

періодом становив 1%, тобто спостерігається нестача власних оборотних 

активів для потреб підприємства. Щодо величини основних засобів, то 

відбулося зростання протягом 2016 р., 2017 р., 2019 р. і можемо зауважити, що 

підприємство має їх достатній обсяг для здійснення виробничої діяльності. В 
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додаток зауважимо, що підприємство нарощує обсяги готової продукції, які 

протягом 2019 р. підвищилися на 79615 тис. грн. Щодо ситуації із 

використанням власних і залучених ресурсів, то можна відзначити зростання 

відсотку власного капіталу протягом 2019 р. на 53%, зменшення відсотку 

поточних зобов’язань і забезпечення протягом 2019 р. на 35%, тобто 

підприємство намагається вчасно погашати борги.  

Таблиця 3.8 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2015-2019 рр. 

№ Показники (тис. грн.) 

Роки 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Необоротні активи 139444 146540 242159 185840 270027 84187 45,30 

2 Оборотні активи 390202 365250 393454 583911 578865 -5046 -0,86 

3 Основні засоби 129628 136715 137978 120900 140162 19262 15,93 

4 Готова продукція 76864 100500 50453 44655 124270 79615 178,29 

5 Товари 2055 2271 3243 3159 2042 -1117 -35,36 

6 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками: за 

виданими авансами 7077 6726 12464 38714 7675 -31039 -80,18 

7 Власний капітал 239409 263208 307613 380127 580036 199909 52,59 

8 

Довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 20400 26196 24403 7473 19108 11635 155,69 

9 
Поточні зобов’язання і 

забезпечення 269837 222386 303597 382151 249748 -132403 -34,65 

10 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 900824 961027 1271231 1558885 1291148 -267737 -17,17 

11 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 671514 775801 993805 1186304 1091659 -94645 -7,98 

12 
Валовий прибуток 

(збиток) 229310 185226 277426 372581 199489 -173092 -46,46 

13 Адміністративні витрати 47873 56451 72481 77844 80475 2631 3,38 

14 Витрати на збут 69052 71626 104394 131806 115553 -16253 -12,33 

15 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 

прибуток (збиток) 87825 59501 79244 125033 5266 -119767 -95,79 

16 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток 

(збиток) 3317 29036 60469 108781 -412 -109193 -100,38 

17 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 

(збиток) 1590 21075 47212 84355 -2022 -86377 -102,40 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Проте, маємо негативну динаміку протягом 2019 р. за величиною виручки 

від реалізації, яка скоротилася на 17%, а також спостерігається скорочення 
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протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком валового прибутку на 46%, 

фінансового результату від операційної діяльності на 96% та у 2019 р. 

підприємство отримало збиток. Одночасно, протягом 2019 р. спадну динаміку 

порівняно з попереднім роком мали собівартість реалізованої продукції, 

витрати на збут, але відбулося зростання адміністративних витрат. Збитковість 

діяльності підприємства упродовж 2019 р. дозволяє стверджувати, що на 

підприємстві є проблеми та існує потреба у негайному покращенні ситуації. 

Можемо відзначити, що рівень конкурентоспроможності також низький через 

те, що відбулося скорочення показників діяльності протягом 2019 р. (Гамова та 

Бортник, 2018). 

Отже, упродовж 2019 р. на підприємстві є проблеми з ефективністю 

фінансової, господарської діяльності та доцільним є більш детальне 

дослідження показників щодо збуту продукції, маркетингової діяльності, стану 

виробництва, рівня платоспроможності та фінансової стійкості.  

На підприємстві ТОВ «Запорізький механічний завод» спостерігається 

протилежна ситуація за деякими показниками упродовж 2019 р. та воно 

намагається ефективно функціонувати (табл. 3.9). Протягом 2019 р. порівняно з 

попереднім роком на підприємстві склалася ситуація щодо скорочення відсотка 

необоротних активів на 78% та зростання суми оборотних активів на 

35073 тис. грн., тобто підприємство має достатній обсяг оборотних коштів. 

Щодо ситуації з основними засобами, то протягом 2019 р. відбулося їх значне 

зростання, що дозволяє стверджувати про достатній їх обсяг для виробничої 

діяльності. Одночасно, на підприємстві упродовж 2019 р. відбулося скорочення 

готової продукції порівняно з попереднім роком на 11%, тобто скоротився 

попит на продукції та можливо виробничі потужності не повністю 

використовуються. В додаток, слід відзначити ефективне використання 

власного капіталу, який протягом 2015-2019 рр. стабільно зростав та одночасно 

на підприємстві немає довгострокових зобов’язань і забезпечення, відбулося 

зростання за поточними зобов’язаннями і забезпеченням протягом 2019 р. на 

37%, тобто підвищується рівень заборгованості.  
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Таблиця 3.9 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорізький 

механічний завод» упродовж 2015-2019 рр. 

№ Показники (тис. грн.) 

Роки 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Необоротні активи 18757 3485 3933 41817 9061 -32756 -78,33 

2 Оборотні активи 43747 60843 65178 30978 66051 35073 113,22 

3 Основні засоби 1547 1546 1689 2009 6582 4573 227,63 

4 Готова продукція 5256 6807 7360 8771 7768 -1003 -11,44 

5 Товари 122 125 95 118 203 85 72,03 

6 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками: за 
виданими авансами 2312 1060 813 740 579 -161 -21,76 

7 Власний капітал 59539 61075 64342 67473 67792 319 0,47 

8 
Довгострокові зобов’язання 

і забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Поточні зобов’язання і 

забезпечення 2965 3253 4769 5322 7320 1998 37,54 

10 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 29892 26744 35702 41629 39146 -2483 -5,96 

11 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 20819 20023 23928 30997 29752 -1245 -4,02 

12 Валовий прибуток (збиток) 9073 6721 11774 10632 9394 -1238 -11,64 

13 Адміністративні витрати 5267 4083 4046 4882 5767 885 18,13 

14 Витрати на збут 580 592 1087 1087 986 -101 -9,29 

15 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 

прибуток (збиток) 1874 1556 5301 2902 301 -2601 -89,63 

16 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток 

(збиток) 2246 1376 5345 2795 319 -2476 -88,59 

17 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 

(збиток) 1824 1129 4383 2292 144 -2148 -93,72 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 

 

Про зменшення попиту на продукції, проблеми в збутовій діяльності 

говорить скорочення протягом 2019 р. виручки від реалізації продукції на 6%, 

зменшення валового прибутку протягом 2019 р. на 12%, що далі вплинуло на 

скорочення протягом 2019 р. розміру фінансового результату від операційної 

діяльності на 90%, фінансового результату до оподаткування: прибутку на 89%, 

величини прибутку на 94%. Також підприємство протягом 2019 р. скорочувало 

витрати, адже відсоток скорочення собівартості реалізованої продукції 

становив 4%, витрат на збут становив 9%, але підвищилися адміністративні 
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витрати на 18%. Слід підсумувати, що протягом 2019 р. підприємство зберегло 

прибутковість функціонування, але відбулося скорочення показників 

діяльності, що вплинуло на рівень конкурентоспроможності. 

Задля більш детально визначення стану конкурентоспроможності слід 

проаналізувати стан виробничої, збутової, маркетингової діяльності, фінансову 

ситуацію, рівень платоспроможності, ситуацію з управління персоналом.  

Певне покращення відбулося на підприємстві ПрАТ «Бердянські 

жниварки» за деякими показниками упродовж 2019 р. та воно намагається 

підвищувати рівень конкурентоспроможності (табл. 3.10). Можемо вказати, що 

протягом 2019 р. спадну динаміку мали оборотні активи та зростаючу динаміку 

мали необоротні активи, тобто підприємство не забезпечено достатнім обсягом 

оборотних коштів.  

Таблиця 3.10 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бердянські 

жниварки» упродовж 2015-2019 рр. 

№ Показники (тис. грн.) 

Роки 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 
1 Необоротні активи 39177 35557 38257 53510 94 074 40564 75,81 

2 Оборотні активи 144172 246669 387108 420442 400348 -20094 -4,78 

3 Основні засоби 38397 34804 37662 52366 70602 18236 34,82 

4 Готова продукція 6228 34891 9830 12849 2837 -10012 -77,92 
5 Товари 98 97 662 2145 0 -2145 -100,00 

6 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими 

авансами 20018 58735 37545 82385 16397 -65988 -80,10 

7 Власний капітал 86837 119203 148541 173559 197222 23663 13,63 

8 
Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 4251 2304 0 0 0 0 0 

9 
Поточні зобов’язання і 

забезпечення 92261 160719 276824 300393 297200 -3193 -1,06 

10 
Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 163380 406165 466312 430273 390473 -39800 -9,25 

11 
Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 104188 294094 377849 313838 231659 -82179 -26,19 

12 Валовий прибуток (збиток) 59192 112071 88463 116435 158814 42379 36,40 

13 Адміністративні витрати 12471 29870 40991 43460 55485 12025 27,67 
14 Витрати на збут 10542 26409 20835 22062 38112 16050 72,75 

15 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: прибуток 

(збиток) 33746 40178 44220 53832 64120 10288 19,11 

16 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток 

(збиток) 35358 32199 35573 32086 27334 -4752 -14,81 

17 
Чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) 30593 25835 29338 25018 21557 -3461 -13,83 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 



207 

Щодо величини основних засобів, то протягом 2019 р. відбулося значне 

зростання порівняно з попереднім роком, що становило 35% і можна 

стверджувати, що підприємство намагається забезпечити свою діяльність 

основними засобами. Також спостерігаємо скорочення протягом 2019 р. готової 

продукції на 78%, що далі спричинило зменшення обсягів збуту продукції та 

вплинуло на скорочення упродовж 2019 р. порівняно з попереднім роком 

чистого доходу від реалізації продукції на 9%, зменшення фінансового 

результату до оподаткування: прибутку на 15% та скорочення величини 

чистого прибутку на 14%. Одночасно, протягом 2015-2019 рр. підприємство 

нарощувало величину власного капіталу, упродовж 2017-2019 рр. були відсутні 

довгострокові зобов’язання і забезпечення, протягом 2019 р. скоротилися 

поточні зобов’язання і забезпечення на 1%, тобто знижується рівень 

заборгованості. Позитивною динамікою для підприємства є зростання протягом 

2019 р. валового прибутку, фінансового результату від операційної діяльності, 

що підтверджує ефективність роботи. Щодо стану з рівнем витрат, то протягом 

2019 р. відбулося скорочення собівартості реалізованої продукції на 26%, 

зростання адміністративних витрат на 28%, підвищення витрат на збут на 73%. 

Можемо підсумувати, що протягом 2019 р. підприємство зберігає ефективність 

фінансово-господарської діяльності, конкурентні позиції на ринках збуту 

продукції (Гамова та Зубкова, 2011).  

Для здійснення глибшого дослідження стану конкурентоспроможності 

необхідним є аналіз управління персоналом, фінансового стану, рівня 

платоспроможності, збутової, виробничої діяльності, що дозволить говорити 

про конкурентні переваги.   

Спадна динаміка відбулася на підприємстві ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» упродовж 2019 р., що негативно вплинуло на рівень 

конкурентоспроможності (табл. 3.11). Враховуючи проаналізовані показники 

можна відзначити, що протягом 2019 р. відбулося скорочення за необоротними, 

оборотними активами, що говорить про незабезпеченість підприємства 

оборотними коштами. Щодо ситуації з основними засобами, то протягом 
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2019 р. відбулося скорочення на 10%, що дозволяє стверджувати про 

незабезпеченість виробництва основними засобами.  

Таблиця 3.11 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» упродовж 2015-2019 рр. 

№ Показники (тис. грн.) 

Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Необоротні активи 4989 3251 2615 3007 2707 

2 Оборотні активи 26879 29609 29824 34298 30868 

3 Основні засоби 4918 3159 2525 2904 2613 

4 Готова продукція 3169 2987 2327 2676 2408 

5 Товари 0 0 0 0 0 

6 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 647 1226 1342 1543 1389 

7 Власний капітал 28432 27866 26200 30130 27117 

8 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 221 348 323 371 334 

9 Поточні зобов’язання і забезпечення 3215 4646 5916 6803 6123 

10 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 18837 24484 24824 28782 25894 

11 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 16804 21024 20200 22334 23113 

12 Валовий прибуток (збиток) 2033 3460 4624 6448 2781 

13 Адміністративні витрати 5520 6075 6931 6925 7441 

14 Витрати на збут 1197 1298 1519 1814 1553 

15 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток (збиток) -3885 -1509 -2230 -312 -3264 

16 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 

(збиток) -3077 57 -1191 313 -2387 

17 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -3327 14 -1191 244 -2390 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 

 

Про неефективність виробничої діяльності, збуту продукції, проблеми з 

маркетинговою діяльністю дозволяє говорити ситуація з готовою продукцією, 

яка скоротилася протягом 2019 р. на 10% та протягом 2015-2019 рр. товарів не 

було. Ситуація із використанням власних ресурсів теж була складною через те, 

що протягом 2019 р. скоротилася величина власного капіталу на 10%. На 

підприємстві маємо ситуацію зі скороченням заборгованості через те, що 

протягом 2019 р. відбулося скорочення довгострокових зобов’язань і 

забезпечення, поточних зобов’язань і забезпечення. Про неефективність 

господарської діяльності, проблеми зі збутом продукції говорить скорочення 

протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом чистого доходу від 
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реалізації продукції, валового прибутку. Поряд з цим, підприємство протягом 

2019 р. нарощує обсяг витрат, тобто відбулося зростання собівартості 

реалізованої продукції, адміністративних витрат та скорочення витрат на збут. 

В додаток, підприємство у 2015 р., 2017 р., 2019 р. отримало збиток за 

фінансовим результатом від операційної діяльності, фінансовим результатом до 

оподаткування, чистим фінансовим результатом. Можна узагальнити, що на 

підприємстві є серйозні проблеми, робота є збитковою та відповідно рівень 

конкурентоспроможності є низьким. 

Тому для кращого визначення ситуації на підприємстві слід дослідити 

фінансове становище, рівень платоспроможності, ділової активності, ситуації зі 

збутом та просуванням продукції, процесом управління персоналом.  

Звернемо увагу на підприємство АТ «Український науково-дослідний 

проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»), за яким також проаналізовано 

показники на 2015-2019 рр. (табл. 3.12). На підприємстві спостерігається 

погіршення стану фінансово-господарської діяльності через те, що протягом 

2019 р. відбулося скорочення обсягу необоротних та оборотних активів, тобто 

використання оборотних коштів є неефективним та їх не вистачає. Щодо 

ситуації з основними засобами, то протягом 2019 р. відбулося погіршення 

ефективності використання виробничих основних засобів, на підприємстві їх не 

достатній обсяг. Також підприємство не має протягом 2015-2019 рр. готової 

продукції, товарів. Щодо ситуації з використанням фінансових ресурсів, то 

протягом 2019 р. відбулося зменшення власного капіталу на 15%, скорочення 

довгострокових зобов’язань і забезпечення на 6%, зниження поточних 

зобов’язань і забезпечення на 29%. Упродовж 2019 р. на підприємстві 

спостерігається спадна динаміка чистого доходу від реалізації продукції на 

28%, скорочення валового прибутку на 1%, зменшення фінансового результату 

від операційної діяльності на 63%. Щодо ситуації з витратами, то протягом 

2019 р. на підприємстві відбулося скорочення відсотку за собівартістю 

реалізованої продукції, зростання адміністративних витрат, підвищення витрат 
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на збут. Робота підприємства протягом 2019 р. характеризується погіршенням, 

оскільки отримано збиток фінансового результату до оподаткування, чистого 

фінансового результату. Можна підсумувати, що підприємство має у 2019 р. не 

найкращі показники фінансово-господарської діяльності, отримало збиток та є 

проблеми з рівнем конкурентоспроможності.  

Таблиця 3.12 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр. 

№ Показники (тис. грн.) 

Роки 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Необоротні активи 40388 37911 37116 34814 30645 -4169 -11,98 

2 Оборотні активи 58644 90459 62979 40443 33559 -6884 -17,02 

3 Основні засоби 37810 35482 33548 31535 30178 -1357 -4,30 

4 Готова продукція 0 0 0 0 0 0 0 

5 Товари 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками: за 

виданими авансами 1653 5193 8944 1507 7181 5674 376,51 

7 Власний капітал 60265 64973 66571 66449 56414 -10035 -15,10 

8 

Довгострокові 

зобов’язання і 
забезпечення 647 349 0 1606 1509 -97 -6,04 

9 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення 38120 63048 33524 8808 6282 -2526 -28,68 

10 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 39929 71638 93327 65921 47340 -18581 -28,19 

11 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 39296 66611 82251 61886 46406 -15480 -25,01 

12 Валовий прибуток (збиток) 633 5027 11076 4035 3984 -51 -1,26 

13 Адміністративні витрати 2710 3517 4258 3977 4120 143 3,60 

14 Витрати на збут 369 100 317 731 867 136 18,60 

15 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 

прибуток (збиток) -52 4688 1957 198 74 -124 -62,63 

16 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток 

(збиток) 3920 5724 2641 43 -8412 -8369 -19462,79 

17 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 

(збиток) 3214 4710 2150 35 -8412 -8377 -23934,29 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 



211 

Для підтвердження сформованих висновків доцільно більш детально 

проаналізувати стан конкурентоспроможності підприємства через аналіз 

фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, збутової і 

маркетингової діяльності.   

Можемо узагальнити, що протягом 2019 р. за результатами дослідження 

фінансово-господарської діяльності на підприємствах склалася така ситуація: 

ПрАТ «Запоріжабразив» є збитковим, відбулося скорочення показників 

діяльності, що підтверджує погіршення рівня конкурентоспроможності; робота 

ТОВ «Запорізький механічний завод» є прибутковою, але ситуація також є 

складною, оскільки відбувається динаміка до скорочення показників 

фінансової, господарської діяльності, що пояснюється існуванням проблем з 

рівнем конкурентоспроможності; підприємство ПрАТ «Бердянські жниварки» 

мало нормальні показники фінансово-господарської діяльності, зберігало 

позиції на ринку та рівень конкурентоспроможності; протягом 2015 р., 2017 р., 

2019 р. ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» отримало збиток, що 

говорить про неефективність фінансово-господарської діяльності, погіршення 

конкурентоспроможності, втрату ринків збуту продукції; підприємство 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») у 2019 р. є 

збитковим, має суттєві проблеми із фінансово-господарською діяльністю, не 

сформовано конкурентні переваги (Гамова, 2020q).  

Виходячи з цього, необхідно виділити основні причини, які стримують 

зростання конкурентоспроможності підприємств машинобудування та 

обумовили погіршення фінансово-господарської діяльності: не достатній обсяг 

оборотних коштів, тобто власних і залучених; неефективне використання 

основних засобів та їх недостатній обсяг для забезпечення виробничої 

діяльності; зменшення обсягів виробництва, збуту продукції; зменшення 

попиту на продукцію на внутрішньому і міжнародному ринку; розірвання 

контрактів з постачальниками, посередниками, партнерами; загострення 

конкурентної боротьби на міжнародному ринку; нераціональне використання 
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власного і позикового капіталу; зростання кредиторської заборгованості; 

підвищення цін на сировину, паливо, енергію; підвищення вимог до якості 

продукції; зростання числа аналогічної продукції; зростання всіх видів витрат, 

що є нераціональним; складність експортних операцій; низький рівень 

матеріально-сировинного потенціалу; складність системи іноземного імпорту; 

складність системи логістики щодо просування продукції; нестабільність курсу 

валюти; змінність рівня доходів населення; складність процесу укладення 

зовнішньоторговельних контрактів; необхідність дотримання під час 

виробництва міжнародних стандартів ЄС щодо експортної продукції 

підприємств машинобудування; складність умов праці; відсутність підтримки 

органів місцевої та державної влади.  

Поряд з цим, підприємства машинобудування перебувають під впливом 

чинників зовнішнього середовища, тобто взаємодія з конкурентами, 

посередниками, покупцями, постачальниками, органами державної влади, 

умови постачання сировини, матеріалів, законодавча база щодо регулювання 

конкуренції, регулювання зовнішньо-економічних зав’язків, складність 

зовнішньої торгівлі, відсутність фінансової підтримки.  

Зазначимо, що проаналізовані підприємства машинобудування упродовж 

2019 р. мають погіршення фінансової, господарської діяльності, частина з них є 

збитковими, тобто функціонують неефективно. На досліджуваних 

підприємствах є проблеми з рівнем конкурентоспроможності, формуванням 

конкурентних переваг, конкурентного потенціалу, конкурентних можливостей, 

не використовується конкурентна стратегія, не здійснюється стратегічне 

управління, що впливає на розробку стратегічних і проточних рішень. Тому 

досліджувані підприємства повинні орієнтуватися на вжиття заходів до 

підвищення конкурентоспроможності, що сприятиме співробітництву з 

міжнародними партнерами, розширенню ринків збуту продукції, дозволить 

орієнтуватися на виробництво якісної продукції, розширювати асортимент, 

вдосконалювати виробництво, завозити якісну сировину, матеріали, 

орієнтувати продукцію на закордонні ринки, коригувати процес інвестування, 
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інноваційну діяльність, маркетинг, фінансове становище та вплине на 

управління прибутковістю.  

Підприємства під час підвищення конкурентоспроможності також 

повинні враховувати внутрішнє середовище через те, що воно впливає на 

фінансування діяльності, використання ресурсів, виявлення резервів до 

зростання, роботу працівників, спеціалізацію виробничої діяльності, вибір 

ринків збуту продукції, орієнтацію збутової діяльності тощо.  

Можемо підсумувати, що для більш детального аналізу стану 

конкурентоспроможності існує потреба у дослідженні показників, коефіцієнтів, 

які дозволять його визначити та ними є фінансове становище, тобто 

забезпеченість, використання ресурсів; взаємодія з партнерам, тобто рівень 

ділової активності; організація виробництва, тобто використання основних 

засобів, виробничих потужностей; політика збуту та просування продукції на 

внутрішній, міжнародний ринки, тобто існування попиту на продукцію; 

організація управління персоналом, тобто мотивація працівників, 

продуктивність роботи, що впливає на результати діяльності.  

 

 

3.3. Рівень конкурентоспроможності підприємств машинобудування  

   

На сьогодні, підприємства машинобудування намагаються постійно 

покращувати показники діяльності, підвищувати рівень 

конкурентоспроможності, формувати конкурентні переваги, зміцнювати 

позиції на внутрішньому та міжнародному ринках збуту продукції, 

покращувати імідж, нарощувати обсяги збуту продукції, укладати контракти з 

постачальниками. Для підприємств машинобудування важливе значення 

відіграє рівень конкурентоспроможності продукції та в цілому підприємства, 

що впливає на фінансові показники діяльності, ефективність виробничо-

господарської діяльності. Згідно результатів дослідження, що були здійснені 

вище, слід більш детально проаналізувати рівень конкурентоспроможності 

підприємств.  
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Серед показників, які відображують стан конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування було сформовано такі: фінансовий стан; ділова 

активність; ефективність виробництва; ефективність збуту та просування 

продукції; ефективність управління персоналом. Враховуючи ці результати 

дослідження ми зможемо говорити про стан конкурентоспроможності, наявні 

проблеми та необхідність розробки заходів до його покращення. Ми вважаємо, 

що саме конкурентоспроможність підприємства є індикатором, який дозволить 

говорити про перспективи розвитку, можливості до охоплення нових ринків 

збуту, ефективність фінансово-господарської діяльності (Гамова та Череп, 

2018; Гамова, 2018f).  

Для здійснення розрахунку означених показників використано формули, 

що наведені в дослідженні Гамова О.В., Череп А.В., Козачок І.А. (2020).  

Виходячи з цього, слід проаналізувати стан конкурентоспроможності 

підприємств ПрАТ «Запоріжабразив»; ТОВ «Запорізький механічний завод»; 

ПрАТ «Бердянські жниварки»; ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»; 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»).  

Для початку, необхідно звернути увагу на показники фінансового стану 

вказаних підприємств упродовж 2015-2019 рр. Слід зазначити, що упродовж 

2019 р. на ПрАТ «Запоріжабразив» динаміка показників фінансового стану є 

змінною та порівняно з 2018 р. була наступною: темп зростання коефіцієнта 

автономії становить 38%; темп скорочення коефіцієнта фінансування відбувся 

на 55%; зростання коефіцієнта швидкої ліквідності становило 38%; темп 

зростання коефіцієнта загальної ліквідності склав 52%; підвищення коефіцієнта 

абсолютної ліквідності сягнуло до 2 разів; коефіцієнт маневреності власного 

капіталу мав відсоток зростання 4,57%; відсоток скорочення за коефіцієнтом 

росту роздрібного товарообігу становив 32%; коефіцієнт забезпечення 

власними засобами підвищився на 61%; відсоток скорочення коефіцієнта 

фінансової напруженості становив 37% (табл. 3.13). Порівнюючи динаміку 

показників можна відзначити, що підприємство має достатній рівень 
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платоспроможності, що підтверджується показниками за 2019 р., забезпечене 

власним капіталом, раціонально використовує власні кошти, але підвищується 

потреба у залученні позикового капіталу. Тому підприємство має контролювати 

використання власних засобів, розробити політику щодо залучення позикового 

капіталу що вплине на загальний рівень конкурентоспроможності (Гамова, 

2018f).  

Таблиця 3.13 

Показники фінансового стану ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2015-2019 рр. 

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 
Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Коефіцієнт автономії 0,45 0,51 0,48 0,49 0,68 0,19 38,36 

2 Коефіцієнт фінансування 1,21 0,94 1,07 1,02 0,46 -0,56 -54,78 

3 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 0,83 0,83 0,91 0,97 1,33 0,36 37,59 

4 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 1,45 1,64 1,30 1,53 2,32 0,79 51,69 

5 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 0,05 0,12 0,20 0,12 0,39 0,27 216,28 

6 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,42 0,44 0,21 0,51 0,53 0,02 4,57 

7 

Коефіцієнт росту 

роздрібного товарообігу 1,16 1,05 1,21 1,28 0,87 -0,41 -31,74 

8 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,26 0,32 0,17 0,33 0,54 0,20 60,95 

9 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,55 0,49 0,52 0,51 0,32 -0,19 -37,43 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Згідно згрупованих показників фінансового стану ТОВ «Запорізький 

механічний завод» можемо відзначити, що склалася трохи гірша ситуація через 

те, що упродовж 2018-2019 рр. відбулося скорочення розміру чистого прибутку, 

що відповідно пояснюється скороченням інших показників та може бути 

підтвердженням повільного зниження рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Аналізуючи показники фінансового стану бачимо, що їх 

динаміка є різнобічною та упродовж 2019 р. порівняно з попереднім періодом 

маємо скорочення значення коефіцієнта автономії на 3%, але він відповідає 

нормативному значенню 0,5, тобто підприємства має достатній рівень 
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фінансової незалежності від зовнішніх джерел; темп зростання коефіцієнта 

фінансування становив 37%, він є досить низьким та дозволяє стверджувати, 

що підприємство має проблеми із своєчасністю виконання зобов’язань; 

коефіцієнт швидкої ліквідності підтверджує високий рівень платоспроможності 

та мав темп зростання 1,59; відсоток зростання коефіцієнта загальної 

ліквідності становив 55%, що підтверджує можливість виконання 

короткострокових зобов’язань; коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє 

стверджувати, що підприємство має змогу вчасно погашати всі борги; відсоток 

зростання коефіцієнта маневреності власного капіталу становив 1,27 рази та 

говорить про зростання фінансової стійкості; темп зростання коефіцієнта 

забезпечення власними засобами становив 7,36%, що підтверджує достатній 

обсяг оборотних активів та залежність від позикового капіталу є низькою; 

коефіцієнт фінансової напруженості підвищився на 33% (табл. 3.14). З огляду 

на означене, підприємство є платоспроможним, прибутковим, але слід звернути 

увагу на раціональне використання ресурсів, рівень позикового капіталу.  

Таблиця 3.14 

Показники фінансового стану ТОВ «Запорізький механічний завод» упродовж 

2015-2019 рр. 

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Коефіцієнт автономії 0,95 0,95 0,93 0,93 0,90 -0,02 -2,63 

2 Коефіцієнт фінансування 0,05 0,05 0,07 0,08 0,11 0,03 36,90 

3 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 11,95 8,97 6,19 2,58 6,61 4,03 156,53 

4 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності 14,75 
18,7

0 13,67 5,82 9,02 3,20 55,02 

5 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 1,82 0,11 0,31 0,23 0,17 -0,06 -26,65 

6 
Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,68 0,94 0,94 0,38 0,87 0,49 127,84 

7 

Коефіцієнт росту 

роздрібного товарообігу 1,18 0,94 1,07 0,89 0,92 0,03 3,07 

8 
Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,93 0,95 0,93 0,83 0,89 0,06 7,36 

9 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,05 0,05 0,07 0,07 0,10 0,02 33,30 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 
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Щодо наведених показників фінансового стану ПрАТ «Бердянські 

жниварки», то можемо відзначити також змінну динаміку упродовж 2015-

2019 рр. (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Показники фінансового стану ПрАТ «Бердянські жниварки» упродовж 2015-

2019 рр. 

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 
Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Коефіцієнт автономії 0,47 0,42 0,35 0,37 0,40 0,03 8,93 

2 Коефіцієнт фінансування 1,11 1,37 1,86 1,73 1,51 -0,22 -12,93 

3 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,71 0,73 0,66 0,76 0,52 -0,24 -31,47 

4 Коефіцієнт загальної ліквідності 1,56 1,53 1,40 1,40 1,35 -0,05 -3,76 

5 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,00 -13,82 

6 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,55 0,70 0,74 0,69 0,52 -0,17 -24,39 

7 

Коефіцієнт росту роздрібного 

товарообігу 1,32 2,45 1,18 0,70 1,35 0,65 92,43 

8 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,33 0,34 0,28 0,29 0,26 -0,03 -9,77 

9 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,53 0,58 0,65 0,63 0,60 -0,03 -5,16 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Зокрема, упродовж 2018-2019 рр. підвищився коефіцієнт автономії, що 

відображає певний рівень самостійності підприємства; коефіцієнт фінансування 

мав спадний темп протягом 2018-2019 рр. та скорочення становило 13%, тобто 

відбулося погіршення фінансової стійкості, існують проблеми із погашенням 

довгострокових зобов’язань; коефіцієнт швидкої ліквідності скоротився 

протягом 2019 р. та відсоток скорочення становив 32%, що говорить про 

зниження платоспроможності підприємства, існування проблем із погашенням 

короткострокових зобов’язань; відсоток скорочення коефіцієнта загальної 

ліквідності протягом 2019 р. становив 4%; коефіцієнт абсолютної ліквідності 

був незмінним на протязі 2017-2019 рр., але значення є доволі низьким; 

коефіцієнт маневреності власного капіталу упродовж 2018-2019 рр. скоротився, 

але обсяг власного капіталу є достатнім для фінансування оборотних активів; 
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коефіцієнт забезпечення власними засобами мав низьке значення протягом 

2017-2019 рр., але на підприємстві достатньо власних коштів та залежність від 

позикового капіталу є низькою; коефіцієнт фінансової напруженості упродовж 

2019 р. скоротився на 5% та залежність від позикових коштів є незначною. 

Досліджуване підприємство ПрАТ «Бердянські жниварки» протягом 2018-

2019 рр. є фінансово стійким, але доцільним є покращення використання 

власних і позикових ресурсів. 

Слід відзначити, що проведено аналіз фінансових показників 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод». Можемо відзначити, що 

спостерігається змінна динаміку упродовж 2015-2019 рр. (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Показники фінансового стану ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 
Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Коефіцієнт автономії 0,89 0,85 0,81 0,97 0,88 -0,09 -9,17 

2 Коефіцієнт фінансування 0,12 0,18 0,24 0,24 0,12 -0,12 -50,00 

3 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 11,19 8,74 7,07 7,47 6,17 -1,30 -17,40 

4 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 8,36 6,37 5,04 6,55 4,20 -2,35 -35,90 

5 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 5,02 3,84 3,25 4,23 3,07 -1,16 -27,43 

6 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,82 0,88 0,90 0,92 0,75 -0,17 -18,30 

7 

Коефіцієнт росту 

роздрібного товарообігу 0,86 1,49 1,06 1,15 0,90 -0,25 -21,74 

8 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,87 0,83 0,79 1,03 0,86 -0,17 -16,15 

9 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,11 0,15 0,19 0,21 0,31 0,10 49,53 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 

 

З проаналізованих даних спостерігаємо зниження відсотку темпу росту за 

коефіцієнтом автономії упродовж 2019 р. на 9%, скорочення коефіцієнта 

фінансування протягом 2019 р. на 50%, що відображає зниження фінансової 
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стійкості, не своєчасність розрахунку підприємства за всіма зобов’язаннями. 

Упродовж 2019 р. порівняно з 2018 р. відбулася спадна динаміка коефіцієнта 

швидкої ліквідності, що становило 17%, коефіцієнта загальної ліквідності, що 

становило 36%, коефіцієнта абсолютної ліквідності, що становило 27%, тобто 

підприємство неплатоспроможне, не може вчасно погашати короткострокові 

зобов’язання. В додаток, на підприємстві протягом 2019 р. коефіцієнт 

маневреності власного капіталу скоротився на 18%, темп скорочення 

коефіцієнта забезпечення власними засобами становив 16% порівняно з 

попереднім роком, але ефективність використання знаходиться на нормальному 

рівні. Протягом 2019 р. відбулося скорочення коефіцієнта фінансової 

напруженості та залежність підприємства від позикових ресурсів є незначною. 

У 2019 р. підприємство залишається неплатоспроможним, знизився рівень 

фінансової стійкості та доцільним є підвищення ефективності використання 

власних і позикових ресурсів.   

Останнім є підприємство АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ»). Дослідження показників фінансового стану протягом 2015-2019 рр. 

дозволяє зауважити, що на підприємстві є проблеми та у 2019 р. робота була 

збитковою, що негативно впливає на стан конкурентоспроможності. Динаміка 

показників протягом 2019 р. є наступною: коефіцієнт автономії протягом 2018-

2019 рр. мав незмінну динаміку та характеризує відносний рівень незалежності 

підприємства; коефіцієнт фінансування протягом 2018-2019 рр. є низьким та 

говорить про зростання фінансових ризиків, низький рівень фінансової 

стійкості; упродовж 2019 р. скоротився коефіцієнт швидкої ліквідності, 

коефіцієнт абсолютної ліквідності, тобто знизилася платоспроможність 

підприємства; відсоток зниження коефіцієнта маневреності власного капіталу 

становив 4% та не вистачає ресурсів для фінансування оборотних активів; 

коефіцієнт забезпечення власними засобами упродовж 2019 р. скоротився на 

2%, тобто також не вистачає фінансових ресурсів (табл. 3.17). Протягом 2019 р. 

відбулося скорочення коефіцієнта фінансової напруженості через те, що рівень 
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залежності від позикових коштів є незначним. За результатами 2019 р. 

підприємство АТ «ВІТ» має нестабільне фінансове становище та доречним є 

відновлення прибутковості.  

Таблиця 3.17 

Показники фінансового стану АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 
Значення 

Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Коефіцієнт автономії 0,61 0,51 0,67 0,88 0,88 -0,004 -0,49 

2 Коефіцієнт фінансування 0,64 0,98 0,50 0,16 0,14 -0,02 -11,88 

3 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 1,76 1,31 2,16 6,56 3,27 -3,30 -50,25 

4 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 1,54 1,43 1,88 4,59 5,34 0,75 16,34 

5 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 0,84 0,50 0,90 3,12 1,94 -1,18 -37,83 

6 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,33 0,42 0,44 0,48 0,46 -0,02 -4,05 

7 

Коефіцієнт росту 

роздрібного товарообігу 1,09 9,81 0,92 0,45 0,71 0,26 56,71 

8 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,34 0,30 0,47 0,78 0,77 -0,01 -1,83 

9 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,39 0,49 0,33 0,14 0,12 -0,02 -12,31 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 

Аналізуючи показники ділової активності, які відображають рівень 

взаємодії підприємства з постачальниками, конкурентами, партнерами 

упродовж 2015-2019 рр. слід зупинитися на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжабразив». Обрані показники упродовж 2019 р. мали змінну 

тенденцію (табл. 3.18). Можемо зазначити, що протягом 2019 р. темп зростання 

коефіцієнт рентабельності продукції є спадним та від’ємним, що відображає 

збитковість роботи підприємства та воно не одержує прибутку від продажу 

продукції. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості впродовж 
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2019 р. підвищився на 1%, але управління рівнем заборгованості знаходиться на 

низькому рівні. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості протягом 

2019 р. скоротився на 13%.  

Таблиця 3.18 

Показники ділової активності ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 
Коефіцієнт рентабельності 

продукції 0,24 2,72 4,75 7,11 -0,19 -7,30 -102,60 

2 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 7,69 8,61 12,85 10,90 11,02 0,11 1,03 

3 

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 

заборгованості 3,48 3,57 4,41 4,45 3,88 -0,58 -12,95 

4 

Коефіцієнт співвідношення 

дебіторської та 
кредиторської 

заборгованості 0,26 0,14 0,20 0,20 0,14 -0,06 -29,51 

5 
Коефіцієнт оборотності 

активів 1,81 1,85 2,22 2,24 1,59 -0,66 -29,24 

6 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 2,61 2,54 3,35 3,01 2,35 -0,66 -21,95 

7 
Коефіцієнт оборотності 

запасів 3,64 3,73 5,52 5,65 3,61 -2,04 -36,11 

8 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 3,75 3,82 4,45 4,53 2,69 -1,84 -40,55 

9 
Рентабельність власного 

капіталу 0,66 0,84 1,65 2,45 -0,04 -2,49 -101,72 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

За результатами коефіцієнта співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованості можна відзначити, що протягом 2015-2019 рр. 

політика кредитування підприємства є ефективною та підвищується рівень 

ліквідності. Щодо стану оборотних активів, то протягом 2019 р. відбулося 

скорочення коефіцієнта оборотності активів на 29%, тобто спостерігається 

погіршення використання активів, коефіцієнт оборотності оборотних коштів 

протягом 2019 р. скоротився на 22%, відсоток скорочення коефіцієнта 

оборотності запасів протягом 2019 р. становив 36% та відображає певні 

проблеми з управління запасами, коефіцієнт оборотності власного капіталу 

упродовж 2019 р. зменшився та відображає погіршення ефективності 
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управління власним капіталом. Можемо підсумувати, що на підприємстві 

протягом 2019 р. погіршилася ділова активність та було отримано збиток, що 

негативно впливає на рівень конкурентоспроможності. 

Аналізуючи показники ділової активності упродовж 2019 р. підприємства 

ТОВ «Запорізький механічний завод» можемо відзначити, що відбулося 

скорочення (табл. 3.19).  

Таблиця 3.19 

Показники ділової активності ТОВ «Запорізький механічний завод» упродовж 

2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт рентабельності 

продукції 8,76 5,64 18,32 7,39 0,48 -6,91 -93,45 

2 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 2,45 3,28 5,28 4,25 2,62 -1,63 -38,34 

3 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості 12,16 8,60 8,90 6,61 6,19 -0,42 -6,37 

4 

Коефіцієнт співвідношення 
дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 1,41 1,23 0,58 1,12 1,23 0,11 9,77 

5 

Коефіцієнт оборотності 

активів 0,48 0,42 0,54 0,57 0,53 -0,04 -7,48 

6 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 0,79 0,51 0,57 0,83 0,81 -0,03 -3,34 

7 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 1,87 1,50 1,38 1,55 1,59 0,04 2,62 

8 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 0,50 0,44 0,57 0,63 0,58 -0,05 -7,59 

9 

Рентабельність власного 

капіталу 3,04 0,18 0,70 0,34 0,02 -0,32 -93,83 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 

 

Аналізуючи показники протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом 

відбулися наступні зміни: відсоток скорочення коефіцієнта рентабельності 

продукції протягом 2019 р. становив 93%, тобто відбувається скорочення 

прибутковості підприємства; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості протягом 2019 р. становив 38% та відповідно 

коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості склав 6%; темп 
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зростання коефіцієнта співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості склав 10% та дозволяє стверджувати, що проблем з ліквідністю 

немає; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності активів склав 7% протягом 

2019 р., що відображає проблеми з використання активів; протягом 2019 р. 

скорочення коефіцієнта оборотності оборотних коштів склало 3%; відсоток 

підвищення коефіцієнта оборотності запасів протягом 2019 р. становив 3%, що 

відображає незначне покращення використання запасів на підприємстві; 

знизився коефіцієнт оборотності власного капіталу протягом 2019 р. на 8%, 

тобто погіршилася ефективність використання власних ресурсів; відсоток 

скорочення рентабельності власного капіталу протягом 2019 р. становив 94%. 

Слід узагальнити, що рівень ділової активності протягом 2019 р. мав незначне 

погіршення та керівництво має вжити заходів для його підвищення, що вплине 

на стан конкурентоспроможності. 

Зупинимося на дослідженні показників ділової активності підприємства 

ПрАТ «Бердянські жниварки» протягом 2015-2019 рр. та можемо відзначити, 

що відбулося скорочення (табл. 3.20). За аналізованими показниками протягом 

2019 р. спостерігається наступна динаміка: коефіцієнт рентабельності продукції 

протягом 2016-2019 рр. знаходився на одному рівні, є досить низьким та 

говорить про зниження прибутковості підприємства; відсоток зростання 

коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості протягом 2019 р. становив 

8%, скорочення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості 

упродовж 2019 р. становило 12%; коефіцієнт співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованості протягом 2019 р. підвищився та підприємство є 

платоспроможним; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності активів 

упродовж 2019 р. становило 16% та дозволяє стверджувати, що на підприємстві 

є проблеми з використанням активів; темп скорочення коефіцієнта оборотності 

оборотних коштів становив 11% протягом 2019 р. та відбулося погіршення 

ефективності їх використання; відсоток зростання коефіцієнта оборотності 

запасів упродовж 2019 р. порівняно з попереднім періодом становив 52%, тобто 

використання запасів покращилося; темп скорочення коефіцієнта оборотності 
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власного капіталу протягом 2019 р. мав спадну динаміку та підтверджує 

проблеми із використанням власних засобів. Можемо відзначити, що протягом 

2019 р. порівняно з попереднім періодом ділова активність підприємства 

погіршилася, що знижує рівень конкурентоспроможності.  

Таблиця 3.20 

Показники ділової активності ПрАТ «Бердянські жниварки» упродовж 2015-

2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт рентабельності 

продукції 0,29 0,09 0,08 0,08 0,09 0,01 16,73 

2 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 7,26 15,31 10,15 7,21 7,78 0,56 7,83 

3 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 
заборгованості 2,23 3,13 2,12 1,49 1,31 -0,18 -12,34 

4 

Коефіцієнт співвідношення 

дебіторської та 
кредиторської 

заборгованості 0,34 0,13 0,26 0,16 0,18 0,02 10,11 

5 

Коефіцієнт оборотності 

активів 1,13 1,74 1,32 0,96 0,81 -0,15 -15,72 

6 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 1,52 2,08 1,47 1,07 0,95 -0,11 -10,71 

7 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 1,71 2,72 2,13 1,48 2,25 0,77 52,30 

8 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 2,28 3,94 3,48 2,67 2,11 -0,57 -21,16 

9 

Рентабельність власного 

капіталу 4,28 2,51 2,19 1,55 1,16 -0,39 -25,15 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Проведений аналіз показників ділової активності підприємства 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» протягом 2019 р. показав, що 

відбулося погіршення результатів (табл. 3.21). З проаналізованих даних можна 

зауважити, що протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. сформувалася така 

динаміка: коефіцієнт рентабельності продукції у 2019 р. мав від’ємне значення, 

що пояснюється збитковістю роботи підприємства та відповідно підприємство 

не одержує прибутку; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості протягом 2019 р. становив 41%, коефіцієнта 
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оборотності кредиторської заборгованості протягом 2019 р. відповідно 7%; 

коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 

протягом 2017-2019 рр. мав незмінне значення, тобто ситуація кредитування не 

змінювалася; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності активів протягом 

2019 р. становив 11% через те, що є проблеми з ефективністю використання 

активів; темп скорочення коефіцієнта оборотності оборотних коштів за 2019 р. 

становив 16% та їх використання також неефективне; відсоток підвищення 

коефіцієнта оборотності запасів становив 2%, тобто покращується ефективність 

використання запасів; протягом 2019 р. скоротився коефіцієнт оборотності 

власного капіталу та є проблеми з раціональністю його використання. Згідно 

проаналізованих даних можемо зазначити, що стан ділової активності 

погіршився у 2019 р., що вплинуло на показники конкурентоспроможності.   

Таблиця 3.21 

Показники ділової активності ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт рентабельності 

продукції -19,80 0,07 -5,90 1,09 -10,34 -11,43 -1046,49 

2 
Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 2,85 5,14 8,48 13,10 7,73 -5,37 -40,98 

3 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості 5,46 5,81 4,42 4,29 3,99 -0,30 -7,05 

4 

Коефіцієнт співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 0,68 0,48 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 

5 

Коефіцієнт оборотності 

активів 0,59 0,76 0,76 0,83 0,73 -0,09 -11,48 

6 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 0,75 0,87 0,84 0,90 0,75 -0,14 -15,90 

7 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 2,33 3,01 2,83 2,83 2,88 0,05 1,83 

8 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 0,66 0,87 0,92 1,02 0,94 -0,09 -8,38 

9 

Рентабельність власного 

капіталу -11,59 0,005 -0,44 0,09 -0,83 -0,92 -1063,82 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 

 



226 

Проведемо аналіз виділеної групи показників ділової активності 

підприємства АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський 

та технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») (табл. 3.22). 

Загалом, на підприємстві є проблеми з рівнем ділової активності та його 

функціонування протягом 2019 р. є збитковим.  

Таблиця 3.22 

Показники ділової активності АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт 

рентабельності продукції 8,18 7,07 2,61 0,06 -18,13 -18,18 -32151,58 

2 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 

заборгованості 32,46 20,93 13,20 12,62 10,90 -1,72 -13,61 

3 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості 1,12 1,40 1,93 3,00 5,20 2,20 73,32 

4 

Коефіцієнт 

співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 0,04 0,08 0,27 0,14 0,92 0,78 536,94 

5 

Коефіцієнт оборотності 

активів 0,42 0,63 0,82 0,75 0,68 -0,07 -9,71 

6 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 0,75 0,96 1,22 1,27 1,28 0,005 0,36 

7 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 1,79 2,11 2,74 4,01 3,98 -0,03 -0,74 

8 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 0,68 1,14 1,42 0,99 0,77 -0,22 -22,25 

9 

Рентабельність власного 

капіталу 5,48 7,52 3,27 0,05 -13,69 -13,75 -26121,18 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 

Слід уточнити, що протягом 2019 р. коефіцієнт рентабельності продукції 

був від’ємним, що підтверджує той факт, що підприємство не отримує 

прибуток; спостерігається скорочення протягом 2019 р. коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості та зростання коефіцієнта оборотності 
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кредиторської заборгованості; значно підвищився коефіцієнт співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості у 2019 р., що підтверджує 

низький рівень ліквідності, платоспроможності підприємства; темп зростання 

коефіцієнта оборотності активів протягом 2019 р. мав спадний характер та є 

проблеми з розподілом активів; відсоток зростання коефіцієнта оборотності 

оборотних коштів упродовж 2019 р. становив 0,36%, тобто поступово 

покращується їх використання; зниження відбулося за коефіцієнтом 

оборотності запасів, який упродовж 2019 р. скоротився на 1% та є проблеми з їх 

використанням; відсоток скорочення коефіцієнта оборотності власного капіталу 

протягом 2019 р. становив 22%, що підтверджує неефективність його 

використання. Як результат, підприємство протягом 2019 р. має низький рівень 

ділової активності, що призводить до значного зниження 

конкурентоспроможності. 

Важливу роль у визначенні рівня конкурентоспроможності підприємств 

відіграє дослідження ефективності виробництва, що дозволить визначити 

показники виробничої діяльності, виробничі потужності. Розпочнемо з аналізу 

обраних показників ефективності виробництва підприємства 

ПрАТ «Запоріжабразив» (табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 

Показники виробництва ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт продуктивності 

праці 425,13 454,53 535,76 690,10 590,70 -99,41 -14,40 

2 

Коефіцієнт зносу основних 

засобів 0,71 0,70 0,71 0,74 0,72 -0,02 -2,57 

3 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 0,02 0,04 0,04 0,04 0,06 0,02 51,43 

4 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 2,42 2,36 2,47 2,88 2,62 -0,27 -9,30 

5 Коефіцієнт фондовіддачі 6,80 7,22 9,26 12,86 9,59 -3,27 -25,42 

6 Коефіцієнт фондоємності 0,15 0,14 0,11 0,08 0,10 0,03 34,09 

7 

Коефіцієнт 

фондоозброєності 93,99 96,22 96,86 86,29 94,16 7,87 9,12 

8 

Рівень рентабельності 

(збитковості) виробництва 1,34 1,24 1,28 1,31 1,18 -0,13 -9,99 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Можемо зауважити, що протягом 2019 р. спостерігається така динаміка 

показників порівняно з попереднім періодом: відсоток скорочення коефіцієнта 

продуктивності праці протягом 2019 р. становило 14%, що відображає незначне 

погіршення ефективності роботи працівників; відбулося скорочення 

коефіцієнта зносу основних засобів протягом 2019 р., що відображає 

покращення стану основних виробничих засобів; досить не значним є 

коефіцієнт оновлення основних засобів протягом 2015-2019 рр., що говорить 

про повільне оновлення основних виробничих засобів; темп скорочення 

коефіцієнта вибуття основних засобів протягом 2015-2019 рр. майже не 

змінювався; протягом 2019 р. відбулося незначне скорочення коефіцієнта 

фондовіддачі, але використання основних виробничих засобів залишається 

ефективним; коефіцієнт фондоозброєності протягом 2015-2019 рр. залишається 

на одному рівні, тобто працівники забезпечені основними виробничими 

засобами; рівень рентабельності виробництва на протязі 2015-2019 рр. 

залишається достатньо високим, тобто виробнича діяльність є ефективною. 

Загалом підприємство протягом 2019 р. зберігає ефективність виробничої 

діяльності, але відбулося незначне погіршення за деякими показниками.  

Розглянемо більш детально результати аналізу показників ефективності 

виробництва підприємства ТОВ «Запорізький механічний завод», що отримані 

на 2015-2019 рр. (табл. 3.24). Аналізуючи показники можемо відзначити, що 

упродовж 2015-2019 рр. показники мали спадний характер та бачимо таке: за 

коефіцієнтом продуктивності праці можна зафіксувати скорочення на 1%, тобто 

відбулося зниження ефективності роботи працівників; за показником 

коефіцієнт зносу основних засобів відбулося скорочення на 42% протягом 

2019 р., тобто знижується рівень зносу основних виробничих засобів; відсоток 

зростання коефіцієнта оновлення основних засобів протягом 2019 р. становив 

2,89 рази, тобто відбувається постійне оновлення їх частки; коефіцієнт вибуття 

основних засобів протягом 2019 р. становив 66%; спадну динаміку мав 

коефіцієнт фондовіддачі, що скоротився на 58% протягом 2019 р. і відображає 

погіршення ефективності використання основних засобів; за коефіцієнтом 



229 

фондоозброєності можна зафіксувати зростання протягом 2019 р. в 1,43 рази; 

рівень рентабельності виробництва протягом 2018-2019 рр. скорочувався, але 

виробнича діяльність залишається ефективною. Слід узагальнити, що протягом 

2019 р. виробнича діяльність підприємства залишається ефективною, але слід 

збільшувати обсяги збуту продукції, заклювати нові контракти, розширювати 

ринки збуту (Гамова, 2018c, с. 253-256).  

Таблиця 3.24 

Показники виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод» упродовж 2015-

2019 рр.  

№ 
Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт 

продуктивності праці 53,74 55,02 64,57 54,64 54,05 -0,58 -1,07 

2 
Коефіцієнт зносу 
основних засобів 0,61 0,63 0,64 0,63 0,37 -0,27 -41,92 

3 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів -0,13 0,05 0,10 0,12 0,47 0,35 289,97 

4 
Коефіцієнт вибуття 
основних засобів 1,56 1,71 1,75 1,73 0,58 -1,15 -66,36 

5 Коефіцієнт фондовіддачі 18,67 17,29 22,07 21,97 9,11 -12,85 -58,52 

6 Коефіцієнт фондоємності 0,05 0,06 0,05 0,05 0,11 0,06 141,05 

7 
Коефіцієнт 

фондоозброєності 6,65 6,97 8,01 8,90 21,69 12,80 143,85 

8 

Рівень рентабельності 

(збитковості) 

виробництва 1,44 1,34 1,49 1,34 1,32 -0,03 -2,03 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 

 

Аналізуючи показники ефективності виробництва підприємства 

ПрАТ «Бердянські жниварки» можемо відзначити, що протягом 2019 р. 

показники мали змінну динаміку (табл. 3.25). В цілому, аналіз показників 

показав, що протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом відбулося: 

коефіцієнт продуктивності праці протягом 2019 р. підвищився, що говорить про 

ефективність роботи працівників; коефіцієнт зносу основних засобів протягом 

2018-2019 рр. скорочувався, тобто підприємство впроваджує заходи до 

покращення використання виробничих основних засобів; коефіцієнт оновлення 
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основних засобів упродовж 2015-2019 рр. коливався в однакових межах та 

підприємство намагається використовувати більш нові виробничі основні 

засоби; коефіцієнт вибуття основних засобів упродовж 2015-2019 рр. також 

майже не змінюється; показник коефіцієнт фондовіддачі на протязі 2019 р. 

скоротився на 34% та використовувати основні засоби доцільно раціональніше; 

протягом 2019 р. коефіцієнт фондоозброєності виріс на 38% через те, що 

підприємство намагається забезпечити працівників достатнім обсягом основних 

засобів; рівень рентабельності виробництва протягом 2018-2019 рр. 

підвищився. Можемо підвести підсумок, що підприємство зберігає 

ефективність виробничої діяльності, підтримує рівень 

конкурентоспроможності, зберігає ринки збуту, налагоджує зв’язки (Гамова, 

Козачок та Майна, 2019).   

Таблиця 3.25 

Показники виробництва ПрАТ «Бердянські жниварки» упродовж 2015-2019 рр.  

№ 
Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт 

продуктивності праці 210,64 386,83 374,92 249,73 340,03 90,30 36,16 

2 
Коефіцієнт зносу 
основних засобів 0,46 0,53 0,58 0,55 0,54 -0,02 -2,79 

3 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 0,10 0,05 0,18 0,22 0,23 0,01 4,16 

4 
Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 0,86 1,15 1,41 1,23 1,16 -0,07 -6,02 

5 

Коефіцієнт 

фондовіддачі 4,44 11,10 12,87 9,56 6,35 -3,21 -33,56 

6 
Коефіцієнт 

фондоємності 0,23 0,09 0,08 0,10 0,16 0,05 50,51 

7 

Коефіцієнт 

фондоозброєності 71,41 53,35 43,34 51,04 70,19 19,15 37,52 

8 

Рівень рентабельності 
(збитковості) 

виробництва 1,57 1,38 1,23 1,37 1,69 0,31 22,94 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Зупинимося на дослідженні показників ефективності виробництва 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод», що здійснено на 2015-2019 рр. 

(табл. 3.26). Виходячи з наведених даних, слід підкреслити те, що показники 
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мали змінну динаміку та протягом 2019 р. порівняно з попереднім періодом 

відбулося: коефіцієнт продуктивності праці скоротився протягом 2019 р. на 5%, 

але ефективність роботи працівників знаходиться на нормальному рівні; 

коефіцієнт зносу основних засобів мав незмінну динаміку протягом 2017-

2019 рр., тобто використання виробничих засобів було незмінним; коефіцієнт 

оновлення основних засобів є підтвердженням того, що протягом 2019 р. їх 

оновлення не відбувалося; коефіцієнт вибуття основних засобів також мав 

незмінне значення протягом 2017-2019 рр.; коефіцієнт фондовіддачі на протязі 

2019 р. скоротився на 9%, що підтверджує неефективність використання 

основних засобів; відсоток зростання коефіцієнта фондоозброєності становив 

7%, тобто частина працівників забезпечені основними засобами; рівень 

рентабельності виробництва протягом 2019 р. скоротився на 13%. Слід підвести 

підсумок, що виробнича діяльність протягом 2019 р. не зазнала значного 

скорочення, але деякі показники знизилися, що вплинуло на обсяги 

виробництва, збуту продукції, рівень конкурентоспроможності та ситуацію зі 

збитковістю.  

Таблиця 3.26 

Показники виробництва ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 
Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт продуктивності 

праці 40,02 63,35 69,31 83,31 79,00 -4,31 -5,18 

2 
Коефіцієнт зносу основних 

засобів 0,83 0,89 0,91 0,91 0,91 0,00 0,00 

3 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів -0,001 0,04 0,003 0,13 -0,11 -0,24 -185,19 

4 
Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 4,74 8,28 10,64 10,64 10,64 0,00 0,00 

5 Коефіцієнт фондовіддачі 2,78 6,06 8,73 10,60 9,62 -0,98 -9,26 

6 Коефіцієнт фондоємності 0,36 0,16 0,11 0,09 0,10 0,01 10,21 

7 

Коефіцієнт 

фондоозброєності 33,39 21,14 15,36 15,34 16,42 1,08 7,07 

8 

Рівень рентабельності 

(збитковості) виробництва 1,12 1,16 1,23 1,29 1,12 -0,17 -13,07 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 
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Слід проаналізувати показники ефективності виробництва 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»), що здійснено 

на 2015-2019 рр. (табл. 3.27).  

Таблиця 3.27 

Показники виробництва АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр.  

№ 
Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт 

продуктивності праці 14,35 150,18 138,74 69,19 54,80 -14,38 -20,79 

2 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 0,03 4,07 

3 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 0,009 0,01 0,007 0,01 0,04 0,04 531,60 

4 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 1,53 1,71 1,89 2,10 2,39 0,29 13,78 

5 

Коефіцієнт 

фондовіддачі 1,03 1,95 2,70 2,03 1,53 -0,49 -24,27 

6 

Коефіцієнт 

фондоємності 0,97 0,51 0,37 0,49 0,65 0,16 32,04 

7 

Коефіцієнт 

фондоозброєності 126,90 127,69 121,11 125,16 131,87 6,71 5,36 

8 

Рівень рентабельності 

(збитковості) 
виробництва 1,02 1,08 1,13 1,07 1,02 -0,05 -4,23 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 

Аналізуючи наведені показники, які відображають стан виробничої 

діяльності упродовж аналізованого періоду зазначимо: коефіцієнт 

продуктивності праці протягом 2019 р. скоротився на 21%, що відображає 

значне зниження продуктивності праці; коефіцієнт зносу основних засобів 

упродовж 2019 р. підвищився на 4%, тобто основні виробничі засоби мають 

значний рівень зношеності; коефіцієнт оновлення основних засобів протягом 

2019 р. мав незначне підвищення, що підтверджує їх повільне оновлення; 

коефіцієнт вибуття основних засобів упродовж 2015-2019 рр. підвищувався; 
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коефіцієнт фондовіддачі протягом 2019 р. мав значне скорочення, що 

відображає погіршення ефективності використання основних засобів; відсоток 

зростання коефіцієнта фондоозброєності протягом 2019 р. становить 5%, тобто 

підприємство намагається покращити рівень забезпеченості працівників 

основними засобами; рівень рентабельності виробництва протягом 2018-

2019 рр. скорочувався, тобто спостерігається погіршення виробничої 

діяльності. Як підсумок можна відзначити, що протягом 2019 р. підприємство 

намагалося зберегти ефективність виробничої діяльності, але обсяги 

виробництва, збуту продукції скоротилися, функціонування є збитковим, що 

також є причиною низького рівня конкурентоспроможності. 

Вагомим показником, який відображає та визначає рівень 

конкурентоспроможності підприємства є ефективність збуту та просування 

продукції. Дослідження цих показників дозволить проаналізувати політику 

щодо просування продукції, взаємодію підприємства з партнерами. Розпочнемо 

дослідження з аналізу показників на прикладі підприємства 

ПрАТ «Запоріжабразив» (табл. 3.28). За групою показників протягом 2019 р. 

порівняно з попереднім періодом відбулося скорочення: коефіцієнт 

завантаження виробничих потужностей мав спадну динаміку та протягом 

2019 р. скорочення становило 5%, що підтверджує не повне використання 

виробничих можливостей підприємства, не завантаження виробничих 

потужностей; відсоток скорочення коефіцієнта затовареності готовою 

продукцією упродовж 2019 р. становив 36%, тобто не достатній обсяг готової 

продукції на підприємстві; спостерігаємо незмінне значення коефіцієнта 

ефективності реклами і засобів стимулювання збуту протягом 2015-2019 рр., 

тобто доцільним є вжиття заходів для підвищення ефективності використання 

реклами; коефіцієнт ефективності управління підприємством варіювався в 

межах 3,76-2,23, тобто темп скорочення за 2019 р. порівняно з попереднім 

роком становив 46% та підприємство потребує більш якісного управління; 

коефіцієнт рентабельності реалізації упродовж 2019 р. набув від’ємного 

значення через те, що підприємство у 2019 р. отримало збиток; темп зростання 
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коефіцієнта ефективності маркетингових заходів протягом 2017-2019 рр. був 

спадним, тобто реалізовані маркетингові заходи є неефективними. Можемо 

зазначити, що протягом 2019 р. ефективність збуту та просування продукції 

погіршилася та підприємство має вжити заходів для їх підвищення, що 

безпосередньо впливає на рівень конкурентоспроможності, конкурентні 

можливості.   

Таблиця 3.28 

Показники збуту та просування продукції ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 

2015-2019 рр.  

№ 
Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 0,33 0,27 0,35 0,41 0,39 -0,02 -4,88 

2 
Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 0,05 0,04 0,03 0,08 0,05 -0,03 -35,65 

3 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 
стимулювання збуту 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,001 5,85 

4 

Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 3,76 3,65 4,13 4,10 2,23 -1,87 -45,72 

5 
Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 0,18 2,19 3,71 5,41 -0,16 -5,57 -102,89 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 3,26 3,35 3,04 2,96 2,79 -0,16 -5,53 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Проаналізуємо показники збуту та просування продукції на прикладі 

підприємства ТОВ «Запорізький механічний завод» (табл. 3.29). Як показують 

результати показники протягом 2019 р. мали змінну динаміку: коефіцієнт 

завантаження виробничих потужностей протягом 2019 р. виріс на 16%, тобто 

підвищився рівень використання наявних виробничих потужностей; коефіцієнт 

затовареності готовою продукцією протягом 2019 р. підвищився на 42%; 

коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту протягом 2016-

2019 рр. мав незмінне значення, знаходився на низькому рівні та підтверджує 

низький рівень використання рекламних заходів; коефіцієнт ефективності 

управління підприємством упродовж 2019 р. скоротився на 6%, тобто 
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погіршується ефективність управління підприємством, що потребує 

відповідного коригування; відсоток скорочення коефіцієнта рентабельності 

реалізації протягом 2019 р. становив 93%, що говорить про значне скорочення 

обсягів реалізації продукції, зменшення попиту, неефективність діяльності; 

протягом 2018-2019 рр. коефіцієнт ефективності маркетингових заходів значно 

підвищився, тобто підприємство намагається покращити збутову діяльність. 

Слід підсумувати, що на підприємстві протягом 2019 р. діяльність з просування 

продукції погіршилася та є проблеми з процесом управління, що потребує 

покращення (Гамова, 2018c, с. 253-256).  

Таблиця 3.29 

Показники збуту та просування продукції ТОВ «Запорізький механічний завод» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 0,31 0,42 0,51 0,32 0,37 0,05 15,63 

2 

Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 0,04 0,05 0,12 0,10 0,14 0,04 41,56 

3 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 
стимулювання збуту 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,0002 -3,54 

4 

Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 0,50 0,44 0,55 0,62 0,58 -0,04 -6,41 

5 
Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 6,10 4,22 12,28 5,51 0,37 -5,14 -93,32 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 12,88 11,29 8,21 9,57 9,93 0,35 3,67 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 

 

Досить змінною є динаміка показників збуту та просування продукції на 

підприємстві ПрАТ «Бердянські жниварки» протягом 2015-2019 рр. (табл. 3.30). 

Враховуючи проаналізоване можемо відзначити, що протягом 2019 р. відбулося 

зростання коефіцієнта завантаження виробничих потужностей на 64%, що 

підтверджує використання наявних виробничих потужностей; коефіцієнт 

затовареності готовою продукцією протягом 2017-2019 рр. мав незмінне 

значення; відсоток зростання коефіцієнта ефективності реклами і засобів 
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стимулювання збуту протягом 2019 р. становив 90%, тобто підприємство 

намагається впроваджувати маркетингові заходи; відсоток скорочення 

коефіцієнта ефективності управління підприємством протягом 2019 р. становив 

20%, тобто на підприємстві є певні проблеми; темп скорочення коефіцієнта 

рентабельності реалізації протягом 2019 р. становив 5%, що відображає 

скорочення обсягів збуту продукції, зниження попиту на ринку; коефіцієнт 

ефективності маркетингових заходів також мав спадну динаміку та протягом 

2019 р. скоротився на 47%, що підтверджує потребу у підвищенні ефективності 

маркетингової діяльності. Можемо узагальнити, що на підприємстві протягом 

2019 р. ситуація зі збутом та просуванням продукції була складною та потребує 

покращення для підвищення рівня конкурентоспроможності, зміцнення 

конкурентних позицій на ринку.  

Таблиця 3.30 

Показники збуту та просування продукції ПрАТ «Бердянські жниварки» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих 
потужностей 0,25 0,34 0,37 0,25 0,41 0,16 64,00 

2 

Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 0,19 0,05 0,28 0,23 0,25 0,02 8,10 

3 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,012 90,36 

4 

Коефіцієнт ефективності 
управління 

підприємством 1,88 3,41 3,14 2,48 1,98 -0,50 -20,14 

5 

Коефіцієнт 

рентабельності реалізації 18,73 6,36 6,29 5,81 5,52 -0,29 -5,05 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 3,87 3,84 5,60 4,88 2,56 -2,31 -47,47 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Також, розглянемо показники збуту та просування продукції на 

підприємстві ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» протягом 2015-

2019 рр. (табл. 3.31).  
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Таблиця 3.31 

Показники збуту та просування продукції ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих 

потужностей 0,27 0,45 0,59 0,77 0,63 -0,14 -18,18 

2 
Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 -0,004 -5,26 

3 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 -0,001 -4,84 

4 

Коефіцієнт ефективності 

управління 

підприємством 0,66 0,88 0,95 0,96 0,95 -0,0004 -0,04 

5 

Коефіцієнт 

рентабельності реалізації -17,66 0,06 -4,80 0,85 -9,23 -10,08 -1188,75 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 3,93 4,72 4,09 3,97 2,78 -1,19 -29,94 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 

 

Можемо узагальнити, що протягом 2019 р. спостерігається спадна 

динаміка за більшістю проаналізованих показників та слід відзначити: 

коефіцієнт завантаження виробничих потужностей мав зниження, тобто 

виробництво завантажене не в повній мірі; коефіцієнт затовареності готовою 

продукцією протягом 2016-2019 рр. мав незмінне значення; коефіцієнт 

ефективності реклами і засобів стимулювання збуту протягом 2015-2019 рр. 

мав низьке значення, що відображає неефективність маркетингової діяльності 

підприємства; коефіцієнт ефективності управління підприємством на протязі 

2016-2019 рр. був високим, що говорить про підвищення ефективності 

управління діяльністю, прийняття ефективних стратегічних рішень; коефіцієнт 

рентабельності реалізації протягом 2015 р., 2017 р., 2019 р. був від’ємним через 

те, що робота підприємства є збитковою; відсоток скорочення коефіцієнта 

ефективності маркетингових заходів протягом 2019 р. становив 30%, що також 

підтверджує неефективність маркетингових заходів. Таким чином, діяльність 
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підприємства протягом 2019 р. характеризується зниженням ефективності збуту 

та просування продукції, що значно вплинуло на рівень його 

конкурентоспроможності.   

Також, відзначимо динаміку показників збуту та просування продукції на 

підприємстві АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський 

та технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»), що 

зроблено на 2015-2019 рр. (табл. 3.32).  

Таблиця 3.32 

Показники збуту та просування продукції АТ «Український науково-дослідний 

проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 0,87 0,74 0,65 0,71 0,72 0,01 1,41 

2 

Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 6,22 1,23 0,25 0,36 0,50 0,15 42,04 

3 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,002 0,0003 0,001 0,003 0,005 0,002 65,16 

4 

Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 0,66 1,10 1,40 0,99 0,84 -0,15 -15,41 

5 

Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 8,05 6,57 2,30 0,05 -17,77 -17,82 -33567,77 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 27,05 179,10 73,60 22,54 13,65 -8,89 -39,45 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 

Додамо, що протягом 2019 р. порівняно з попереднім роком маємо 

наступну ситуацію: відсоток зростання коефіцієнта завантаження виробничих 

потужностей протягом 2019 р. становив 1%; коефіцієнт затовареності готовою 

продукцією протягом 2019 р. підвищився на 42%; протягом 2015-2019 рр. 

низьким є коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту, що 

говорить про не впровадження підприємством маркетингової діяльності; 

відсоток скорочення коефіцієнта ефективності управління підприємством 
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становив 15% протягом 2019 р.; протягом 2019 р. значення коефіцієнта 

рентабельності реалізації було від’ємним, тобто підприємство у 2019 р. 

отримало збиток та реалізація продукції не приносила прибуток; протягом 

2017-2019 рр. відбулося зниження коефіцієнта ефективності маркетингових 

заходів. Можемо підсумувати, що процес збуту та просування продукції на 

підприємстві протягом 2019 р. є неефективним, що обумовлює зниження рівня 

конкурентоспроможності. 

На рівень конкурентоспроможності підприємства також впливають 

показники ефективності управління персоналом, що визначають ефективність 

роботи працівників, рівень їх продуктивності, результативність управління 

ними. Проаналізуємо показники управління персоналом на прикладі 

підприємства ПрАТ «Запоріжабразив» (табл. 3.33).  

Таблиця 3.33 

Показники управління персоналом ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2015-

2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Витрати на оплату праці 62018 86801 127888 164308 203885 39577,00 24,09 

2 
Відрахування на 
соціальні заходи 23752 16510 24146 32561 48449 15888,00 48,79 

3 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 1,06 1,81 0,56 0,93 0,70 -0,23 -24,42 

4 Продуктивність праці 425,13 454,53 535,76 690,10 590,70 -99,41 -14,40 

5 

Коефіцієнт 

співвідношення 

управлінського та 
основного виробничого 

персоналу 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

З наведених показників можемо зробити висновок про те, що протягом 

2019 р. відбулося зростання витрат на оплату праці на 24%; підвищився 

відсоток відрахування на соціальні заходи протягом 2019 р. на 49%; знизився 

протягом 2019 р. коефіцієнт плинності кадрів на 24% порівняно з попереднім 

роком; відбулося зниження продуктивності праці на 14% протягом 2019 р.; 
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незмінне значення мав протягом 2015-2019 рр. коефіцієнт співвідношення 

управлінського та основного виробничого персоналу. Слід узагальнити, що 

протягом 2019 р. на підприємстві є проблеми з процесом управління 

персоналом, які потребують нагального вирішення (Гамова та Донець, 2013a, 

с. 77-81). 

Дослідимо отримані значення показників управління персоналом на 

прикладі підприємства ТОВ «Запорізький механічний завод» на 2015-2019 рр. 

(табл. 3.34). Доцільно зауважити, що підприємство протягом 2019 р. порівняно 

з попереднім роком підвищило витрати на оплату праці на 22%, відрахування 

на соціальні заходи на 39%, відсоток зростання коефіцієнта плинності кадрів 

протягом 2019 р. становив 47%, що відображає значний рівень звільнення 

працівників, а також відбулося скорочення продуктивності праці на 1% 

порівняно з попереднім періодом, незмінним протягом 2015-2019 рр. був 

коефіцієнт співвідношення управлінського та основного виробничого 

персоналу. Слід констатувати, що протягом 2019 р. на підприємстві склалася 

ситуація до зниження ефективності управління персоналом, що вплинуло на 

рівень конкурентоспроможності.  

Таблиця 3.34 

Показники управління персоналом ТОВ «Запорізький механічний завод» 

упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Витрати на оплату праці 6516 7344 8884 11029 13454 2425,00 21,99 

2 
Відрахування на 
соціальні заходи 2369 1980 2010 2368 3298 930,00 39,27 

3 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 11,20 9,01 9,90 5,16 7,58 2,41 46,69 

4 Продуктивність праці 53,74 55,02 64,57 54,64 54,05 -0,58 -1,07 

5 

Коефіцієнт 

співвідношення 

управлінського та 

основного виробничого 
персоналу 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод») 
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Слід звернути увагу на отримані значення показників управління 

персоналом підприємства ПрАТ «Бердянські жниварки» на 2015-2019 рр. 

(табл. 3.35). З досліджуваних даних можемо відзначити, що упродовж 2015-

2019 рр. відбулося зростання витрат на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи, що відображає зацікавленість підприємства в стимулюванні роботи 

працівників. В додаток відзначимо, що протягом 2015-2018 рр. був відсутнім 

коефіцієнт плинності кадрів, а також продуктивність праці протягом 2019 р. 

порівняно з попереднім періодом знизився на 36%, що говорить про 

ефективність роботи працівників. Протягом 2015-2019 рр. коефіцієнт 

співвідношення управлінського та основного виробничого персоналу був 

незмінним. Можемо узагальнити, що протягом 2019 р. управління персоналом 

було ефективним, що має позитивний вплив на рівень 

конкурентоспроможності.  

Таблиця 3.35 

Показники управління персоналом ПрАТ «Бердянські жниварки» упродовж 

2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Витрати на оплату праці 9415 17709 41779 44830 49056 4226,00 9,43 

2 

Відрахування на 

соціальні заходи 3594 3843 9129 9815 10615 800,00 8,15 

3 
Коефіцієнт плинності 

кадрів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 #ДЕЛ/0! 

4 Продуктивність праці 210,64 386,83 374,92 249,73 340,03 90,30 36,16 

5 

Коефіцієнт 

співвідношення 
управлінського та 

основного виробничого 

персоналу 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Розглянемо більш детально отримані значення показників управління 

персоналом підприємства ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на 

2015-2019 рр. (табл. 3.36). На підприємстві протягом 2015-2019 рр. відбувалося 

постійне підвищення витрат на оплату праці, упродовж 2017-2019 рр. 
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підвищувалися відрахування на соціальні заходи. Поряд з цим протягом 2019 р. 

відбулося зростання коефіцієнта плинності кадрів на 19%, що відображає 

значний рівень звільнень працівників. В додаток, протягом 2019 р. відсоток 

скорочення продуктивності праці становив 5%, тобто погіршується 

ефективність роботи працівників. Можемо узагальнити, що процес управління 

персоналом потребує покращення (Гамова та Донець, 2013b, с. 77-81).  

Таблиця 3.36 

Показники управління персоналом ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод» упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Витрати на оплату праці 6313,8 7564,8 9255,1 11568,88 11800,25 231,38 2,00 

2 

Відрахування на 

соціальні заходи 2548 1901 2328 2605 2711 106,00 4,07 

3 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 8,87 6,28 3,24 4,52 5,36 0,84 18,53 

4 Продуктивність праці 40,02 63,35 69,31 83,31 79,00 -4,31 -5,18 

5 

Коефіцієнт 

співвідношення 

управлінського та 
основного виробничого 

персоналу 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод») 

 

Для більш точного визначення рівня конкурентоспроможності 

проаналізуємо показники управління персоналом підприємства 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») (табл. 3.37). За 

показниками управління персоналом протягом 2019 р. порівняно з попереднім 

роком склалася спадна динаміка: протягом 2019 р. скоротилися витрати на 

оплату праці на 13%; відсоток скорочення відрахувань на соціальні заходи 

протягом 2019 р. становив 25%; відсоток зростання коефіцієнта плинності 

кадрів протягом 2019 р. становив 16%, тобто спостерігається значне звільнення 

працівників; протягом 2017-2019 рр. знизилася продуктивність праці, тобто 
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стимулювання працівників є неефективним. Все це підтверджує погіршення 

процесу управління персоналом протягом 2019 р.  

Таблиця 3.37 

Показники управління персоналом АТ «Український науково-дослідний 

проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») упродовж 2015-2019 рр.  

№ 

Показники 

конкурентоспроможності 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 Витрати на оплату праці 22471 23967 27649 25324 22121 -3203,00 -12,65 

2 

Відрахування на 

соціальні заходи 5179 4910 5702 5608 4217 -1391,00 -24,80 

3 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 3,27 6,62 0,70 9,62 11,11 1,50 15,56 

4 Продуктивність праці 14,35 150,18 138,74 69,19 54,80 -14,38 -20,79 

5 

Коефіцієнт 

співвідношення 

управлінського та 

основного виробничого 

персоналу 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)) 

 

Можемо підсумувати, що ПрАТ «Запоріжабразив» протягом 2019 р. має 

наступну ситуацію зі станом показників, які визначають його рівень 

конкурентоспроможності: сформувався достатній рівень платоспроможності, 

раціонально використовується власний капітал, але підвищується потреба у 

залученні позикового капіталу; знизився рівень ділової активності та було 

отримано збиток; достатнім є рівень ефективності виробничої діяльності; 

знизилася ефективність збуту та просування продукції; неефективним є процес 

управління персоналом. Отже, на підприємстві знижується рівень 

конкурентоспроможності, погіршуються результати діяльності та існує потреба 

у використанні інструментів до формування конкурентного потенціалу, 

конкурентних можливостей.  

На іншому підприємстві ТОВ «Запорізький механічний завод» щодо 

стану конкурентоспроможності протягом 2019 р. склалася така ситуація: 



244 

зберігається рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості; відбулося 

погіршення за рівнем ділової активності; збереглася ефективність виробничої 

діяльності підприємства; є проблеми з просування продукції та процесом 

управління; знизилася ефективність управління персоналом. В цілому, 

функціонування підприємства є прибутковим, але спостерігається зниження 

рівня конкурентоспроможності та слід впроваджувати заходи до його 

підвищення.  

В додаток слід зауважити, що підприємство ПрАТ «Бердянські 

жниварки» протягом 2019 р. досягло наступних значень показників, що 

вплинули на рівень конкурентоспроможності: достатнім є рівень фінансової 

стійкості, але слід покращити використання власних і позикових ресурсів; 

відбулося погіршення стану ділової активності; ефективним є виробнича 

діяльність; складною є ситуація зі збутом та просуванням продукції; управління 

персоналом було ефективним. Враховуючи означене можна відзначити, що 

діяльність підприємства є ефективною та відбулося незначне погіршення, що 

вплинуло на стан конкурентоспроможності. Тому підприємство потребує 

застосування механізмів до підвищення рівня конкурентоспроможності.  

У випадку підприємства ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

можемо відзначити, що серед показників, які впливають на стан 

конкурентоспроможності протягом 2019 р. склалася така ситуація: рівень 

платоспроможності низький, знизився рівень фінансової стійкості; стан ділової 

активності погіршився; зберігається ефективність виробничої діяльності; 

знизилася ефективність збуту та просування продукції; процес управління 

персоналом потребує покращення. Упродовж 2019 р. підприємство є 

збитковим, відбулося погіршення ефективності роботи, знизився рівень 

конкурентоспроможності, звузилися ринки збуту продукції та існує потреба у 

впровадженні заходів до відновлення конкурентного потенціалу, результатів 

діяльності.  

Для підприємства АТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 
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(АТ «ВІТ») можемо відзначити, що на стан конкурентоспроможності протягом 

2019 р. мали вплив показники, динаміка яких була наступною: нестабільне 

фінансове становище, зниження рівня платоспроможності; низький рівень 

ділової активності; ефективність виробничої діяльності залишається на 

прийнятному рівні; процес збуту та просування продукції є неефективним; 

погіршився процес управління персоналом. Зауважимо, що протягом 2019 р. 

відбулося зниження рівня конкурентоспроможності, погіршення результатів 

роботи та підприємство отримало збиток. Керівництво підприємства має 

впровадити заходи до відновлення ефективності роботи та подальшого 

формування конкурентного потенціалу (Гамова, 2020q).  

Згідно даних проведеного дослідження для покращення стану 

конкурентоспроможності, підвищення його рівня, розвитку конкурентного 

потенціалу, конкурентних переваг існує потреба у здійсненні стратегічного 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування, 

використанні конкурентної стратегії.   

   

  

Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що на підприємствах машинобудування України 

переважає неефективна організаційна структура, більшість процесів не 

автоматизовані, використовується морально застаріле обладнання, відсутня 

конкурентна стратегія, не розвивається конкурентний потенціал, нераціональне 

використання оборотних коштів. Все це впливає на результати господарської 

діяльності в кінці періоду та змушує впроваджувати заходи до підвищення 

фінансово-господарської діяльності, рівня конкурентоспроможності. Задля 

виживання в умовах змінності чинників зовнішнього середовища підприємства 

вимушені підвищувати конкурентоспроможність продукції, визначати 

конкурентні можливості, переваги, вдосконалювати стратегію розвитку, 

реалізовувати стратегічне управління. Машинобудівна галузь України протягом 
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2019 р. характеризується покращенням результатів діяльності та є інвестиційно 

привабливою для закордонних партнерів.  

2. З’ясовано, що протягом 2019 р. ПрАТ «Запоріжабразив» є 

збитковим, має скорочення показників діяльності, відбулося погіршення рівня 

конкурентоспроможності; ТОВ «Запорізький механічний завод» є 

прибутковим, але ситуація також є складною, спостерігається скорочення 

показників фінансової, господарської діяльності; ПрАТ «Бердянські жниварки» 

має нормальні показники фінансово-господарської діяльності, зберігає рівень 

конкурентоспроможності; ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

отримало збиток, що відображає неефективність фінансово-господарської 

діяльності, погіршення конкурентоспроможності; АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») є збитковим, має суттєві проблеми із 

фінансово-господарською діяльністю, відсутні конкурентні переваги.  

3. Обґрунтовано, що на підприємствах є проблеми з рівнем 

конкурентоспроможності, процесом формування конкурентних переваг, 

розвитком конкурентного потенціалу, не застосовується конкурентна стратегія, 

не здійснюється стратегічне управління. Підприємства повинні здійснювати 

заходи до підвищення конкурентоспроможності, що вплине на управління 

прибутковістю. В додаток, підприємства повинні враховувати внутрішнє 

середовище, яке впливає на фінансування діяльності, спеціалізацію виробничої 

діяльності, вибір ринків збуту продукції.  

4. Доведено, що для підприємств машинобудування важливу роль 

відіграє рівень конкурентоспроможності продукції та в цілому підприємства, 

що здійснює вплив на фінансові показники діяльності, стан виробничо-

господарської діяльності. Під час дослідження стану конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування доцільним є вивчення фінансового стану; 

ділової активності; виробництва; збуту та просування продукції; управління 

персоналом. Це дозволить проаналізувати рівень конкурентоспроможності, 

виявити проблеми та необхідність розробки заходів до покращення. Вважаємо, 
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що саме конкурентоспроможність підприємств є індикатором, який визначає 

перспективи розвитку, ефективність фінансово-господарської діяльності.  

5. За результатами дослідження встановлено, що 

ПрАТ «Запоріжабразив» протягом 2019 р. має достатній рівень 

платоспроможності, раціонально використовує власний капітал, зниження рівня 

ділової активності, зростання рівня ефективності виробничої діяльності, 

зниження ефективності збуту та просування продукції, проблеми з процесом 

управління персоналом та на підприємстві знижується рівень 

конкурентоспроможності, існує потреба у використанні інструментів до 

формування конкурентного потенціалу. На ТОВ «Запорізький механічний 

завод» протягом 2019 р. зберігається рівень платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, знижується рівень ділової активності, спостерігається 

ефективність виробничої діяльності підприємства, погіршився процес 

просування продукції, знизилася ефективність управління персоналом, а також 

спостерігається зниження рівня конкурентоспроможності, доцільно 

впроваджувати заходи до його підвищення. Для підприємства АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») протягом 2019 р. характерним є 

нестабільне фінансове становище, падіння рівня платоспроможності, зниження 

рівня ділової активності, достатній рівень ефективності виробничої діяльності, 

проблеми з процесом збуту та просування продукції, погіршення процесу 

управління персоналом, зниження рівня конкурентоспроможності. На 

підприємстві існує потреба у впровадженні заходів щодо відновлення 

ефективності роботи та подальшого формування конкурентного потенціалу.  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано в працях (Гамова та 

Зубкова, 2011; Гамова та Донець, 2013a; Гамова та Донець, 2013b; Гамова, 

2018c; Гамова, 2018f; Гамова та Бортник, 2018; Гамова та Череп, 2018; Гамова, 

2019h; Гамова, Козачок та Майна 2019; Гамова та Ракитянська, 2019; Гамова, 

2020e; Гамова, 2020q; Гамова, Череп та Козачок 2020).    
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РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

  

4.1. Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування  

       

Ефективний розвиток підприємств машинобудування залежить від якості 

управління підприємством, прийняття стратегічних рішень та потребує 

зростання показників діяльності, що забезпечується достатнім рівнем 

конкурентоспроможності. Достатній рівень конкурентоспроможності 

характеризується зміцненням конкурентних позицій на ринку, формуванням 

конкурентних переваг, розвитком конкурентного потенціалу, випередженням 

темпів розвитку підприємства порівняно із конкуруючими підприємствами. 

Умовою постійного підвищення конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування є організація управління даним процесом, що гарантуватиме 

упорядкування управління конкурентоспроможністю, досягнення стратегічних 

цілей у короткостроковому та довгостроковому періодах і потребує 

методичного забезпечення для підвищення ефективності управління. В 

підрозділах дисертаційної роботи розроблено теоретико-практичні 

рекомендації до визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, які включають 

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. Відтак, 

вказані вище стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю 
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виступають методичною основою для здійснення ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.   

Першим вектором є застосування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, який досліджено в 

попередніх підрозділах дисертації та він спрямований на реалізацію 

конкурентної стратегії, проведення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, створення умов для розвитку конкурентного 

потенціалу, конкурентних переваг, забезпечення зростання 

конкурентоспроможності, результатів функціонування, а також вдосконалення 

процесу управління конкурентоспроможністю протягом тривалого періоду. 

Водночас, поряд із використанням на підприємствах машинобудування 

інструментарію управління доцільним є застосування інших стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю для досягнення бажаного 

синергійного ефекту. Тобто на підприємствах машинобудування слід 

впроваджувати весь набір стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, які забезпечать зростання конкурентоспроможності.  

Наступним вектором є процес вибору, реалізації конкурентної стратегії та 

модель стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Процес вибору, реалізації конкурентної стратегії має 

забезпечити реалізацію стратегії та гарантуватиме її ефективність, вплине на 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, формування, досягнення 

стратегічних цілей діяльності, отримання нових конкурентних переваг, 

розробку перспективних напрямів діяльності.  

Застосування моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування повинно базуватися на використанні, реалізації 

конкурентних стратегій та забезпечувати формування стратегічних 

конкурентних переваг, що забезпечить розробку і прийняття стратегічних 

управлінських рішень, створення умов для успішної реалізації, визначення 

можливості коригування конкурентної стратегії, подальший розвиток 

конкурентного потенціалу, розробку нових конкурентних переваг, реалізацію 
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процесу стратегічного управління, дослідження чинників зовнішнього 

середовища. Модель стратегічного управління також дозволить здійснити 

коригування конкурентної стратегії або її замінити, оскільки вона є 

інструментом функціонування відповідної стратегії.  

Тому існує потреба у формуванні чіткого алгоритму щодо процесу 

вибору, реалізації конкурентної стратегії підприємств машинобудування. Слід 

зазначити, що чимало науковців у своїх працях розглядали питання розробки, 

формування, вибору, використання конкурентних стратегій, питання 

стратегічного управління конкурентоспроможністю: Бшарат Н. (2019, с. 80-81); 

Гaцькo A.Ф. (2019); Кіщак І.Т., Глубоченко К.О., Саваріна І.П. (2019, с. 16-20); 

Терещенко І.О., Білецька Д.І. (2019, с. 83-86); Шишкін В.О., Бахметова Я.Ю. 

(2019, с. 297-299); Дьяченко Ю.В. (2018, с. 135-146); Ліщинська В.В. (2018, 

с. 42-46); Череп А.В., Петрова А.В. (2018, с. 135-136); Костогриз В.Г., 

Соколенко В.О. (2017, с. 37-38); Тараненко І.В. (ред. 2017, с. 5-39); 

Алексич К.О. (2016, с. 11-16); Бабміндра Д.І., Череп О.Г. (2016); Бутко М.П. 

(ред. 2016, с. 8-39); Грановська В.Г. (2016, с. 85-87); Клібанска Л.В. (2016, 

с. 385-388); Павлюк Т.І., Гайдей О.В. (2016, с. 822-823); Пепчук С.М. (2016, 

с. 216-234); Селезньова Г.О., Сиров В.В. (2016, с. 501-503); Халімон Т.М. 

(2016b, с. 118-120); Коваленко О.В., Безверха І.І. (2015, с. 83-85); Костюк Г.В., 

Дубровська І.О. (2015); Мошак С.М. (2015, с. 178-200); Вяткіна Т. (2014, с. 58-

62); Гончарук А.О. (2014); Лупак Р.Л. (2013, с. 321-324); Кузьмін О.Є., 

Мельник О.Г., Романко О.П. (2011); Мерчанський В.В., Клочко В.М., 

Клочко І.М. (2010); Карпюк В.П. (2009); Драган О.І. (2006, с. 86-100); 

Шершньова З.Є. (2004).  

Набір принципів, функцій, методів формування конкурентної стратегії 

наведено у роботах: Бєлова О.І. (2018, с. 87-91); Вербівська Л.В., Судук І.В. 

(2017, с. 830-831); Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А. (2014, с. 8-12); Лепейко Т.І., 

Кіпа Д.В. (2014, с. 65-68); Коваленко І.В. (2013, с. 210-213); Янковий О.Г. (ред. 

2013); Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. (2011); Кузьмін О.Є., 

Мельник О.Г., Романко О.П. (2011); Слободчикова Ю.В. (2010, с. 92-94); 
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Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., 

Вакуленко А.В. (2006). 

Проте, на сьогодні, відсутній комплексний підхід до використання, 

реалізації конкурентних стратегій підприємств машинобудування, здійснення 

стратегічного управлінням конкурентоспроможністю, визначення їх взаємодії, 

що потребує більш детального дослідження та відповідного удосконалення.  

Так, за результатами проведеного дослідження, пропонується 

удосконалити методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, що поєднує в собі процес вибору, реалізації конкурентної 

стратегії та модель стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств. Методологічний підхід, на відміну від існуючих, забезпечує 

методичне підґрунтя щодо вибору та реалізації конкурентної стратегії для 

підприємства машинобудування шляхом здійснення стратегічного управління, 

оскільки модель є інструментом функціонування відповідної стратегії, а також 

складається із послідовності етапів, що дозволяє встановити між ними 

зворотний зв’язок, сформувати напрями реалізації конкурентної стратегії, 

виявити очікувані результати, що передбачає реалізацію довгострокових 

стратегічних управлінських рішень, успішну реалізацію та коригування 

конкурентної стратегії, створення умов для розвитку конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, підвищення рівня 

конкурентоспроможності.   

Метою методологічного підходу є встановлення взаємозв’язку між 

здійсненням процесу вибору, реалізації конкурентної стратегії і використанням 

моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю та злагоджена 

робота яких дозволить одночасно впроваджувати, вдосконалювати, коригувати 

конкурентну стратегію, досягати стратегічних цілей, формувати нові 

конкурентні переваги протягом тривалого періоду, що дозволить підвищити 

рівень конкурентоспроможності підприємств, сформувати резерви до її 

зростання, покращити розвиток підприємств машинобудування (Гамова, 2017).  
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Відповідно модель стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств виступає методичною основою для здійснення процесу вибору, 

реалізації конкурентної стратегії, визначає його інформаційне забезпечення. 

Сам методологічний підхід передбачає поетапну побудову здійснення процесу 

вибору, реалізації конкурентної стратегії, використання моделі стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств, встановлення між ними 

взаємозв’язків (рис. 4.1). Побудова вказаних етапів дозволила деталізувати 

механізм вибору оптимального варіанту конкурентної стратегії, її обдуманого 

застосування, встановити необхідне ресурсозабезпечення, призначення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Першим етапом моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств є аналіз цілей діяльності підприємства 

машинобудування та визначення їх досяжності. Проводиться дослідження 

короткострокових, довгострокових цілей, цілей функціональних підрозділів, 

рівня їх досягнення за певний проміжок часу. Цей процес дасть змогу 

встановити ефективність роботи підприємства машинобудування, рівень 

розвитку, доцільність коригування поставлених цілей (Гамова, 2019c, с. 21-24; 

Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Моніторинг зовнішнього, внутрішнього середовища підприємства 

машинобудування – це другий етап моделі. Даний процес є складним та 

охоплює дослідження чинників впливу шляхом використання зібраної 

інформації на підприємстві машинобудування. Спочатку аналізується вплив 

чинників зовнішнього середовища, які можуть спричинити зміни у діяльності 

підприємств машинобудування в майбутніх періодах, тобто слід враховувати 

змінність законодавчої бази, нормативних документів, інноваційний та 

інформаційний розвиток промислових підприємств, міграційні процеси, курс 

національної та іноземної валюти, темп інфляції, прожитковий мінімум 

населення, динаміку мінімальної заробітної плати, ринок постачальників та 

споживачів, партнерів тощо. 
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Рис. 4.1. Методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

Примітка: власна розробка автора    
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Під час моніторингу внутрішнього середовища підприємств 

машинобудування проводиться дослідження сфер діяльності і відповідно 

чинників впливу за кожною: фінансова сфера (структура власного капіталу, 

структура позикового капіталу, рівень дебіторської і кредиторської 

заборгованості, достатність резервів, процес розподілу та використання 

ресурсів, відносини із банківськими установами, страховими компаніями, 

аудиторськими фірмами, постачальниками матеріалів, сировини); інвестиційна 

діяльність (забезпеченість інвестиціями, активність інвестиційної діяльності, 

інвестиційна привабливість, реалізація інвестиційних проектів, розробка та 

прийняття якісних інвестиційних рішень, прибутковість інвестиційних проектів 

та їх окупність); інноваційна сфера (рівень інноваційної активності 

підприємства, впровадження наукових розробок, проведення наукових 

досліджень, науково-дослідна робота, використання та створення нововведень, 

застосування нових методів організації видів діяльності, активізації роботи 

персоналу, управління діяльністю, впровадження технологій); виробнича сфера 

(матеріально-технічна база підприємства, зношеність основних засобів, 

оснащення робочих місць працівників обладнанням, формування стратегії 

розвитку, режим роботи підприємства, імідж на ринку, кваліфікація 

керівництва та працівників, система контролю за роботою, система збуту 

продукції та постачання сировини, рівень продуктивності роботи); 

організаційна сфера (стратегія розвитку, механізм організації роботи 

підприємства, структурних підрозділів, обміну інформаційними даними, 

документообіг, розподіл обов’язків між працівниками, взаємодія керівництва та 

працівників, контроль та регулювання виконання робіт працівників, 

організаційна структура, методи управління, використання ресурсів 

підприємства); маркетингова діяльність (впровадження нових прийомів 

маркетингу, система управління маркетинговою діяльністю, рівень кваліфікації 

працівників, асортимент продукції, властивості товару, якість упаковки та 

рівень обслуговування, фінансове та технічне забезпечення, витрати на 

виробництво продукції, ціна та система знижок, методи стимулювання збуту та 
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реклама, система просування продукції, рівень конкурентної боротьби); 

управлінська сфера (процес розробки та прийняття тактичних, стратегічних 

рішень, доступність до інформаційних даних, якість та достовірність 

інформації, організація та здійснення управлінської діяльності, механізм 

управління підрозділами підприємства, впровадження нових методів 

управління, наявність відділу менеджменту, кваліфікація працівників); кадрова 

політика (відбір та прийняття на роботу працівників, рівень корпоративної 

культури, правила трудового розпорядку, рівень відповідальності працівників, 

визначення прав та обов’язків персоналу, виникнення конфліктних ситуацій та 

їх розв’язання, умови організації праці, система мотивації працівників, рівень 

кваліфікації, застосовування штрафних санкцій).  

Накопичення досвіду щодо діяльності підприємств-конкурентів, 

передових іноземних компаній – це третій етап моделі. Перед початком вибору 

та реалізації конкурентної стратегії важливим є дослідження специфіки роботи 

іноземних компаній, які займають лідируючі позиції у сфері машинобудування. 

Дослідження досвіду їх роботи дозволить встановити існуючий попит на 

продукцію, ринки збуту, імідж компанії та репутацію, рівень 

конкурентоспроможності продукції, рівень конкурентної боротьби, цінову 

політику, канали просування товарів, систему маркетингу та менеджменту, 

методи конкурентної боротьби, систему обслуговування клієнтів тощо. Проте, 

слід також досліджувати та аналізувати роботу підприємств-конкурентів. 

Подібні заходи вплинуть на вибір конкурентної стратегії для підприємства 

машинобудування (Гамова, 2019f, с. 236-239). 

Уточнення суб’єкта та об’єкта дослідження – це четвертий етап моделі. 

Суб’єктом дослідження слід вважати функціональний підрозділ, що 

створюється на підприємстві машинобудування та включає керівника 

підприємства, керівників всіх підрозділів. Основним завданням суб’єкта є 

забезпечення вибору, реалізації конкурентної стратегії, здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю, тобто реалізація складових 

методологічного підходу, а також розробка і реалізація стратегічних рішень, 



256 

здійснення контролюючих заходів. Об’єктом дослідження є рівень 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування, процес вибору та реалізації конкурентної стратегії. 

Уточнення суб’єкта та об’єкта дослідження забезпечить визначення 

відповідальних за здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, встановлення цілей та конкретизацію очікуваних 

результатів на підприємствах машинобудування (Гамова, 2019f, с. 236-239). 

Уточнення принципів, функцій реалізації конкурентної стратегії 

підприємства машинобудування, методів конкурентної боротьби, вибір 

інструментів стратегічного управління конкурентоспроможністю – це п’ятий 

етап моделі (Гамова, 2019f, с. 236-239). Необхідність врахування принципів під 

час вибору та реалізації конкурентної стратегії пояснюється тим, що вони 

впливають на дієвість здійснення управлінських заходів, прийняття 

стратегічних рішень, підвищують ефективність управління 

конкурентоспроможністю. Перелік принципів щодо реалізації конкурентної 

стратегії та здійснення управління конкурентоспроможністю буде наступним 

(рис. 4.2): альтернативність. Даний принцип передбачає можливість прийняття 

одного стратегічного рішення із запропонованих варіантів, визначення 

напрямів реалізації конкурентної стратегії, вибору декількох стратегій; 

передбачення та попередження. Відповідно до даного принципу необхідним є 

попередня оцінка обраних конкурентних стратегій, визначення можливості 

хибного вибору стратегій, попередження ситуації неефективного використання 

та своєчасна заміна обраних стратегій; цілісність. Даний принцип передбачає, 

що модель стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств та 

процес вибору, реалізації конкурентної стратегії взаємопов’язані, а також 

взаємодіють із іншими стратегічними векторами управління 

конкурентоспроможністю; якість та достовірність інформації. Даний принцип 

висуває вимогу щодо відбору, поширення перевіреної зовнішньої та 

внутрішньої інформації для уникнення дезорієнтації суб’єкта дослідження, 

коригування рівня конкурентоспроможності, захисту конкурентної стратегії від 
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прийняття недієвих рішень; стратегічність. Щодо даного принципу, то для 

обраних конкурентних стратегій здійснюється формування стратегічних цілей, 

проводиться стратегічне управління конкурентоспроможністю; безперервність. 

Даний принцип передбачає, що реалізація конкурентної стратегії має 

здійснюватися постійно, тобто протягом життєвого циклу підприємства та 

одночасно слід проводити стратегічне управління конкурентоспроможністю; 

оптимальність та ефективність. Даний принцип передбачає вибір кращого 

варіанту стратегічних рішень, конкурентної стратегії, методів управління 

конкурентоспроможністю, що вплине на виконання сформованої мети, 

отримання очікуваних результатів; структурованість. Відповідно до даного 

принципу доцільним є дотримання визначеної структури щодо вибору, 

реалізації конкурентної стратегії і здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю; множинність варіантів. Застосування даного 

принципу передбачає потребу у розробці декількох варіантів стратегічних 

рішень під час реалізації конкурентної стратегії та здійснення управлінської 

діяльності; раціоналізація використання ресурсів. Даний принцип передбачає 

уникнення ситуації зайвого витрачання ресурсів, визначення їх оптимального 

набору, контроль за використанням; мобільність. Даний принцип передбачає, 

що реалізована конкурентна стратегія повинна реагувати на зміну чинників 

ринкового середовища, сприяти розробці заходів до усунення їх впливу; 

конкурентоздатності. Даний принцип передбачає, що реалізація конкурентної 

стратегії на підприємстві машинобудування сприятиме формуванню 

конкурентних переваг, конкурентних можливостей, розвитку конкурентного 

потенціалу; розвитку. Щодо даного принципу, то реалізація конкурентної 

стратегії повинна сприяти розвитку підприємства, вдосконаленню його 

фінансово-господарської діяльності; обґрунтованість методів. За даним 

принципом всі методи, способи для управління конкурентоспроможністю, 

реалізації конкурентної стратегії повинні обиратися відповідно до потреби 

(Гамова, 2020l, с. 48-53).  
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Рис. 4.2. Принципи реалізації конкурентної стратегії підприємства 

машинобудування  

Примітка: складено автором на основі (Бєлова, 2018, с. 87-91; Вербівська та Судук, 

2017, с. 830-831; Бельтюков та Некрасова, 2014, с. 8-12; Янковий ред., 2013; Довгань, 

Каракай та Артеменко 2011; Клименко та ін., 2006)   

 

Поряд із принципами визначаються функції реалізації конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю та 

ними є стандартний набір (рис. 4.3): організація. Реалізація вказаної функції 

направлена на створення умов щодо досягнення цілей стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, конкурентної стратегії, тобто визначення кола робіт, 

рівня відповідальності, розподіл завдань між працівниками, забезпечення 

інформаційної комунікації між відділами підприємства та робітниками, 

розподіл ресурсів та їх раціональне використання; планування. Здійснення 

вказаної функції дозволить проаналізувати слабкі і сильні сторони, загрози 

підприємства машинобудування та його можливості, уточнити цілі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю, визначити набір дій щодо 

реалізації конкурентної стратегії, прийняття довгострокових рішень, розробки 

стратегічних планів розвитку, здійснення збору необхідної інформації; 
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контроль. Реалізація цієї функції направлена на постійне дослідження та 

перевірку процесів стратегічного управління конкурентоспроможністю, 

реалізації конкурентної стратегії, рівня досяжності цілей, контроль виконання 

сформованих робіт, аналіз інформації щодо результатів діяльності відділів 

підприємства та порівняння їх із запланованими, розв’язання стратегічних 

завдань, а також контроль за роботою підлеглих, обговорення поточних 

проблем, спостереження за ключовими видами діяльності, тобто аналіз 

фінансової діяльності, використання інвестицій, технічного рівня, перевірка 

виконання виробничих планів, результатів організації, дослідження 

можливостей збуту, результатів управлінської роботи, рівня кадрової політики 

та порівняння результатів; мотивація. Дана функція направлена на здійснення 

стимулювання, спонукання працівників, керівництва відділів підприємства для 

успішної реалізації конкурентної стратегії, здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, а також працівників, які задіяні у використанні 

конкурентної стратегії.  

 

Рис. 4.3. Функції реалізації конкурентної стратегії підприємства 

машинобудування  

Примітка: складено автором на основі (Лепейко та Кіпа, 2014, с. 65-68; Кузьмін, 

Мельник та Романко 2011)  
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Для функціонування будь-якого підприємства важливим є скорочення 

прибутку інших підприємств та зростання власного. Досягти вказаного можна 

за умови використання методів конкурентної боротьби, що дозволить 

обмежити інтереси підприємств-конкурентів, захопити гроші споживачів, 

посилити позиції на ринках, підвищити показники фінансово-господарської 

діяльності. При цьому, підприємства машинобудування дотримуються методів 

добросовісної конкуренції відповідно до чинного законодавства.   

Вибір інструментів стратегічного управління конкурентоспроможністю 

вплине на підвищення рівня конкурентоспроможності, процес реалізації 

конкурентної стратегії та ними є: здійснення контролю за визначеними 

напрямами діяльності; мотиваційний вплив на працівників для реалізації 

конкурентної стратегії; моніторинг реалізації конкурентної стратегії та 

стратегічного управління конкурентоспроможністю; дослідження чинників 

внутрішнього, зовнішнього середовища; прогноз очікуваних результатів від 

реалізації конкурентної стратегії; управління, планування, організація 

визначених напрямів діяльності; оцінка можливостей і загроз, сильних і 

слабких сторін підприємства; удосконалення процесів управління на 

підприємстві; визначення ресурсного забезпечення процесу реалізації 

конкурентної стратегії; встановлення інформаційного впливу на весь процес 

стратегічного управління конкурентоспроможністю.   

Конкретизація цілей стратегічного управління конкурентоспроможністю 

– це шостий етап моделі (Гамова, 2019f, с. 236-239). Уточнення цілей 

стратегічного управління конкурентоспроможністю дозволить надалі здійснити 

правильний вибір конкурентної стратегії та сформувати її цілі, очікувані 

результати. Зокрема, стратегічними цілями стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування є: зростання 

прибутковості не нижче бажаного рівня; зменшення витрат та зростання доходу 

від реалізації продукції; раціоналізація обігових коштів та контроль за станом 

основних фондів; коригування організаційної структури підприємства; 

охоплення нових ринків збуту продукції; підвищення іміджу продукції та 
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торгової марки; гнучкість виробничої діяльності; інформаційна комунікація між 

відділами підприємства, із покупцями, постачальниками, кредиторами, 

страховими організаціями; дослідження та задоволення потреб клієнтів; 

продуктивність роботи підрозділів підприємства; залучення додаткових 

ресурсів у виробництво якісної, конкурентоспроможної продукції, дослідження 

роботи конкуруючих фірм; забезпечення конкурентоспроможності продукції та 

підприємства; оперативність роботи відділів підприємства; вдосконалення 

планування, організації, контролю процесу управління 

конкурентоспроможністю; вдосконалення фінансової, інвестиційної, 

інноваційної, виробничої, організаційної, маркетингової, управлінської, 

кадрової діяльності. Уточнення цілей також дозволить здійснити вибір 

конкурентної стратегії та здійснити довгострокове управління 

конкурентоспроможністю підприємства, виконати розроблені плани дій.  

Уточнення процесу вибору конкурентної стратегії для підприємства 

машинобудування – це сьомий етап моделі. Перед початком вибору 

конкурентної стратегії проводиться уточнення даного процесу, тобто 

узагальнення зібраної інформації, її опрацювання, складання висновків для 

прийняття стратегічних рішень та конкретизації вибору стратегії (Гамова, 

2019f, с. 236-239).  

Визначення необхідного забезпечення для вибору та реалізації 

конкурентної стратегії на підприємстві – це восьмий етап моделі. Необхідним 

забезпеченням на підприємствах є ресурсне, кадрове, нормативне, 

інформаційне, організаційне. Під ресурсами розуміється достатність 

виробничих (наявність техніки, устаткування, споруд, земельних угідь, 

виробничі потужності підприємства) та матеріально-технічних (наявність 

оборотних коштів, забезпеченість сировиною, паливом, матеріалами, надійність 

роботи постачальників) ресурсів. Щодо кадрів, то для реалізації конкурентної 

стратегії, здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю існує 

потреба у висококваліфікованих кадрах та за умови їх відсутності слід 

прийняти нові кадри. Під нормативним забезпеченням мається на увазі 
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дотримання законодавства, норм, правил щодо здійснення діяльності 

підприємства, проведення конкурентної боротьби. Під інформаційним 

забезпеченням розуміється наявність сучасної інформаційної бази, програмного 

забезпечення, технологій для підвищення якості прийняття рішень, швидкості 

реалізації конкурентної стратегії. Важливим є організаційне забезпечення, 

оскільки воно забезпечить нормальні умови для реалізації конкурентної 

стратегії, тобто забезпечення фінансами, кадрами та іншими необхідними 

ресурсами (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Підготовка до реалізації конкурентної стратегії на підприємстві 

машинобудування – це дев’ятий етап моделі. Для підготовки до процесу 

реалізації конкурентної стратегії слід додатково перевірити наявність 

необхідного забезпечення, тобто готовність певного підприємства 

машинобудування, проаналізувати сильні сторони, слабкі сторони, можливості 

і загрози, роботу конкуруючих фірм та прийняти рішення про можливість 

реалізації стратегії. Даний етап вплине на отримання підприємством 

очікуваного результату (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Оцінка очікуваних результатів від реалізації конкурентної стратегії на 

підприємстві машинобудування – це десятий етап моделі. Проводиться 

попередня оцінка можливих результатів від застосування конкурентної 

стратегії шляхом здійснення прогнозу. Подібна оцінка реалізується до початку 

застосування конкурентної стратегії та має за мету визначення ефективності її 

використання протягом тривалого періоду. Для кожного підприємства вагоме 

значення відіграє формування конкурентних переваг, розвиток конкурентного 

потенціалу, підвищення рівня конкурентоспроможності і тому доцільно 

прогнозувати можливі результати. За підсумками даного етапу відбувається 

реалізація конкурентної стратегії або повернення до уточнення процесу вибору 

конкурентної стратегії для підприємства машинобудування (відбувається за 

умови не отримання очікуваних результатів від реалізації конкурентної 

стратегії) (Гамова, 2019f, с. 236-239).  
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Моніторинг процесу реалізації конкурентної стратегії на підприємстві 

машинобудування – це одинадцятий етап моделі. На підприємстві за процесом 

реалізації конкурентної стратегії існує потреба в здійсненні постійного 

спостереження, зборі та аналізі інформації, відстеженні отриманих показників 

діяльності, що сприятиме порівнянню їх із плановими показниками та 

дозволить прийняти стратегічні рішення щодо ліквідації небажаних змін, 

розбіжностей. Тому існує потреба в проведенні постійного моніторингу для 

отримання очікуваних результатів на підприємстві (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Перший етап процесу вибору, реалізації конкурентної стратегії 

підприємств є збір інформації про результати діяльності підприємства 

машинобудування. Проводиться збір необхідної поточної інформації щодо 

становища підприємства, результатів діяльності у минулому, визначених 

тенденцій розвитку, яка далі може використовуватися для формування 

стратегічних рішень, реалізації стратегічних планів, вибору конкурентної 

стратегії (Гамова, 2019a, с. 250-253; Гамова, 2019f, с. 236-239).   

Дослідження рівня конкурентоспроможності підприємства 

машинобудування – це другий етап процесу. За результатами моніторингу 

зовнішнього, внутрішнього середовища підприємства реалізується вказаний 

етап. В процесі дослідження конкурентоспроможності здійснюється аналіз 

рівня конкурентної боротьби, конкурентних позицій для покращення 

конкурентного положення підприємства. Доцільним є дослідження рекламної 

політики підприємства, ціни, якості продукції, ринкової частки, рентабельності 

активів та продажу продукції, рівня конкурентоспроможності продукції та 

підприємства, особливості формування цінової політики, факторів формування 

конкурентоспроможності, що дозволить забезпечити формування конкурентних 

переваг (Гамова, 2020d).   

Дослідження конкурентного середовища підприємства машинобудування 

– це третій етап процесу. Під час дослідження конкурентного середовища 

здійснюється виділення групи конкурентів, аналіз особливостей їх діяльності, 

положення на ринку, рівня цін та якості продукції, рекламних заходів, 
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визначаються слабкі, сильні сторони конкурентів, характеризується їх стратегія 

розвитку. За результатами вивчення продукції, фінансового становища, іміджу, 

збутової, виробничої діяльності підприємств-конкурентів приймається рішення 

щодо визначення власних конкурентних переваг, формування способів 

конкурентної боротьби (Гамова, 2019f, с. 236-239). 

Встановлення пріоритетів розвитку підприємства, його переваг та 

недоліків – це четвертий етап процесу. Успіх вибору, впровадження 

конкурентної стратегії підприємства машинобудування залежить від чітко 

встановлених, визначених пріоритетів розвитку, тобто перспективних напрямів 

діяльності, виробництва конкурентоспроможної продукції, нарощування 

обсягів виробництва та збуту продукції, нарощування ресурсного потенціалу, 

вдосконалення виробничих процесів, підвищення результатів діяльності, 

виходу на нові ринки збуту продукції. Визначення пріоритетів розвитку є 

можливим лише за умови встановлення переваг, недоліків підприємств 

машинобудування, що дозволить покращити результати виробничо-

господарської діяльності (Гамова, 2019f, с. 236-239). 

Здійснення вибору конкурентної стратегії для підприємства 

машинобудування – це п’ятий етап процесу. Під час вибору конкурентної 

стратегії для підприємства машинобудування необхідно враховувати 

характеристики результатів його діяльності, тобто: стан фінансово-

господарської діяльності; рівень ефективності всіх видів діяльності, тобто 

фінансова, інвестиційна, інноваційна, виробнича, організаційна, маркетингова, 

управлінська, кадрова; політика ціноутворення та післяпродажного 

обслуговування продукції; рівень витрачання коштів; асортимент продукції та 

якість товарів, конкурентоспроможність продукції; достатність виробничих, 

матеріально-технічних ресурсів (Гамова, 2019f, с. 236-239). В процесі вибору 

конкурентної стратегії необхідним є врахування фінансової, інвестиційної,  

інноваційної, виробничої, організаційної, маркетингової, управлінської, 

кадрової діяльності, що вплине на встановлення поведінки підприємства 

машинобудування по відношенню до конкурентів, вироблення якісних 
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довгострокових управлінських рішень, визначення механізму досягнення цілей, 

обґрунтування подальших дій. Відповідно до наведених видів діяльності 

відбувається вибір конкурентної стратегії для кожної з них: стратегія щодо 

фінансової діяльності; стратегія щодо інвестиційної діяльності; стратегія щодо 

інноваційної діяльності; стратегія щодо виробничої діяльності; стратегія щодо 

організаційної діяльності; стратегія щодо маркетингової діяльності; стратегія 

щодо управлінської діяльності; стратегія щодо кадрової діяльності.   

Встановлення мети обраної конкурентної стратегії – це шостий етап 

процесу. Загальною метою конкурентної стратегії для підприємств 

машинобудування є формування конкурентних переваг, розвиток потенціалу, 

визначення можливостей до розвитку, адаптація до впливу чинників 

зовнішнього середовища, здійснення управління конкурентоспроможністю 

протягом тривалого періоду на підставі використання стратегічних векторів 

управління (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Формування цілей обраної конкурентної стратегії – це сьомий етап 

процесу. Під час формування цілей доцільно враховувати загальні цілі 

підприємства машинобудування, їх узгоджувати, що вплине на досягнення 

очікуваних результатів (Гамова, 2019f, с. 236-239). Зокрема, основними цілями 

конкурентної стратегії підприємства машинобудування є: фінансова діяльність 

– забезпечення підвищення ефективності фінансової діяльності, скорочення 

витрат виробництва та загальногосподарських витрат підприємств 

машинобудування, зростання виручки від реалізації продукції та прибутку, 

підвищення іміджу підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку; 

інвестиційна діяльність – активізація інвестиційної діяльності підприємства, 

пожвавлення інвестиційного розвитку, залучення інвестиційного капіталу, 

участь в інвестиційних проектах, вкладання коштів у виробничо-господарську 

діяльність; інноваційна діяльність – удосконалення всіх напрямів діяльності 

підприємства, застосування більш нових методів управління 

конкурентоспроможністю; виробнича діяльність – вдосконалення організації 

виробництва на підприємстві, впровадження новітніх технологій, автоматизація 
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та модернізація виробництва, оновлення асортименту продукції; організаційна 

діяльність – вдосконалення організаційної структури підприємства, взаємодія 

всіх підрозділів та обмін інформацією, забезпечення гнучкості виробництва, 

оперативне прийняття та виконання стратегічних рішень, здійснення 

оперативного обслуговування клієнтів, оптимізація витрат, контроль всіх 

процесів на підприємстві; маркетингова діяльність – забезпечення ефективної 

маркетингової діяльності, вихід на внутрішні та зовнішні ринки збуту 

продукції, постійне дослідження потреб споживачів, підвищення іміджу бренду 

та підприємства, ефективність процесу збереження, доставки та 

післяпродажного обслуговування товарів, коригування операційного циклу, 

оптимізація всіх витрат, вдосконалення системи оформлення замовлень; 

управлінська діяльність – вдосконалення управлінських процесів на 

підприємстві, застосування більш сучасних методів управління, розробка і 

реалізація стратегічних рішень, узгодженість дій відділів підприємства, 

покращення розподілу і використання всіх видів ресурсів; кадрова діяльність – 

вдосконалення роботи працівників, підвищення продуктивності праці, 

забезпечення навчання і підвищення кваліфікації працівників всіх відділів 

підприємства, постійне інформування керівництва про стан справ та взаємодія 

із працівниками, забезпечення стимулювання персоналу, вирішення 

конфліктних ситуацій. Конкретизація цілей конкурентної стратегії сприятиме 

корегуванню процесу її реалізації за умови відхилення від поставленої мети та 

дозволить уточнити очікувані результати (Гамова, 2020d).  

Уточнення напрямів реалізації конкурентної стратегії на підприємстві 

машинобудування – це восьмий етап процесу. Вибір, встановлення напрямів 

щодо реалізації конкурентної стратегії дозволить деталізувати сфери 

діяльності, які охопить обрана стратегія та сприятиме досягненню бажаних 

результатів (Гамова, 2019f, с. 236-239). Зокрема, серед напрямів реалізації 

конкурентної стратегії виділено (рис. 4.4): фінансовий, адже реалізація 

конкурентної стратегії потребує використання фінансових ресурсів та її 

впровадження вплине на перерозподіл коштів для досягнення поставленої мети; 
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інвестиційний, оскільки процес реалізації конкурентної стратегії вимагає також 

залучення інвестиційних ресурсів та впливає на подальше підвищення 

інвестиційної активності, визначення інвестиційних можливостей підприємств; 

інноваційний, адже успіх реалізації конкурентної стратегії визначається 

використанням методів управління, інформаційного забезпечення, що 

забезпечить науковий супровід та потім стратегія вплине на розвиток 

інноваційного потенціалу, можливостей підприємства;  

 

Рис. 4.4. Напрями реалізації конкурентної стратегії на підприємстві 

машинобудування  

Примітка: складено автором  

 

виробничий, адже ефективність використання конкурентної стратегії залежить 

від наявних виробничих потужностей, впровадження техніко-технологічних 

процесів та вплине на їх вдосконалення, формування виробничого потенціалу, 

розширення масштабів виробництва; організаційний, тобто для реалізації 

конкурентної стратегії існує потреба в налагодженні процесів планування, 

організації, управління, контролю, регулювання на підприємстві та її 

застосування також вплине на організаційні процеси; маркетинговий, тобто для 

реалізації конкурентної стратегії доцільним є підвищення організації розробки, 

виробництва та збуту продукції і застосування якої вплине на отримання 

прибутку; управлінський, адже існує потреба у використанні методів, способів 
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щодо здійснення ефективного впровадження конкурентної стратегії, організації 

роботи працівників, коригування та досягнення мети підприємства; кадровий, 

тобто існує потреба у кваліфікованих фахівцях та реалізація конкурентної 

стратегії дозволить підвищити ефективність пошуку, відбору персоналу.   

Визначення очікуваних результатів від реалізації конкурентної стратегії 

на підприємстві машинобудування – це дев’ятий етап процесу. Конкретизація 

очікуваних результатів для підприємства машинобудування дозволить 

реалізувати та корегувати конкурентну стратегію за умови відхилення від 

встановлених цілей (Гамова, 2019f, с. 236-239). Зокрема, враховуючи напрями 

реалізації конкурентної стратегії уточнено такі очікувані результати (рис. 4.5): 

економічний ефект (забезпечення ефективного використання оборотних та 

необоротних активів, нематеріальних активів, грошових коштів, основних 

засобів, зростання прибутку);  

 

Рис. 4.5. Очікувані результати від реалізації конкурентної стратегії на 

підприємстві машинобудування  

Примітка: складено автором  

 

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 
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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).   

Встановлення відповідності конкурентної стратегії потребам 

підприємства машинобудування – це десятий етап процесу. Перед початком 

застосування конкурентної стратегії необхідним є здійснення перевірки її 

відповідності потребам підприємства. Доцільною є додаткова перевірка 

врахування стану підприємства, результатів фінансово-господарської 

діяльності, сильних і слабких сторін, можливостей та загроз, впливу чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища під час здійснення вибору стратегії, 

що вплине на успіх реалізації конкурентної стратегії, отримання очікуваних 

результатів. За результатами вказаного етапу здійснюється перехід до 

наступного етапу або повернення до здійснення вибору конкурентної стратегії 

для підприємства машинобудування (відбувається за умови невідповідності 

конкурентної стратегії потребам підприємства) (Гамова, 2019f, с. 236-239).  

Здійснення реалізації конкурентної стратегії на підприємстві 

машинобудування – це одинадцятий етап процесу. Застосування конкурентної 

стратегії повинно відбуватися постійно, що вплине на прийняття 

довгострокових управлінських рішень підприємств машинобудування, 

розробку нових конкурентних переваг, розвиток конкурентного потенціалу, 

формування нових конкурентних можливостей, вдосконалення фінансово-

господарської діяльності та постійне нарощування ефективності роботи. Що 

стосується тривалості використання конкурентної стратегії, то необхідно 

контролювати та здійснювати коригування цілей за потреби (Гамова, 2019f, 

с. 236-239).  
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Поточний аналіз результатів від реалізації конкурентної стратегії та 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства – 

це дванадцятий етап процесу. Тривале використання конкурентної стратегії на 

підприємстві потребує проведення дослідження результатів від її застосування, 

що вплине на подальше її використання, встановлення доцільності корегування 

та можливості вдосконалення. Зростання конкурентоспроможності 

підприємства є підтвердженням ефективності конкурентної стратегії та 

стратегічного управління конкурентоспроможністю (Гамова, 2019a, с. 250-253; 

Гамова, 2019f, с. 236-239).   

Таким чином, методологічний підхід до застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування адаптований до діяльності підприємств 

машинобудування, створює методичний базис для здійснення вибору, реалізації 

конкурентної стратегії, реалізації стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств, формує напрями реалізації 

конкурентної стратегії, уточнює очікувані результати від її застосування, 

забезпечує розробку довгострокових стратегічних управлінських рішень. 

Взаємодія процесу вибору, реалізації конкурентної стратегії та моделі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств вплине на 

створення умов для розвитку конкурентного потенціалу, подальше формування 

конкурентних переваг, зростання рівня конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування. Сам методологічний підхід дозволить систематизувати 

процес здійснення управління конкурентоспроможністю підприємств та 

реалізувати процес використання конкурентної стратегії (Гамова, 2020q).  

На підприємствах машинобудування для виявлення прихованих 

можливостей, набуття нових конкурентних переваг, розвитку конкурентного 

потенціалу слід використовувати додаткове методичне забезпечення, яким є 

концептуальні основи управління розвитком конкурентного потенціалу, 

концептуальні основи управління формуванням конкурентних переваг.  
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4.2. Теоретико-методичні засади управління конкурентним 

потенціалом та формування конкурентних переваг підприємств 

машинобудування  

  

Для діяльності підприємств машинобудування набуває важливого 

значення постійне підвищення конкурентоспроможності в умовах сьогодення. 

Для постійного підвищення конкурентоспроможності існує потреба у створенні 

певних передумов, тобто спостереження за змінами чинників зовнішнього 

середовища, дослідження та виявлення не використаних можливостей, а також 

розвиток конкурентного потенціалу. При цьому, визначення та розвиток 

конкурентного потенціалу підприємства машинобудування дозволяє 

відобразити його властивості, що вже накопичені, використати наявні 

можливості, виявити резерви, сприятиме розвитку в майбутньому. На кожному 

підприємстві є різні види потенціалу, але одним із важливих є саме 

конкурентний, що можна пояснити постійним загостренням конкурентної 

боротьби на внутрішньому, іноземному ринках, відсутністю чітко сформованої 

конкурентної стратегії, механізму здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, набору систематичних дій до підвищення 

конкурентоспроможності. Важливим є не лише визначення конкурентного 

потенціалу для підприємства машинобудування, але ефективне управління ним. 

Організація управління розвитком конкурентного потенціалу має за мету 

налагодження процесів виявлення, розвитку, використання конкурентного 

потенціалу протягом всього життєвого циклу підприємства, забезпечить 

визначення порядку такого управління, упорядкуванню зв’язків із системами 

підприємства. Отже, управління розвитком конкурентного потенціалу не може 

здійснюватися окремо, а має взаємодіяти із іншими системами підприємства, 

що вплине на процес упорядкування дій, інформаційний обмін даними, 

ефективність управління конкурентоспроможністю.  

Встановлено, що організація управління розвитком конкурентного 

потенціалу підприємств забезпечить зростання їх конкурентоспроможності 
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через формування та реалізацію конкурентних переваг. Виявлення та 

формування конкурентних переваг також відіграють важливе значення для 

підприємств машинобудування, що потребує постійного аналізу сфер 

діяльності та забезпечить реалізацію, впровадження не використаних 

можливостей, постійне вдосконалення та оновлення діяльності. Важливим є 

організація управління формуванням конкурентних переваг, що дасть змогу 

виявити цінності в роботі підприємств машинобудування та домінувати на 

ринку над конкурентами. В процесі здійснення управління конкурентними 

перевагами підприємство матиме можливість проаналізувати та виявити 

особливості обраних сфер діяльності і сформувати ряд переваг у порівнянні із 

підприємствами-конкурентами. Під час формування конкурентних переваг слід 

враховувати специфіку галузі діяльності підприємства машинобудування, 

ринки збуту продукції, асортимент, потреби споживачів. Слід відзначити, що 

питання розвитку конкурентного потенціалу та формування конкурентних 

переваг, в умовах сьогодення, є актуальним для підприємств машинобудування.  

Теоретичні засади визначення важливості розвитку конкурентного 

потенціалу, формування, розвитку конкурентних переваг, оцінки потенціалу 

конкурентоспроможності підприємств досліджувалися такими вченими, як: 

Варга В.П. (2020); Сотнікова І.М. (2020); Воронюк Т.А. (2019); Костюк В., 

Янчук Т. (2019, с. 117-119); Коюда В.О. (2019, с. 196-202); Покатаєва О.В. 

(2019, с. 130-132); Берницька Д. (2018, с. 35-38); Данько Т.І., Яворська Н.П. 

(2018, с. 174-176); Перерва П.Г., Косенко О.П., Ткачова Н.П., Ткачов М.М. 

(2018, с. 37-38); Яців І.Б., Яців С.Ф. (2018, с. 280-284); Бондаренко С.М., 

Лісовський М.Ю. (2017, с. 43-44); Олійник О.В., Макогон В.В. (2017, с. 57-59); 

Стахова М.В., Малик О.В. (2017, с. 469-472); Халімон Т.М. (2017c, с. 103-108; 

2017d, с. 153-155); Шаповалова І.В. (2017, с. 428-431); Гращенко І.С., 

Прищепа Н.П. (2016, с. 119-122); Касич А.О., Харькова Ж.В. (2016, с. 80-84); 

Черкас В.В. (2016, с. 72-74); Зайцев Ю.О. (2015, с. 70-78); Матвєєв В.В. (2015, 

с. 180-183); Якименко Н.В., Федорова В. (2014, с. 118-120); Косянчук Т.Ф. 

(2013, с. 52-54); Лужецький А.І. (2013, с. 125-127); Іванов Ю.Б., Іванова О.Ю. 
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(2012, с. 122-128); Ільїн В.Ю. (2012, с. 131-133); Квасницька Р.С., 

Ардашкіна Н.С. (2012); Труніна І.М. (2012, с. 148-150); Амосов О.Ю. (2011, 

с. 80-82); Близнюк С.В., Остапенко А.В. (2011, с. 41-42); Харчук Т.В. (2011, 

с. 68-70); Гончар О.І. (2010, с. 26-27); Литвинюк О.П., Гавриленко І.С. (2010, 

с. 145-148); Лісовська Л.С. (2008, с. 562-565); Войчак А.В., Камишніков Р.В. 

(2005).  

Аналіз результатів наукових досліджень свідчить про відсутність єдиного 

підходу до організації управління розвитком конкурентного потенціалу, 

управління формуванням конкурентних переваг на підприємствах 

машинобудування, встановлення їх взаємодії між собою та з іншими система 

підприємства, що підтверджує необхідність його розробки.  

Пропонуємо удосконалення наукового підходу до формування та 

управління розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття 

конкурентних переваг підприємств машинобудування. Специфіка наукового 

підходу полягає у тому, що він передбачає використання комплексного, 

інноваційного, процесного підходу та в розробці послідовності етапів до 

організації на підприємстві машинобудування процесів управління розвитком 

конкурентного потенціалу та управління формуванням конкурентних переваг, 

що дозволило встановити взаємодію із системами підприємства, стратегічними 

векторами управління, а також передбачає оцінку сформованого конкурентного 

потенціалу та конкурентних переваг і результатом якого буде формування 

нових конкурентних переваг, зростання рівня конкурентоспроможності 

підприємства, що вплине на ефективність функціонування підприємств.  

Застосування комплексного підходу передбачає встановлення взаємодії 

процесів управління розвитком конкурентного потенціалу та управління 

формуванням конкурентних переваг, їх підпорядкування іншим системам 

підприємства, визначення результатів від здійснення даних процесів, 

здійснення їх характеристики та комплексної оцінки сформованого 

конкурентного потенціалу та конкурентних переваг, оцінку сфер діяльності 

підприємства, що вплине на ефективність управління вказаними процесами 

(Гамова, 2019d, с. 255-261).  
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Реалізація інноваційного підходу передбачає визначення складових 

конкурентного потенціалу підприємства машинобудування та формування 

нових конкурентних переваг, використання нових методів управління.  

Реалізація процесного підходу дозволяє розглянути управління розвитком 

конкурентного потенціалу та управління формуванням конкурентних переваг 

підприємств машинобудування як два взаємопов’язані процеси, що повинні 

відбуватися на підприємстві послідовно та реалізація одного обумовить 

подальшу реалізацію іншого процесу.  

Науковий підхід до формування та управління розвитком конкурентного 

потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування передбачає їх підпорядкування стратегії підприємства, 

системі управління та взаємозв’язок із інструментарієм управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, процесом вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Отже, головна мета наукового підходу 

– це структуризація, уточнення процесу розвитку конкурентного потенціалу, 

формування конкурентних переваг, процесу управління, встановлення взаємодії 

між ними, визначення ролі в загальній системі стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств та характеристика можливих 

результатів для підприємств від здійснення вказаних процесів. В науковому 

підході передбачається, що для забезпечення управління розвитком 

конкурентного потенціалу та управління формуванням конкурентних переваг 

необхідним є дотримання певних умов (рис. 4.6) (Гамова, 2020o, с. 241-244).  

Було прийнято рішення про відокремлення процесу управління 

розвитком конкурентного потенціалу та процесу управління формуванням 

конкурентних переваг підприємств машинобудування, оскільки їх слід 

розглядати окремо, необхідно встановити взаємозв’язки, уточнити роль у 

розвитку підприємства. Першим є процес управління розвитком конкурентного 

потенціалу та для його здійснення на підприємстві необхідним є визначення 

порядку реалізації (Гамова та Алексютіна, 2012, с. 79-84).  
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Рис. 4.6. Науковий підхід до формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття 

конкурентних переваг підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором на основі (Варга, 2020; Воронюк, 2019; Коюда, 2019, с. 196-202; Берницька, 2018, с. 35-38; Данько та Яворська, 2018, 

с. 174-176; Яців та Яців, 2018, с. 280-284; Бондаренко та Лісовський, 2017, с. 43-44; Олійник та Макогон, 2017, с. 57-59; Стахова та Малик, 2017, с. 469-472; 

Халімон, 2017a, с. 103-108; 2017b, с. 153-155; Шаповалова, 2017, с. 428-431; Гращенко та Прищепа, 2016, с. 119-122; Черкас, 2016, с. 72-74; Матвєєв, 2015, с. 180-

183; Іванов та Іванова, 2012, с. 122-128; Труніна, 2012, с. 148-150; Амосов, 2011, с. 80-82; Близнюк та Остапенко, 2011, с. 41-42; Литвинюк та Гавриленко, 2010, 

с. 145-148)  
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На першому етапі відбувається формування системи інформації щодо 

результатів використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, тобто інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, процес вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Нами передбачається, що спочатку 

використовується початковий набір стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, досліджуються результати від їх застосування, тобто 

яким чином вони вплинули на рівень конкурентоспроможності підприємства 

машинобудування, здійснення поточного і стратегічного управління, рівень 

взаємодії з міжнародними компаніями, досягнення стратегічних цілей, стан 

управлінської діяльності, імідж підприємства на ринку та поточний стан 

ефективності фінансово-господарської діяльності. Означена інформація є 

обов’язковою для дослідження перед формуванням конкурентного потенціалу, 

розвитком конкурентних переваг та забезпечить якісне врахування результатів 

від впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Слід зазначити, що узагальнення подібної інформації вплине на визначення 

потреби у формуванні конкурентного потенціалу та відповідно нових 

конкурентних переваг.  

Наступний крок – управління розвитком конкурентного потенціалу 

підприємства машинобудування. Здійснення самого процесу управління 

повинно охоплювати уточнення мети, цілей, визначення завдань, планування і 

організацію даного процесу, визначення принципів і функцій, що будуть 

реалізовані, вибір керуючої і керованої підсистем, взаємодію з іншими 

системами підприємства машинобудування. В додаток, на рівні управління 

розвитком конкурентного потенціалу обов’язково враховується взаємодіями із 

вже використаними стратегічними векторами управління 

конкурентоспроможністю, що вплине на подальші результати дослідження. 

Отже, даний крок дозволить чітко окреслити плани щодо формування 

конкурентного потенціалу, подальшого визначення конкурентних переваг.  
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Наступним кроком є формування мети та цілей процесів управління. Ми 

вважаємо, що слід окремо уточнити мету процесу управління розвитком 

конкурентного потенціалу та процесу управління формуванням конкурентних 

переваг. Метою процесу управління розвитком конкурентного потенціалу є 

відповідно забезпечення на підприємстві формування, розвитку конкурентного 

потенціалу відповідно до його можливостей, переваг, іміджу, позицій на 

внутрішньому і міжнародному ринках збуту продукції. Щодо мети процесу 

управління формуванням конкурентних переваг, то нею є забезпечення 

розвитку все нових конкурентних переваг, їх використання. Цілями процесу 

управління розвитком конкурентного потенціалу є дослідження потенціалу 

підприємства та потенціалу зовнішнього середовища; виявлення прихованих 

можливостей підприємства для розвитку конкурентного потенціалу; 

визначення та дослідження сфер діяльності підприємства, які забезпечать 

розвиток конкурентного потенціалу; забезпечення взаємодії складових 

конкурентного потенціалу підприємства; розвиток конкурентного потенціалу 

підприємства машинобудування; оцінка рівня розвитку конкурентного 

потенціалу підприємства; формування стратегічних заходів щодо подальшого 

розвитку конкурентного потенціалу. Основними цілями процесу управління 

формуванням конкурентних переваг є визначення умов та заходів, що необхідні 

для формування нових конкурентних переваг; використання можливостей, 

сильних сторін, резервів підприємства для формування конкурентних переваг; 

формування конкурентних переваг відповідно до напрямів розвитку 

конкурентного потенціалу; діагностика результатів від реалізації конкурентних 

переваг підприємства; реалізація конкурентних переваг підприємства; 

дослідження ефективності сформованих конкурентних переваг підприємства 

машинобудування; подальше впровадження конкурентних переваг. В 

наступних кроках вказані мета, цілі, які будуть окремо реалізовані в процесі 

управління розвитком конкурентного потенціалу та процесі управління 

формуванням конкурентних переваг.  
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Наступний етап визначення принципів, функцій процесів управління, а 

саме управління та розвитку конкурентного потенціалу, формування 

конкурентних переваг підприємства. До таких принципів слід віднести ті, що 

охарактеризовані в підрозділі 4.1 дисертації. Їх реалізація дозволить підвищити 

ефективність управління розвитком конкурентного потенціалу. В процесі 

розвитку конкурентного потенціалу підприємства машинобудування 

необхідним є використання таких принципів (рис. 4.7): безперервність. За 

даним принципом здійснюється моніторинг чинників зовнішнього середовища, 

процесу управління конкурентним потенціалом, виявлення нових можливостей 

підприємства; системність. За даним принципом процес розвитку 

конкурентного потенціалу та управління формуванням конкурентних переваг 

повинен здійснюватися шляхом здійснення набору процесів, що 

взаємопов’язані між собою; оптимальність. За даним принципом здійснюється 

вибір оптимальних складових конкурентного потенціалу, прийняття 

оптимальних стратегічних рішень; повноти. За даним принципом для розвитку 

конкурентного потенціалу слід враховувати всі сфери діяльності підприємств 

та виявляти резерви для формування конкурентних переваг; ефективності. За 

даним принципом використання конкурентного потенціалу дозволить 

сформувати нові конкурентні переваги, що забезпечить підвищення 

конкурентоспроможності та сприятиме ефективному функціонуванню 

підприємств; зворотного зв’язку. Даний принцип дозволяє встановити зв'язок 

конкурентного потенціалу з іншими стратегічними векторами управління 

конкурентоспроможністю підприємств; інформаційне забезпечення. За даним 

принципом необхідним є постійне використання та обмін інформацією в 

процесах розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних 

переваг; раціональність. Дотримання даного принципу дозволяє здійснити 

раціональний вибір складових конкурентного потенціалу та впровадити 

раціональні конкурентні переваги; ієрархічність. Вказаний принцип передбачає 

підпорядкованість процесів розвитку конкурентного потенціалу, формування 

конкурентних переваг системі підприємства, здійснення даних процесів 
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керуючою підсистемою та її підпорядкування керівництву підприємства 

(Якименко-Терещенко та Ніколаєш, 2018, с. 33-35; Краснокутська, 2005).  

 

Рис. 4.7. Принципи розвитку конкурентного потенціалу підприємства 

машинобудування  

Примітка: складено автором на основі (Якименко-Терещенко та Ніколаєш, 2018, с. 33-

35; Краснокутська, 2005) 

 

Ми вважаємо, що дані принципи можуть виконуватися для формування 

конкурентних переваг підприємств. Функції управління та розвитку 

конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг підприємства 

були наведені в підрозділі 4.1 дисертації та їх реалізація підвищить 

ефективність процесів управління. Основними функціями розвитку 

конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг підприємства є: 

планування. Ця функція дозволить чітко сформувати мету, завдання, визначити 

плани щодо розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних 

переваг підприємства; організація. Ця функція дозволить організувати процеси 

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг 

підприємства, досягти цілей, виконати завдання, визначити обов’язки керуючої 

підсистеми, її вплив на керовану підсистему; контроль. Виконання цієї функції 

є доцільним через те, що формування конкурентного потенціалу і розвиток 

конкурентних переваг потребують постійного спостереження з боку керуючої 
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підсистеми, що вплине на отримання результатів; мотивація. Обов’язковим 

завданням під час використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, формування конкурентних переваг, розвитку 

конкурентного потенціалу є мотивування керуючої підсистеми.   

Четвертий етап – вибір керуючої та керованої підсистем. Керована 

підсистема – це процес управління розвитком конкурентного потенціалу та 

управління формуванням конкурентних переваг підприємств 

машинобудування. Щодо керуючої підсистеми, то вона була зазначена в 

підрозділі 4.1 та ми вважаємо, що нею можуть бути представники відділів 

підприємства, які мають достатній рівень обізнаності із питань 

конкурентоспроможності, рівня конкурентної боротьби, взаємодії підприємства 

з міжнародними компаніями, наявного конкурентного потенціалу, 

можливостей, переваг, недоліків, слабких сторін порівняно з підприємствами-

конкурентами, конкурентних позицій та результатів фінансово-господарської 

діяльності, механізму ведення бізнесу. Ми дотримуємося думки, що залучення 

до керуючої підсистеми сторонніх представників не доцільне через те, що вони 

не обізнані в питаннях внутрішньої специфіки роботи, розвитку підприємства 

машинобудування та їх рекомендації не дозволять сформувати нові 

конкурентні переваги, розвинути конкурентний потенціал до певного рівня. В 

додаток, стороннім особам потрібен час для дослідження ситуації на 

підприємстві та потім розробки пропозицій, а також додаткове фінансування. 

Тому керуюча підсистема формується із представників підприємства та 

дозволить в швидкі терміни запропонувати набір пропозицій.    

П’ятий етап – врахування взаємодії із системами підприємства, тобто 

стратегією підприємства, системою управління на підприємстві 

машинобудування. Не менш важливим є врахування взаємодії між процесом 

формування конкурентного потенціалу з вже сформованими стратегічними 

векторами управління конкурентоспроможністю, місією, стратегією розвитку, 

системами управління на підприємствах машинобудування. У такому разі, це 

забезпечить обмін інформацією, узгодження цілей, завдань процесу розвитку 
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конкурентного потенціалу та буде гарантією щодо розробки нових 

конкурентних переваг.  

Шостий етап – взаємозв’язок із стратегічними векторами управління 

конкурентоспроможністю, тобто інструментарієм управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, процесом вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та моделлю стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Зазначимо, що перед початком 

формування конкурентного потенціалу слід згрупувати та обробити великі 

масиви інформації про результативність використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю, досягнення відповідних цілей, мети, 

визначити напрями, які потребують більш детального дослідження та 

підтримки. Таким напрямом є розвиток конкурентного потенціалу і 

формування конкурентних переваг через те, що вказані стратегічні вектори не 

впливають на їх розвиток, розробку. Тому розвиток конкурентного потенціалу, 

формування конкурентних переваг взаємопов’язані з іншими стратегічними 

векторами, але мають зовсім інше призначення на підприємствах 

машинобудування.  

Наступний крок – це дослідження потенціалу підприємства та потенціалу 

зовнішнього середовища. Для початку досліджується потенціал зовнішнього 

середовища, тобто діяльність конкуруючих фірм, міжнародне співробітництво, 

експортоорієнтованість галузі, правила конкурентної боротьби на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, рівень конкуренції, вподобання населення 

та їх змінність, чинники зовнішнього середовища. Під потенціалом 

підприємства машинобудування розуміється його здатність, можливості до 

підвищення конкурентоспроможності, формування все нових конкурентних 

переваг, утримання конкурентних позицій, завоювання нових ринків збуту. З 

цих позицій, за необхідне є дослідження вже наявного конкурентного 

потенціалу, сформованих конкурентних переваг, не використаних 

можливостей, переваг у порівнянні з конкуруючими фірмами, перспектив до 
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вдосконалення. Ці результати дослідження дозволять керуючій підсистемі 

визначити напрями, сфери, способи до розвитку конкурентного потенціалу.   

Наступним етапом є виявлення прихованих можливостей підприємства 

для розвитку конкурентного потенціалу. За результатами дослідження 

потенціалу підприємства та потенціалу зовнішнього середовища керуюча 

підсистема має можливість визначити можливості, що не використані на 

підприємстві в процесі використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю або приховані можливості, які не були виявлені 

раніше. Такими можливостями можуть бути не використані ресурси, методи 

конкурентної боротьби, не зайняті ніші на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

переваги у всіх сферах діяльності над конкурентами, потенціал до розвитку 

інших сфер діяльності, тобто фінансова, інвестиційна, інноваційна, виробнича, 

організаційна, маркетингова, управлінська, кадрова, що вплине на розвиток 

загального конкурентного потенціалу. Для кращого виявлення прихованих 

можливостей здійснюється дослідження всіх сфер діяльності, що дозволить 

використати потенціал цих сфер в повній мірі.  

Дев’ятий етап – визначення та дослідження сфер діяльності підприємства, 

які забезпечать розвиток конкурентного потенціалу. Серед сфер діяльності 

підприємств машинобудування, що вплинуть на розвиток конкурентного 

потенціалу важливими є:  

– фінансова (відображає фінансове становище діяльності, наявність 

власних та залучених фінансових ресурсів, рівень прибутковості підприємства, 

забезпечує формування фінансового потенціалу, як складової конкурентного 

потенціалу та визначає можливості підприємства до здійснення витрат);  

– інвестиційна (визначає залучення інвестиційного капіталу, 

вкладання ресурсів в інвестиційні проекти, впливає на імідж підприємства, 

відображає можливості до розвитку, розширення діяльності та визначає 

інвестиційний потенціал);  

– інноваційна (відображає стан щодо автоматизації, механізації 

виробництва, застосування інформаційних технологій, рівень інноваційного 
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розвитку, визначає можливості до впровадження нових технологій у різні сфери 

діяльності та визначає інноваційний потенціал);  

– виробнича (відображає рівень використання основних засобів, їх 

стан та структуру, сформовану амортизаційну політику, виробничі потужності, 

визначає можливості до розширення обсягів виробництва, пришвидшення 

процесу збуту продукції, оновлення асортименту продукції, вдосконалення 

робочих місць, створення безпечних умов роботи, тобто формує виробничий 

потенціал);  

– організаційна (відображає рівень організації роботи підприємства, 

ефективність роботи відділів, їх взаємодію, стан інформаційної системи, 

результати роботи працівників, достатність контролю та регулювання процесу 

виконання робіт, визначає можливості до вдосконалення організаційної 

структури та організаційний потенціал);  

– маркетингова (характеризує ефективність збуту продукції, 

правильність формування цінової політики підприємства, ефективність 

післяпродажного обслуговування, рівень конкурентоспроможності продукції, 

можливості до вдосконалення та розширення асортименту продукції, 

формування знижок для постійних клієнтів, дослідження потреб споживачів, 

роботи підприємств-конкурентів, тобто визначає маркетинговий потенціал);  

– управлінська (визначає ефективність прийняття тактичних, 

стратегічних рішень, доступність та достатність інформації, процес організації 

управлінської діяльності, відображає можливість до вдосконалення 

управлінської діяльності, її коригування відповідно до стратегії розвитку, 

впровадження методів управління, тобто формує управлінський потенціал);  

– кадрова політика (характеризує продуктивність роботи персоналу, 

плинність кадрів, атмосферу в колективі, відображає можливості до 

покращення кваліфікаційних, професійних характеристик працівників, 

трудових можливостей, вдосконалення системи заохочення персоналу, тобто 

формує кадровий потенціал). Ми вважаємо, що охарактеризовані сфери 

діяльності забезпечать розвиток конкурентного потенціалу та розробку нових 
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конкурентних переваг підприємства машинобудування у порівнянні з іншими 

конкурентами (Гамова, 2020i, с. 216-224).  

Одинадцятим етапом є забезпечення взаємодії складових конкурентного 

потенціалу підприємства. Складовими конкурентного потенціалу є сфери 

діяльності, за якими формується фінансовий, інвестиційний, інноваційний, 

виробничий, організаційний, маркетинговий, управлінський, кадровий 

потенціал. Вказані сфери діяльності будуть успішно функціонувати лише за 

умови взаємодії, обміну потоками інформаційних даних. На нашу думку, 

складовими конкурентного потенціалу є також всі етапи, які беруть участь у 

його розробці та між ними встановлено обмін масивами даних, тобто 

інформацією щодо правил збуту продукції на закордонні ринки, вітчизняного і 

міжнародного правового забезпечення, регулювання конкурентної боротьби, 

зміни фінансово-господарської діяльності, виявлення нових можливостей і 

переваг, змінності конкурентних позицій, дії зовнішнього середовища, 

внутрішнього середовища підприємства, стратегії розвитку, системи 

управління, довгострокових стратегічних цілей.  

Дванадцятий етап – розвиток конкурентного потенціалу підприємства 

машинобудування. Важливим є процес розвитку конкурентного потенціалу 

через те, що від нього залежать формування конкурентних переваг та загальний 

рівень конкурентоспроможності. Розвиток конкурентного потенціалу 

відбувається за результатами врахування взаємодії із системами підприємства, 

взаємозв’язку із стратегічними векторами управління 

конкурентоспроможністю, дослідження потенціалу підприємства та потенціалу 

зовнішнього середовища, виявлення прихованих можливостей підприємства 

для розвитку конкурентного потенціалу, визначення та дослідження сфер 

діяльності підприємства, які забезпечать розвиток конкурентного потенціалу, 

забезпечення взаємодії складових конкурентного потенціалу підприємства. Все 

це дозволить керуючій підсистемі сформувати конкурентний потенціал 

підприємства машинобудування та далі його розвивати в довгостроковому 

періоді і, тим самим, постійно формувати нові конкурентні переваги.   
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Тринадцятий етап – оцінка рівня розвитку конкурентного потенціалу 

підприємства. Для оцінки рівня розвитку конкурентного потенціалу доцільним 

є дослідження конкурентного потенціалу в попередньому та поточному 

періодах, аналіз результатів роботи підприємства за визначений період, 

результатів функціонування підприємств-конкурентів, здійснення порівняння 

отриманих результатів, визначення рівня використання виявлених можливостей 

підприємства, прийняття стратегічних рішень. Ми вважаємо, що обов’язковим є 

постійне дослідження рівня розвитку конкурентного потенціалу та його 

порівняння з попередніми періодами, але якщо такий потенціал був розвинутий 

на підприємстві машинобудування. Щодо самого процесу оцінки рівня 

розвитку конкурентного потенціалу, то подібний аналіз слід проводити в 

комплексі, тобто за результатами використання всіх стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю та застосовувати методологічний підхід, 

який буде розроблено в наступних розділах дисертаційної роботи. За 

результатами вказаного етапу керуюча підсистема матиме можливість щодо 

формування стратегічних заходів до подальшого розвитку конкурентного 

потенціалу, але за умови його відповідності потребам підприємства. Крім того, 

можливий варіант щодо коригуючих дії щодо управління розвитком 

конкурентного потенціалу за умови його не відповідності потребам 

підприємства. Керуючись вищенаведеним, розвинутий конкурентний потенціал 

відповідатиме потребам підприємства через те, що враховуються всі фактори, 

які можуть на нього вплинути.  

Чотирнадцятий етап – формування стратегічних заходів щодо 

подальшого розвитку конкурентного потенціалу або коригуючі дії щодо 

управління розвитком конкурентного потенціалу підприємства 

машинобудування. В кінцевому результаті, відповідність конкурентного 

потенціалу є підставою для формування стратегічних заходів щодо подальшого 

розвитку конкурентного потенціалу, тобто визначаються довгострокові 

стратегічні цілі, завдання, перспективи до його постійного розвитку, 

вдосконалення. Проте, невідповідність конкурентного потенціалу потребам 
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підприємства є підставою для коригуючих дій щодо управління розвитком 

конкурентного потенціалу підприємства машинобудування, тобто певне 

вдосконалення, покращення і подальше застосування.   

Другим є процес управління формуванням конкурентних переваг на 

підприємстві машинобудування та для нього характерним є порядок 

здійснення, що наведений нижче.   

Першим етапом є дослідження інформації щодо розвитку конкурентного 

потенціалу підприємства машинобудування. Ми вважаємо, що формування 

конкурентних переваг має відбуватися після детального дослідження рівня 

розвитку конкурентного потенціалу підприємства машинобудування. Крім 

того, саме достатній рівень розвитку конкурентного потенціалу є підставою для 

успішного формування конкурентних переваг та наступного підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Тому без розвитку конкурентного потенціалу, його 

дослідження формування конкурентних переваг є не можливим. Отже, 

обов’язково слід розвивати конкурентний потенціал та постійно його 

покращувати.  

Наступний крок це прийняття рішення про формування конкурентних 

переваг та здійснення управління даним процесом на підприємстві. 

Враховуючи результати від дослідження інформації щодо розвитку 

конкурентного потенціалу підприємства машинобудування керуюча підсистема 

матиме можливість прийняти рішення про формування конкурентних переваг 

та подальше управління ними. Саме від розвитку конкурентного потенціалу, 

потенціалу за іншими сферами діяльності залежить формування набору 

конкурентних переваг для досліджуваних підприємств машинобудування. 

Щодо управління формуванням конкурентних переваг, то досить високий 

рівень розвитку конкурентного потенціалу є підставою для прийняття рішення 

про управління даним процесом.  

Другим етапом є управління формуванням конкурентних переваг 

підприємства машинобудування. Даний етап має охоплювати критерії 

здійснення управління формуванням конкурентних переваг, визначення умов та 
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заходів, що необхідні для формування нових конкурентних переваг, 

використання можливостей, сильних сторін, резервів підприємства для 

формування конкурентних переваг, формування конкурентних переваг 

відповідно до напрямів розвитку конкурентного потенціалу, діагностика 

результатів від реалізації конкурентних переваг, реалізація конкурентних 

переваг, дослідження ефективності сформованих конкурентних переваг, 

подальше впровадження конкурентних переваг або формування нового набору 

конкурентних переваг. В підсумку, процес управління направлений на розробку 

нових конкурентних переваг та їх впровадження на підприємстві 

машинобудування.  

Другий етап – критерії здійснення управління формуванням 

конкурентних переваг підприємства машинобудування. Під критеріями 

розуміються властивості, які повинен включати процес управління 

формуванням конкурентних переваг на підприємствах машинобудування 

(рис. 4.8), тобто різноманітність (формування набору конкурентних переваг за 

сферами діяльності підприємства), стратегічність (відповідність конкурентних 

переваг конкурентній стратегії, стратегічному управлінню 

конкурентоспроможністю підприємств), якість (впровадження конкурентних 

переваг повинно забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

підприємства), необхідність (під час формування конкурентних переваг слід 

враховувати можливості, потенціал підприємства та вони повинні бути 

потрібними для підприємства), правдивість (під час управління слід 

використовувати достовірну інформацію та формування конкурентних переваг 

має задовольняти потреби підприємства), зручність (управління формуванням 

конкурентних переваг повинно бути не затратним та зручним у використанні 

для керуючої підсистеми), зрозумілість (можливість використання 

керівництвом підприємств машинобудування, швидкість впровадження). 

Дотримання охарактеризованих критеріїв забезпечить формування якісних 

конкурентних переваг відповідно до можливостей, конкурентного потенціалу 

підприємств.  
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Рис. 4.8. Критерії здійснення управління формуванням конкурентних переваг 

підприємства машинобудування  

Примітка: складено автором  

 

Наступним етапом є визначення умов та заходів, що необхідні для 

формування нових конкурентних переваг. Щодо визначення умов, то мається 

на увазі ідентифікація впливу зовнішнього середовища, визначення переваг 

підприємств-конкурентів та визначення причин відставання підприємства. 

Щодо заходів, що необхідні для формування нових конкурентних переваг, то 

мається на увазі визначення потрібного обсягу ресурсів, проведення 

організаційних заходів щодо подальшого формування конкурентних переваг. 

Тобто, на даному етапі реалізуються процеси щодо управління формуванням 

конкурентних переваг та визначення умов для успішного їх визначення. Все це 

дозволить на наступних етапах сформувати конкурентні переваги для 

досліджуваних підприємств машинобудування.   

Наступний крок це використання можливостей, сильних сторін, резервів 

підприємства для формування конкурентних переваг. Слід відзначити, що 

результати реалізації попередніх етапів дають нам можливість визначити 

сильні і слабкі сторони, потенціал за всіма сферами діяльності, не використані 

резерви розвитку, які можуть бути враховані для розробки нових конкурентних 

переваг. Всі ці можливості є доречними для використання під час формування 

конкурентних переваг, що забезпечить визначення їх максимального числа на 
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наступному етапі. Ми вважаємо, що розробка конкурентних переваг без 

врахування потенціалу підприємства, його можливостей, стратегічних цілей, 

процесів поточного і стратегічного управління буде неефективною.  

П’ятий етап – формування конкурентних переваг відповідно до напрямів 

розвитку конкурентного потенціалу. Відповідальним є процес формування 

конкурентних переваг через те, що від нього залежить рівень 

конкурентоспроможності, конкурентної боротьби, конкурентні позиції, імідж 

на внутрішньому і міжнародному ринках. В процесі формування конкурентних 

переваг обов’язково враховуються результати використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю, які попередньо використані, 

сформований конкурентний потенціал, що забезпечить якісне визначення 

конкурентних переваг обраних підприємств порівняно з підприємствами-

конкурентами. Також конкурентні переваги визначаються відповідно до 

встановлених фінансового, інвестиційного, інноваційного, виробничого, 

організаційного, маркетингового, управлінського, кадрового потенціалу 

підприємства за сферами діяльності, що дозволить встановити чіткий набір 

переваг за всіма напрями діяльності, що в сукупності сформують конкурентні 

переваги.     

Шостий етап – діагностика результатів від реалізації конкурентних 

переваг підприємства. Під діагностикою розуміється дослідження, визначення 

ефективності використання конкурентних переваг, прогноз вказаних 

результатів, що забезпечить краще їх впровадження, подальше виявлення нових 

конкурентних переваг на підставі використання методів діагностики. Також 

здійснення діагностики дозволить встановити перелік тих конкурентних 

переваг, які матимуть більший вплив на рівень конкурентоспроможності, 

конкурентні позиції, успіх ведення бізнесу, показники розвитку. Тому за 

результатами діагностики керуюча підсистема має змогу обрати конкурентні 

переваги, які забезпечать більший рівень віддачі від їх впровадження. Цей етап 

також дозволяє мінімізувати втрати підприємства від впровадження не 

ефективних конкурентних переваг.   
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Сьомий етап – реалізація конкурентних переваг підприємства. За 

результатами діагностики конкурентних переваг керуюча підсистема проводить 

їх реалізацію на підприємствах машинобудування. На підприємствах повинно 

здійснюватися постійно дослідження та виявлення все нових конкурентних 

переваг та подальша їх реалізація, тобто це є довгостроковим процесом. Ми 

вважаємо, що без розробки та пошуку конкурентних переваг не можна 

підтримувати рівень конкурентоспроможності на високому рівні, утримувати 

позиції на внутрішньому і міжнародному ринках, вести конкурентну боротьбу, 

здійснювати стратегічне управління конкурентоспроможністю, конкурувати із 

зарубіжними компаніями. На початкових етапах реалізацією конкурентних 

переваг має займатися керуюча підсистема та далі даний відділ слід залишити 

на підприємстві машинобудування і він буде займатися питанням постійного 

підвищення конкурентоспроможності.   

Наступний етапом є дослідження ефективності сформованих 

конкурентних переваг підприємства машинобудування. Для уточнення 

ефективності обраних конкурентних переваг доцільним є аналіз проміжних 

результатів від їх реалізації на досліджуваному підприємстві 

машинобудування, що дозволить коригувати процес їх використання, 

вдосконалювати. За результатами проміжного дослідження результатів від 

використання конкурентних переваг визначається на який рівень вони 

дозволили підвищити конкурентоспроможність підприємства та приймається 

рішення щодо подальшого впровадження конкурентних переваг або 

формування нового набору конкурентних переваг підприємства.  

Заключний етап – подальше впровадження конкурентних переваг або 

формування нового набору конкурентних переваг підприємства 

машинобудування. Враховуючи результати попереднього етапу керуюча 

підсистема матиме можливість надалі впроваджувати конкурентні переваги, 

якщо вони дозволяють підвищити конкурентоспроможність підприємства. В 

додаток до цього, можлива ситуація щодо збереження конкурентоспроможності 

підприємства на тому ж рівні або його зниження, тобто доцільним буде 
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формування нового набору конкурентних переваг підприємства. Слід 

відзначити, що ситуація щодо формування нового набору конкурентних 

переваг буде мінімальною через те, що в процесі їх розробки враховуються всі 

чинники підприємств машинобудування та відбувається формування набору 

конкурентних переваг для кожного окремого підприємства (Гамова, 2020q).  

Важливою особливістю наукового підходу є можливість здійснення 

оцінки сформованого конкурентного потенціалу та конкурентних переваг і його 

адаптація до роботи промислових підприємств, а також змога вносити зміни в 

процесі їх використання, вдосконалювати їх. Тому, за сучасних умов змінності 

зовнішнього середовища, на підприємствах машинобудування існує відчутна 

потреба у постійному розвитку конкурентного потенціалу, формуванні 

конкурентних переваг та вони повинні використовуватися в комплексі із 

стратегічними векторами управління конкурентоспроможністю. В 

майбутньому, здійснення вказаного комплексу дій вплине на підвищення рівня 

конкурентоспроможності, пришвидшення розвитку, зростання прибутковості, 

позитивні зрушення в роботі підприємств, випередження темпів розвитку у 

порівнянні з підприємствами-конкурентами.   

Керуючись вищенаведеним, вважаємо за необхідне систематизувати, що 

удосконалення наукового підходу до формування та управління розвитком 

конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 

машинобудування є необхідним для всіх промислових підприємств. Даний 

науковий підхід дозволив нам розвинути конкурентний потенціал підприємств 

машинобудування та відповідно визначити вагомість процесу формування 

конкурентних переваг, що в кінцевому результаті вплине на процес управління 

конкурентоспроможністю, діяльністю підприємств. В кінцевому рахунку, такий 

підхід забезпечить формування нових конкурентних переваг. Тому 

проаналізований підхід слід використовувати на підприємствах 

машинобудування.    
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4.3. Науково-методичний підхід до прогнозу результатів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування  

     

Сучасні умови вимагають від підприємств машинобудування постійно 

вдосконалюватися, розвиватися, слідкувати за внутрішніми і міжнародними 

ринками збуту продукції, впроваджувати нововведення, аналізувати роботу 

конкурентів, покращувати результати фінансово-господарської діяльності. 

Тому важливе значення має вдалий набір підходів, інструментів до підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємств, формування конкурентних 

переваг, розвитку конкурентного потенціалу, їх постійного нарощування. Якщо 

повернутися до попередніх підрозділів дисертаційної роботи, то нами 

запропоновано комплекс стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, який направлений на формування ряду переваг 

підприємств машинобудування, тобто підвищення рівня 

конкурентоспроможності, здійснення поточного і стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, формування і реалізацію довгострокових 

стратегічних рішень, оновлення і використання конкурентної стратегії, 

формування конкурентного потенціалу, набуття нових конкурентних переваг. 

Динамічні ринкові умови дозволяють стверджувати, що підприємства спочатку 

зазнають впливу зовнішніх чинників та потім коригують внутрішнє 

середовище. Через це, з метою підтримання рівня прибутковості, зростання 

результатів виробничо-господарської діяльності підприємствам необхідно 

постійно нарощувати темпи підвищення рівня конкурентоспроможності.  

Першочерговим завданням, в даному питанні, є впровадження 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування Запорізької області, що вплине на підвищення їх 

прибутковості. Проте, для підтвердження результативності стратегічних 

векторів, обґрунтованості їх використання доцільною є дослідження та аналіз 

результатів. Без використання стратегічних векторів на підприємствах 
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машинобудування ми не маємо можливості оцінити їх ефективність, але для 

передбачення можливих, майбутніх результатів існує можливість в 

прогнозуванні даних. Ми вважаємо за доцільне скористатися функцією 

прогнозу для передбачення результатів від впровадження стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах Запорізької області.  

Існуючі наукові підходи присвячені питанням прогнозування, 

діагностики показників конкурентоспроможності, конкурентної стійкості, рівня 

конкурентоспроможного розвитку підприємств та можна відзначити праці 

Дашко І.М. (2020, с. 47-49); Пташник С. (2018, с. 18-21); Халімон Т.М. (2018a, 

с. 109-111); Бурковська А.В., Мікуляк К.А. (2017, с. 11-16); Криворучко О.С. 

(2016); Смолін І.В. (2015, с. 127-135); Царенко І.О. (2015, с. 122-124); 

Кобець С.П. (2014, с. 79-82); Левицька А.О. (2013, с. 156-160); Павлова В.А., 

Губарєв Р.В. (2013, с. 161-163); Погребняк Д.В. (2011); Гетьман О.О., 

Шаповал В.М. (2007); Мілевський С.В. (2005); Паценко О.Ю. (2001).  

В науковій літературі відсутній підхід до визначення, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств і, 

відповідно, немає науково обґрунтованих підходів до їх оцінки, аналізу 

результатів, здійснення прогнозу, не визначено показники для подібних 

досліджень. Ми вважаємо, що перед впровадженням стратегічних векторів на 

промислових підприємствах слід провести діагностику їх використання через 

те, що це дозволить виявити проблеми, розробити напрями активізації 

використання стратегічних векторів, вплине на підвищення ефективності 

управління конкурентоспроможністю в довгостроковій перспективі. В додаток, 

підприємства машинобудування матимуть можливість підготуватися до 

впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

визначити чіткий план дій та регулювати процес відповідно до отриманих 

результатів. Водночас, діагностика стратегічних векторів проводиться перед їх 

впровадженням та потім, за результатами використання, можна здійснювати 

оцінку ефективності стратегічних векторів, порівнювати отримані результати із 

прогнозними даними. Отже, нами розроблено науково-методичний підхід 
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здійснення діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування і ми вважаємо, що 

його можна використовувати на інших промислових підприємствах. Під час 

використання науково-методичного підходу обов’язково доцільно враховувати 

внутрішній і міжнародний ринок, на яких функціонує підприємство.  

Запропонований науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування деталізований у вигляді послідовності етапів, 

що дозволило організувати та реалізувати діагностику використання 

стратегічних векторів на підставі використання методу регресійного та 

кореляційного аналізу, виявити переваги підприємств, проблеми, розробити 

напрями активізації використання стратегічних векторів, а також використання 

стратегічних векторів матиме комплексний вплив в майбутньому та 

забезпечить підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю і 

вплине на ефективність діяльності в довгостроковій перспективі.   

Для реалізації науково-методичного підходу здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування необхідним є виконання алгоритму дій, яким 

далі скористаємося (рис. 4.9). Обґрунтуємо всі етапи алгоритму дій для 

кращого розуміння науково-методичного підходу.  

Проводиться уточнення цілей здійснення діагностики. Метою здійснення 

діагностики є розрахунок прогнозу результатів від використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю для визначення їх 

результативності, можливих проблем в майбутньому, покращення результатів. 

Цілями діагностики за науково-методичним підходом будуть: вибір 

підприємств, які будуть аналізуватися; аналіз мікросередовища та 

макросередовища підприємства машинобудування; збір та аналіз необхідної 

інформації; визначення періоду здійснення діагностики; уточнення категорій 

груп показників щодо здійснення діагностики; визначення методу діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 
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підприємств машинобудування; діагностика результативності стратегічних 

векторів; систематизація та інтерпретація результатів; виявлення переваг 

підприємств машинобудування внаслідок використання стратегічних векторів; 

підготовка інформації про результати здійснення діагностики на підприємстві 

машинобудування; формування висновків проведеного дослідження. 

Уточнення мети та цілей діагностика дозволить конкретизувати очікувані 

результати для підприємств машинобудування.  

 
Рис. 4.9. Послідовність науково-методичного підходу здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором     
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Також визначаються параметри моделі діагностики результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Під параметрами розуміється характеристика моделі 

діагностики, тобто призначення – визначається для чого буде використана 

модель діагностики; організаційні – потрібно створити необхідні умови для 

застосування моделі діагностики; досконалість – модель повинна враховувати 

обрану галузь функціонування підприємств, враховувати можливість 

коригування; раціональність – використання моделі повинно передбачати 

раціональне використання ресурсів, незначне їх витрачання; економічність – 

рівень витрат на використання моделі повинен бути мінімальним та вона має 

забезпечити виконання зазначених цілей. Перед початком здійснення 

діагностики відбувається формування моделі діагностики результативності 

стратегічних векторів (рис. 4.10).  

 

Рис. 4.10. Модель діагностики результативності стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором     

 

В цій моделі нами зазначено економічний, фінансовий, виробничо-

господарський ефект та їх залежність із впливаючими на них показників. Слід 

уточнити, що У є показник, який відображатиме значення економічного, 

фінансового, виробничо-господарського ефекту та перебуває під впливом 

чинників; Х – це значення відомих показників, що впливають на змінне 
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значення У; А – це значення показників, що впливають на шукане значення У 

та буде визначатися за результатами регресійного аналізу, тобто коефіцієнти 

регресії. За наступними етапами ми більш детальніше розглянемо змінний 

показник У, обрані фактори впливу на нього (Х) та порядок визначення 

коефіцієнтів регресії (А).  

Наступним є вибір підприємств, які будуть аналізуватися. Дослідження 

буде проведено на трьох підприємствах Запорізької області. Такими 

підприємства нами обрано ТОВ «Запорізький механічний завод», 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод», АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»). Для нашого дослідження обрано 

підприємства Запорізького регіону через те, що рівень їх 

конкурентоспроможності є низьким, що підтвердили результати дослідження 

третього розділу дисертаційної роботи та слід впроваджувати стратегічні 

вектори управління конкурентоспроможністю, що забезпечить розвиток 

конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, покращення 

позицій на внутрішньому і міжнародному ринках. Та перед початком 

впровадження стратегічних векторів нами обґрунтовано доцільність 

діагностики їх результативності. Щодо впровадження стратегічних векторів, то 

його будемо проводити в наступному розділі дисертації.  

Доцільним є реалізація етапу аналіз мікросередовища та 

макросередовища підприємства машинобудування. Мається на увазі, що 

важливим є дослідження, аналіз чинників впливу зовнішнього середовища на 

діяльність підприємств, тобто існує потреба у врахуванні ситуації на 

міжнародному ринку, рівня конкуренції на внутрішньому ринку, дослідженні 

використання методів конкурентної боротьби, рівня конкурентоспроможності 

підприємств-конкурентів, їх інноваційного розвитку, змін попиту населення та 

середнього рівня доходів, експортоорієнтованості галузі, взаємодії з 

постачальниками, посередниками, міжнародними компаніями. В додаток, слід 

зазначити, що важливими є також аналіз мікросередовища підприємств 
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машинобудування, тобто їх внутрішньої діяльності, особливостей роботи, 

наявного рівня конкурентоспроможності продукції, потенціалу інших сфер 

діяльності, сформованих конкурентних переваг порівняно із конкурентами, 

можливостей до розвитку, розширення сфер діяльності. Результати аналізу 

будуть враховані під час підготовки інформації для діагностики результатів 

стратегічних векторів.  

Наступний етап – збір та аналіз необхідної інформації. Здійснюється 

відбір статистичної інформації підприємств машинобудування, інформації 

щодо аналізу мікросередовища та макросередовища підприємства 

машинобудування. Дослідження подібних потоків інформації дозволить 

визначити категорії груп показників щодо здійснення діагностики, чинники 

впливу на них, вид очікуваних ефектів. Ми вважаємо, що без узагальнення 

вказаної інформації визначення видів ефектів, змінного значення шуканого 

показника, впливу показників, коефіцієнтів регресії буде хибним через те, що 

не враховано рівень конкурентоспроможності підприємства, стан виробничо-

господарської діяльності, вплив чинників зовнішнього середовища, показники 

фінансової звітності, діяльність конкуруючих фірм та припущення про 

результативність стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

також буде помилковим. Тому для правильності здійснення діагностики 

результативності використання стратегічних векторів проводить дослідження 

інформації.  

Наступна складова – визначення періоду здійснення діагностики. 

Вважаємо, що періодом проведення діагностики є чотири роки, тобто 2020-

2023 рр. Відзначимо, що значення показників буде взято за 2015-2019 рр. та на 

підставі використання кореляційного, регресійного аналізу здійснюватиметься 

прогноз на 2020 рр. і за допомогою функції Excel СРЗНАЧ буде розраховано 

прогноз на 2021-2023 р. Тобто, прогнозний період є чотири роки через те, що це 

дозволить більш точно спланувати процес використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування, 

передбачити ситуацію в майбутньому.   
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Слід відзначити такий етап, як уточнення категорій груп показників щодо 

здійснення діагностики, тобто визначення залежного показника та впливаючих 

показників. Виділено три категорії груп показників, тобто: економічні, які 

відображають отримання економічного ефекту; фінансові, які відображають 

досягнення фінансового ефекту; виробничо-господарські, які відображають 

досягнення виробничо-господарського ефекту. На нашу думку, розрахунок і 

дослідження вказаних видів ефекту дозволить більш точно відобразити 

ефективність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю в прогнозному періоді. Вважаємо, що для оцінки 

економічного ефекту У буде шуканий показник оборотних активів (ОА) та 

показниками, що на нього впливають наступні: Х1 – необоротні активи (НА); Х2 

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП); Х3 – 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРП); Х4 – запаси 

(З); Х5 – дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (ДЗ); 

Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ); Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(З)); 

Х8 – основні засоби (ОЗ); Х9 – чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(ЧП(З)); Х10 – готова продукція (ГП); Х11 – власний капітал (ВК) (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.11. Показники економічного ефекту підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором   
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Прогнозування показників впливу дозволить визначити, які з них 

впливають на шуканий показник економічного, фінансового, виробничо-

господарського ефекту (Гамова та Мельник, 2015). 

Для оцінки фінансового ефекту за У приймемо показник власного 

капіталу (ВК) та показниками, що на нього впливають наступні: Х1 – баланс 

(Б); Х2 – довгострокові зобов’язання і забезпечення (ДЗЗ); Х3 – поточні 

зобов’язання і забезпечення (ПЗЗ); Х4 – необоротні активи (НА); Х5 – оборотні 

активи (ОА); Х6 – гроші та їх еквіваленти (Г); Х7 – фінансові інвестиції (ФІ); Х8 

– чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (ЧП(З)); Х9 – фінансовий 

результат до оподаткування: прибуток (збиток) (ФРО) (рис. 4.12) (Гамова, 

2011a, с. 91-92).  

 

Рис. 4.12. Показники фінансового ефекту підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором   

 

Для оцінки виробничо-господарського ефекту приймемо за У показник 

чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (ЧП(З)) та показниками, що на 

нього впливають наступні: Х1 – основні засоби (ОЗ); Х2 – чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП); Х3 – собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРП); Х4 – власний капітал 

(ВК); Х5 – витрати на збут (ВЗ); Х6 – середня кількість працівників (КП); Х7 – 

оборотні активи (ОА); Х8 – необоротні активи (НА); Х9 – обсяг виробництва 

(ОВ); Х10 – обсяг реалізованої продукції (ОРП); Х11 – фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД); Х12 – адміністративні 
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витрати (АВ); Х13 – інші операційні витрати (ІОВ); Х14 – елементи операційних 

витрат (ЕОВ) (рис. 4.13) (Гамова та Лукашенко, 2015, с. 108-113).   

 

Рис. 4.13. Показники виробничо-господарського ефекту підприємств 

машинобудування  

Примітка: запропоновано автором   

 

Наступним етапом є визначення методу діагностики результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Вважаємо за доцільне використати метод регресійного 

аналізу, а також кореляційного аналізу для здійснення діагностики 

результативності використання стратегічних векторів. Кореляційний аналіз 

нами використовується для встановлення взаємозв’язку між обраними 

показниками, тобто визначення чинників, які здійснюють більший вплив на 

шуканий показник, тобто значення ефекту (Ставерська та Андрющенко, 2013, 

с. 48-49). Загальноприйнятим є те, що якщо значення коефіцієнта кореляції є 

більшим 0,5, то між показниками існує зв'язок та якщо значення коефіцієнта 

кореляції є меншим 0,5, то даний показник не буде враховано під час прогнозу 

шуканого показника. Потім можна перейти до регресійного аналізу, за яким 

існує можливість сформувати рівняння регресії та розрахувати прогноз 

економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту (Ставерська та 

Андрющенко, 2013, с. 48-49). За результатами регресійного аналізу можна 

визначити коефіцієнти регресії, тобто А0…Аn та далі їх врахувати під час 

розрахунку шуканого значення У за вже відомими значеннями Х1…Хn. В 
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додаток, зауважимо, що використання регресійного рівняння дозволить 

здійснити прогноз результатів на один період і тому було прийнято рішення 

про використання функції Excel СРЗНАЧ для визначення прогнозу на ще два 

періоди.  

Доцільним є розгляд такого етапу, як діагностика результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Враховуючи результати попередніх етапів можна перейти 

до здійснення розрахунків на підприємствах машинобудування та вони будуть 

організовані в такій послідовності: кореляційний аналіз між шуканим 

показником ефекту У та показниками Х1…Хn, які на нього впливають та 

визначення показників між якими існує тісний зв’язок, що будуть враховані під 

час використання регресійного рівняння; регресійний аналіз та складання 

регресійного рівняння, що дозволить визначити коефіцієнти регресії А0…Аn; 

діагностика шуканого показника У на підставі співставлення вже відомих 

показників Х1…Хn та розрахованих показників А0…Аn, що дозволить 

розрахувати прогноз на 2020 р.; використання функції Excel СРЗНАЧ для 

прогнозу шуканих значень ефектів на 2021-2023 рр.  

Наступний етап – систематизація та інтерпретація результатів. Ми 

вважаємо, що після здійснення розрахунків проводить аналіз прогнозних 

значень шуканого показника економічного, фінансового, виробничо-

господарського ефекту на підприємствах машинобудування, їх динаміки у 

2015-2023 рр., встановлення причин зростання чи скорочення.  

Слід охарактеризувати такий етап, як виявлення переваг підприємств 

машинобудування внаслідок використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Цей етап включає дослідження сформованих 

можливостей підприємств машинобудування, що здобуті внаслідок 

впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Отримані прогнозні значення економічного, фінансового, виробничо-

господарського ефекту відображатимуть результативність використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та дозволятимуть 
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стверджувати чи набудуть підприємства переваг або, навпаки, їх використання 

є помилковим. Ми вважаємо, що зростання вказаних видів ефектів впродовж 

2020-2023 р. свідчитиме про результативне використання стратегічних векторів 

та вони дозволять сформувати переваги для підприємств, тобто підвищення 

конкурентоспроможності, здійснення стратегічного управління, використання 

конкурентної стратегії, розвиток конкурентного потенціалу, формування нових 

конкурентних можливостей, покращення бізнесу.  

Наступний крок – це підготовка інформації про результати здійснення 

діагностики на підприємстві машинобудування. Зауважимо, що результатом 

даного етапу є звіт діагностики результативності стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. У 

даному звіті буде відображена інформація про прогнозні значення 

економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту на 2020-

2023 рр.; їх динаміку упродовж 2015-2023 рр.; причини зростання чи 

скорочення значень ефектів; сформовані переваги чи недоліки для підприємств 

машинобудування. Інформацію звіту можна буде використовувати на 

підприємстві машинобудування для формування висновків, прийняття рішень.   

Останній етап – формування висновків проведеного дослідження. На 

підставі врахування інформації про результати здійснення діагностики на 

підприємстві машинобудування існує можливість до формування висновків про 

результати дослідження на підприємстві машинобудування. Слід зазначити, що 

останній етап охоплює виявлення проблем, розробку напрямів активізації 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування у майбутніх періодах, тобто на 2020-2023 рр. 

Дотримання вказаних напрямів дозволить покращити результати діагностики та 

підвищити результативність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. За умови зниження результативності стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю важливим є визначення причин, 

проблем та формування способів активізації їх використання. Зазначимо, що 

підвищення результативності стратегічних векторів не потребує впровадження 
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напрямів активізації їх використання чи дослідження проблем. Слід підвести 

підсумок та зазначити, що результатом проведеного дослідження є можливість 

визначення напрямів кращого використання стратегічних векторів відповідно 

до діагностики рівня їх результативності (Гамова та Кропивко, 2014). 

Виходячи з наведеного, доцільним є підтвердження ефективності 

науково-методичного підходу на прикладі підприємств машинобудування. 

Спочатку було підтверджено гіпотезу про залежність шуканого показника 

оборотного активу (ОА) за економічним ефектом від наведених показників 

ТОВ «Запорізький механічний завод». Нами здійснено спостереження щодо 

впливу групи показників на показник економічного ефекту за допомогою 

кореляційного аналізу та в Excel використано додаток «Аналіз даних», функція 

«Кореляція». З даних Додаток А, табл. А.1 видно, що найбільший вплив на 

шукане значення за економічним ефектом мають показники, де коефіцієнт 

кореляції перевищує 0,5 та ними є Х4 – запаси (З); Х6 – кредиторська 

заборгованість (КЗ); Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(З)); Х8 – основні 

засоби (ОЗ); Х10 – готова продукція (ГП). Зазначені показники впливу будуть 

враховані під час здійснення регресійного аналізу.  

Можемо перейти до регресійного аналізу за допомогою додатку «Аналіз 

даних», функція «Регресія» і отримаємо регресійний аналіз за економічним 

ефектом (Додаток А, табл. А.2). Можемо скласти регресійне рівняння 

відповідно до отриманих коефіцієнтів регресії А0…Аn за економічним ефектом. 

Також слід відзначити, що R-квадрат має значення 84%, тобто модель за 

економічним ефектом є якісною, прийнятною, описує залежність між 

економічним ефектом та обраними чинниками впливу за кореляційним 

аналізом і може бути використана для аналізу їх впливу на шукане значення.  

За результатами кореляційного і регресійного аналізу нами отримано 

регресійну модель та здійснюємо діагностику шуканого показника У (оборотні 

активи (ОА)) за економічним ефектом на підставі врахування вже відомих 

показників Х1…Хn та розрахованих показників А0…Аn, що дозволить 

розрахувати прогноз на 2020 р. (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Матриця регресійної моделі визначення економічного ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

У (оборотні 
активи (ОА)) на 

2020 р. 

  

А0 85823,13 

65131,96 

Х4 – запаси (З) 18941 А4 10,05 

Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 7320 А6 6,32 

Х7 – валовий прибуток (збиток) 

(ВП(З)) 9394 А7 -8,90 

Х8 – основні засоби (ОЗ) 6582 А8 -3,57 

Х10 – готова продукція (ГП) 7768 А10 -19,34 

Регресійна модель визначення економічного ефекту: У (ОА)=85823,13+10,05Х4+6,32Х6+ 
+(-8,90Х7)+(-3,57Х8)+(-19,34Х10)=65131,96 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Для проведення математичних розрахунків на 2021-2023 рр. використано 

функцію Excel СРЗНАЧ для прогнозу шуканого показника У (ОА) за 

економічним ефектом (рис. 4.14). Отримані результати показують, що 

підприємство ТОВ «Запорізький механічний завод» характеризується 

зменшенням оборотних активів упродовж 2020 р. на 1,39% відносно 2019 р.; 

зменшенням оборотних активів упродовж 2021 р. на 15,06% відносно 2020 р.; 

зростанням оборотних активів упродовж 2022 р. на 3,49% відносно 2021 р.  

 

Рис. 4.14. Графічне зображення економічного ефекту ТОВ «Запорізький 

механічний завод» на основі регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., 

тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   
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Надалі, перейдемо до аналізу шуканого показника власного капіталу (ВК) 

за фінансовим ефектом від наведених показників ТОВ «Запорізький механічний 

завод». Подібним чином нами визначено вплив групи показників на показник 

фінансового ефекту за допомогою кореляційного аналізу та в Excel 

використано додаток «Аналіз даних», функція «Кореляція».  

Враховуючи дані Додатку А, табл. А.3 можна зауважити, що найбільший вплив 

на шукане значення за фінансовим ефектом мають показники,  

де коефіцієнт кореляції перевищує 0,5 та ними є Х1 – баланс (Б); Х3 – поточні 

зобов’язання і забезпечення (ПЗЗ); Х4 – необоротні активи (НА).  

Наведені показники нами будуть враховані під час здійснення  

регресійного аналізу. Згідно аналізу, зазначимо, що значний вплив на 

формування величини власного капіталу має показник балансу, поточних 

зобов’язань і забезпечення.  

Також нами здійснено регресійний аналіз за фінансовим ефектом за 

допомогою додатку «Аналіз даних», функція «Регресія» (Додаток А, табл. А.4). 

Результатом регресійного аналізу є складання регресійного рівняння, в якому 

будуть враховані коефіцієнти регресії А0…Аn за фінансовим  

ефектом та вже відомі значення чинників впливу Х1…Хn.  

Виходячи з того, що R-квадрат становить 0,99 можна зробити  

висновок про те, що модель є точною на 99% та вона  

є якісною, описує залежність між фінансовим ефектом та  

обраними чинниками впливу, може бути використана для аналізу їх впливу на 

шукане значення.  

Враховуючи результати кореляційного, регресійного аналізу ми отримали 

регресійну модель. Цю регресійну модель буде використано для діагностики 

шуканого показника У (власний капітал (ВК)) за фінансовим ефектом на 2020 р. 

шляхом врахування вже відомих показників Х1…Хn, розрахованих показників 

А0…Аn (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Матриця регресійної моделі визначення фінансового ефекту ТОВ «Запорізький 

механічний завод» 

У (власний 

капітал (ВК)) на 

2020 р. 

  

А0 2652,71 

67885,25 

Х1 – баланс (Б) 75112 А1 0,95 

Х3 – поточні зобов’язання і 

забезпечення (ПЗЗ) 7320 А3 -0,81 

Х4 – необоротні активи (НА) 9061 А4 0,002 

Регресійна модель визначення фінансового ефекту: У (ВК)=2652,71+0,95Х1+ 

+(-0,81Х3)+0,002Х4=67885,25 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Для здійснення розрахунків на 2021-2023 рр. ми скористалися функцію 

Excel СРЗНАЧ для прогнозу шуканого показника У (ВК) за фінансовим 

ефектом (рис. 4.15). Керуючись цим нами встановлено, що підприємство 

ТОВ «Запорізький механічний завод» матиме зростання власного капіталу 

упродовж 2020 р. на 0,14% відносно 2019 р.; зменшення власного капіталу 

упродовж 2021 р. на 4,72% відносно 2020 р.; зростання власного капіталу 

упродовж 2022 р. на 1,33% відносно 2021 р.; зростання власного капіталу 

протягом 2023 р. на 1,14% порівняно з 2022 р.  

 

Рис. 4.15. Графічне зображення фінансового ефекту ТОВ «Запорізький 

механічний завод» на основі регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., 

тис. грн. 

Примітка: розраховано автором     
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Дані щодо залежності шуканого показника чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) за виробничо-господарським ефектом від наведених 

показників ТОВ «Запорізький механічний завод» наведено в Додатку А, 

табл. А.5. Нами також досліджено вплив групи показників на показник 

виробничо-господарського ефекту за допомогою кореляційного аналізу та в 

Excel використано додаток «Аналіз даних», функція «Кореляція». Найбільший 

вплив на шукане значення за виробничо-господарським ефектом мають 

показники, де коефіцієнт кореляції перевищує 0,5 та ними є Х2 – чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП); Х5 – витрати на збут 

(ВЗ); Х9 – обсяг виробництва (ОВ); Х10 – обсяг реалізованої продукції (ОРП); 

Х11 – фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток) 

(ФРОД). Ці показники слід врахувати під час здійснення регресійного аналізу. 

Крім того, найбільший вплив на чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)) має фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД), обсяг реалізованої продукції (ОРП).   

У Додатку А, табл. А.6 наведено результати регресійного аналізу за 

виробничо-господарським ефектом на підставі використання додатку «Аналіз 

даних», функція «Регресія». За підсумками регресійного аналізу складено 

регресійне рівняння, в якому враховані коефіцієнти регресії А0…Аn за 

виробничо-господарським ефектом та вже відомі значення чинників впливу 

Х1…Хn. Враховуючи те, що R-квадрат становить 0,99 можна відзначити, що 

модель є точною на 99% та вона є якісною, правильно описує залежність між 

виробничо-господарським ефектом та чинниками впливу, може бути 

використана для дослідження їх впливу на шукане значення.  

Підсумком регресійного аналізу є складання регресійної моделі та її буде 

використано для діагностики шуканого показника У (чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) (ЧП(З))) за виробничо-господарським ефектом на 

2020 р. шляхом врахування вже відомих показників Х1…Хn, розрахованих 

показників А0…Аn (табл. 4.3).   
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Таблиця 4.3 

Матриця регресійної моделі визначення виробничо-господарського ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

У (чистий 

фінансовий 

результат: 

прибуток 

(збиток) (ЧП(З))) 

на 2020 р. 

  

А0 -5060,84 

170,23 

Х2 – чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ЧДРП) 39146 А2 -0,06 

Х5 – витрати на збут (ВЗ) 986 А5 1,96 

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 16053 А9 -0,21 

Х10 – обсяг реалізованої продукції (ОРП) 25031 А10 0,35 

Х11 – фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД) 301 А11 0,73 

Регресійна модель визначення виробничо-господарського ефекту: У (ЧП(З))=(-5060,84)+ 

+(-0,06Х2)+1,96Х5+(-0,21Х9)+0,35Х10+0,73Х11=170,23 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Нами також використано функцію Excel СРЗНАЧ для прогнозу шуканого 

показника У (ЧП(З)) за виробничо-господарським ефектом і здійснення 

розрахунків на 2021-2023 рр. (рис. 4.16). Підприємство ТОВ «Запорізький 

механічний завод» характеризується такими даними на 2020-2023 рр.: 

зростання чистого прибутку упродовж 2020 р. на 18,22% відносно 2019 р.; 

зростання чистого прибутку упродовж 2021 р. у 873 рази відносно 2020 р.; 

скорочення чистого прибутку упродовж 2022 р. на 1,68% відносно 2021 р.; 

зростання чистого прибутку протягом 2023 р. на 5,12% порівняно з 2022 р.  

 

Рис. 4.16. Графічне зображення виробничо-господарського ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» на основі регресійної моделі та СРЗНАЧ 

у 2020-2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором     
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В результаті здійснення етапу систематизації та інтерпретації результатів 

було з’ясовано, що ТОВ «Запорізький механічний завод» має зниження 

економічного ефекту через те, що у 2020-2021 рр. скоротиться сума оборотних 

активів, але ситуація покращиться у 2022 р.; зростання фінансового ефекту у 

2020 р., 2022-2023 рр., що підтверджується підвищенням власного капіталу та 

скорочення у 2021 р.; зростання виробничо-господарського ефекту у 2020-

2021 рр., що підтверджує зростання суми прибутку.  

Звичайно, за результатами використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю ТОВ «Запорізький механічний завод» 

здобуде переваги, оскільки матиме змогу покращити ефективність фінансової, 

виробничо-господарської діяльності, але необхідним є підвищення 

ефективності використання оборотних і необоротних активів. Ми вважаємо, що 

використання стратегічних векторів є результативним та вони дозволять 

підвищити конкурентоспроможність, використати конкурентну стратегію, 

розвинути конкурентний потенціал, сформувати конкурентні можливості, 

покращити рівень прибутковості.   

Враховуючи дані звіту діагностики результативності стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування, 

тобто інформацію про прогнозні значення економічного, фінансового, 

виробничо-господарського ефекту; їх динаміку; зростання значень фінансового, 

виробничо-господарського ефектів, що відбулося внаслідок використання 

стратегічних векторів та скорочення економічного ефекту; наведені переваги 

для підприємства – можна зробити висновок про доцільність впровадження 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю у 2020 р.  

На підставі врахування інформації про результати здійснення діагностики 

на підприємстві машинобудування слід відзначити, що суттєвих проблем не 

виявлено, але слід звернути увагу на підвищення економічного ефекту під час 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Згідно аналізу, зазначимо, що використання стратегічних векторів упродовж 

2020-2023 рр. буде результативним і тому їх слід впроваджувати.  



311 

Перейдемо до аналізу результатів ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод» упродовж 2020-2023 рр. Отримані результати показують, що також 

підтверджено гіпотезу про залежність шуканого показника оборотного активу 

(ОА) за економічним ефектом від наведених показників. Нами здійснено 

кореляційний аналіз (Додаток А, табл. А.7) та видно, що найбільший вплив на 

шукане значення за економічним ефектом мають показники, а саме: Х2 – 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП); Х3 – 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРП); Х4 – запаси 

(З); Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ); Х7 – валовий прибуток (збиток) 

(ВП(З)). Зазначені показники впливу слід враховувати під час здійснення 

регресійного аналізу та найбільший вплив на величину оборотних активів 

мають чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП), 

кредиторська заборгованість (КЗ), валовий прибуток (збиток) (ВП(З)).  

Надалі, проведено регресійний аналіз за економічним ефектом 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (Додаток А, табл. А.8). За 

результатами регресійного аналізу складено регресійне рівняння за 

економічним ефектом. При цьому, значення R-квадрат становить 0,95 або 95%, 

тобто модель за економічним ефектом є якісною, правильно описує залежність 

між економічним ефектом та обраними чинниками впливу і її можна 

використати для аналізу їх впливу на шукане значення.  

Узагальнивши дані кореляційного і регресійного аналізу складено 

регресійну модель, здійснено діагностику шуканого показника У (оборотні 

активи (ОА)) за економічним ефектом на 2020 р. (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Матриця регресійної моделі визначення економічного ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

У (оборотні активи 
(ОА)) на 2020 р. 

  
А0 4984,21 

31271,26 

Х2 – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (ЧДРП) 25894 А2 0,93 

Х3 – собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) (СРП) 23113 А3 0,04 

Х4 – запаси (З) 7606,22 А4 0,86 
Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 6457,36 А6 -0,96 

Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(З)) 2781 А7 0,32 
Регресійна модель визначення економічного ефекту: У (ОА)=4984,21+0,93Х2+0,04Х3+0,86Х4+ 

+(-0,96Х6)+0,32Х7=31271,26 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  
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Ми також скористалися функцію Excel СРЗНАЧ для прогнозу шуканого 

показника У (ОА) за економічним ефектом на 2021-2023 рр. (рис. 4.17). 

Отримані результати показують, що ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод» у 2020-2023 рр. досягне таких результатів: зростання оборотних активів 

упродовж 2020 р. на 1,31% відносно 2019 р.; зменшення оборотних активів 

упродовж 2021 р. на 2,60% відносно 2020 р.; зростання оборотних активів 

упродовж 2022 р. на 1,96% відносно 2021 р.; зростання оборотних активів 

протягом 2023 р. на 0,77% відносно 2022 р.  

 

Рис. 4.17. Графічне зображення економічного ефекту ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» на основі регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-

2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   

 

Можна перейти до аналізу фінансового ефекту ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» упродовж 2020-2023 рр. Нами також підтверджено 

гіпотезу про залежність шуканого показника власний капітал (ВК) за 

фінансовим ефектом від обраних показників. На підставі використання 

кореляційного аналізу визначено вплив групи показників на показник 

фінансового ефекту (Додаток А, табл. А.9). Найбільший вплив на шукане 

значення за фінансовим ефектом здійснюють показники, де коефіцієнт 

кореляції перевищує 0,5, тобто: Х1 – баланс (Б); Х4 – необоротні активи (НА); 

Х5 – оборотні активи (ОА); Х8 – чистий фінансовий результат: прибуток 
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(збиток) (ЧП(З)); Х9 – фінансовий результат до оподаткування: прибуток 

(збиток) (ФРО). За результатами аналізу видно, що значний вплив на 

формування величини власного капіталу має показник чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) (ЧП(З)), фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток (збиток) (ФРО).  

Врахувавши виділені показники за кореляційним аналізом здійснено 

регресійний аналіз за фінансовим ефектом (Додаток А, табл. А.10). Це 

дозволило нам скласти регресійне рівняння, в якому враховані коефіцієнти 

регресії А0…Аn за фінансовим ефектом та чинники впливу Х1…Хn. Може 

узагальнити, що R-квадрат становить 0,97 та модель є точною на 97%. 

Отримана регресійна модель є якісною, описує залежність між фінансовим 

ефектом та обраними чинниками впливу і слід використати для здійснення 

прогнозу.  

Отже, нами отримано регресійну модель та використано її для 

діагностики шуканого показника У (власний капітал (ВК)) за фінансовим 

ефектом на 2020 р. (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Матриця регресійної моделі визначення фінансового ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

У (власний 
капітал 

(ВК)) на 

2020 р. 

  

А0 9643,16 

26770,98 

Х1 – баланс (Б) 33574,365 А1 0,72 

Х4 – необоротні активи (НА) 2706,525 А4 0,00 

Х5 – оборотні активи (ОА) 30867,84 А5 -0,21 

Х8 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) -2390 А8 -9,31 

Х9 – фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток (збиток) (ФРО) -2387 А9 9,62 

Регресійна модель визначення фінансового ефекту: У (ВК)=9643,16+0,72Х1+0,00Х4+(-0,21Х5)+ 

+(-9,31Х8)+9,62Х9=26770,98 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  

 

Подібно до інших розрахунків ми використали функцію Excel СРЗНАЧ 

для прогнозу шуканого показника У (ВК) за фінансовим ефектом на 2021-

2023 рр. (рис. 4.18). Враховуючи отримані результати нами встановлено, що 
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підприємство ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» матиме таку 

динаміку: скорочення власного капіталу упродовж 2020 р. на 1,28% відносно 

2019 р.; підвищення власного капіталу упродовж 2021 р. на 3,67% відносно 

2020 р.; скорочення власного капіталу упродовж 2022 р. на 0,41% відносно 

2021 р.; скорочення власного капіталу протягом 2023 р. на 0,14% порівняно з 

2022 р.  

 

Рис. 4.18. Графічне зображення фінансового ефекту ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» на основі регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-

2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   

  

Проаналізуємо виробничо-господарський ефект ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» упродовж 2020-2023 рр. Результати кореляційного 

аналізу за виробничо-господарським ефектом наведено в Додатку А, табл. А.11. 

Здійснення кореляційного аналізу дозволило дослідити вплив групи показників 

на показник виробничо-господарського ефекту та визначити, що найбільший 

вплив на шукане значення мають показники, а саме: Х2 – чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДРП); Х3 – собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРП); Х11 – фінансовий 

результат від операційної діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД). Ці показники 

будуть враховані під час здійснення регресійного аналізу. Найбільший вплив на 
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чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (ЧП(З)) має фінансовий 

результат від операційної діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД).  

З даних Додатку А, табл. А.12 сформовано регресійне рівняння за 

виробничо-господарським ефектом. Виходячи з того, що R-квадрат становить 

0,94 можна говорити про те, що модель є точною на 94%. Отже, сформована 

регресійна модель має гарну якість, описує залежність між виробничо-

господарським ефектом та факторами впливу. Дану модель можна використати 

для дослідження прогнозного значення шуканого показника.  

Тому нами складено регресійне рівняння для прогнозу шуканого 

показника У (чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (ЧП(З))) за 

виробничо-господарським ефектом на 2020 р. ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» (табл. 4.6).   

Таблиця 4.6 

Матриця регресійної моделі визначення виробничо-господарського ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

У (чистий 

фінансовий 
результат: 

прибуток 

(збиток) 

(ЧП(З))) на 
2020 р. 

  
А0 -1372,72 

-1900,90 

Х2 – чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ЧДРП) 25894 А2 -0,08 

Х3 – собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 23113 А3 0,21 

Х11 – фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток (збиток) 

(ФРОД) -3264 А11 0,96 

Регресійна модель визначення виробничо-господарського ефекту: У (ЧП(З))=(-1372,72)+ 

+(-0,08Х2)+0,21Х3+0,96Х11=-1900,90  

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)   

 

Враховуючи результати попередніх досліджень ми також використали 

функцію Excel СРЗНАЧ для прогнозу шуканого показника У (ЧП(З)) за 

виробничо-господарським ефектом на 2021-2023 рр. (рис. 4.19). 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» протягом 2020-2023 рр. 

продовжує залишатися збитковим відповідно до прогнозних даних.  
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Рис. 4.19. Графічне зображення виробничо-господарського ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на основі регресійної моделі та 

СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   

 

За результатами етапу систематизації та інтерпретації результатів 

встановлено, що ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» упродовж 2020-

2023 рр. має змінну динаміку та характеризується зростанням економічного 

ефекту через те, що у 2020 р., 2022-2023 рр. підвищиться сума оборотних 

активів; скороченням фінансового ефекту у 2020 р., 2022-2023 рр., що 

підтверджується зменшенням величини власного капіталу та зростанням лише 

у 2021 р.; суттєвим погіршенням виробничо-господарського ефекту у 2020-

2023 рр., що підтверджується отриманою сумою збитку.  

В підсумку слід відзначити, що використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю в роботі ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» не дозволить набути переваг, оскільки відбудеться 

погіршення ефективності фінансової, виробничо-господарської діяльності, але 

спостерігається незначне покращення за показниками економічної діяльності. 

На нашу думку, використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на 2020-2023 рр. буде нерезультативним та вони не 

дозволять підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та 
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продукції, вдало обрати конкурентну стратегію, покращити потенціал за 

видами діяльності, підвищити результати діяльності.   

Тому, врахувавши результати звіту діагностики результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування (результат прогнозу значень економічного, фінансового, 

виробничо-господарського ефекту; їх динаміку; скорочення значень 

фінансового, виробничо-господарського ефектів, зростання економічного 

ефекту; відсутність переваг для підприємства) можна вказати про не 

доцільність впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у 2020 р. В додаток слід відзначити, що причина 

скорочення прогнозних значень ефектів криється в погіршенні не лише 

конкурентоспроможності підприємства, а й ефективності діяльності за всіма 

напрямами.  

Врахувавши інформацію про результати здійснення діагностики на 

підприємстві машинобудування можемо зазначити, що для підприємства 

характерним є значні проблеми та необхідно підвищити значення 

проаналізованих ефектів, визначити напрями активізації використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. Серед проблем, які 

характерні для ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» можна відзначити: 

переважання позикових коштів; неефективне використання власного капіталу; 

зростання заборгованості; низький рівень інвестиційної діяльності; збитковість 

роботи; проблеми із використанням основних засобів; зростання витрат; 

звільнення працівників; скорочення обсягів виробництва, реалізованої 

продукції. Для активізації використання стратегічних векторів підприємство 

потребує подолання проблем у його діяльності, що створить умови для 

зростання конкурентоспроможності. Тому використання стратегічних векторів 

упродовж 2020-2023 рр. буде нерезультативним та необхідним є подолання 

фінансових проблем.  

Надалі проаналізуємо прогноз ефектів підприємства АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 



318 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») упродовж 2020-2023 рр. Нами також 

висунуто гіпотезу про залежність шуканого показника оборотного активу (ОА) 

за економічним ефектом від обраних показників та здійснено кореляційний 

аналіз (Додаток А, табл. А.13). При цьому, найбільший вплив на шукане 

значення за економічним ефектом мають такі показники: Х4 – запаси (З); Х6 – 

кредиторська заборгованість (КЗ); Х9 – чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)). Можемо зауважити, що найбільший вплив на величину 

оборотних активів має кредиторська заборгованість (КЗ). Виділені показники 

будуть враховані під час регресійного аналізу.  

Тепер можна провести регресійний аналіз за економічним ефектом 

АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») (Додаток А, 

табл. А.14). Нами складено регресійне рівняння за економічним ефектом та 

значення R-квадрат становить 0,96 або 96%. Це дозволяє стверджувати, що 

регресійна модель за економічним ефектом є якісною та її можна використати 

для аналізу впливу обраних чинників на шукане значення.  

Врахувавши результати кореляційного і регресійного аналізу сформовано 

регресійну модель, яку будемо використовувати для діагностики шуканого 

показника У (оборотні активи (ОА)) за економічним ефектом на 2020 р. 

(табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Матриця регресійної моделі визначення економічного ефекту АТ «ВІТ» 

У (оборотні 
активи (ОА)) 

на 2020 р. 

  

А0 22782,01 

33212,75 

Х4 – запаси (З) 13039 А4 2,18 

Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 7791 А6 -0,42 

Х9 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) -8412 А9 1,74 

Регресійна модель визначення економічного ефекту: У (ОА)=22782,01+2,18Х4+ 
+(-0,42Х6)+1,74Х9=33212,75 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))  
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Результати прогнозу шуканого показника У (ОА) за економічним 

ефектом на 2021-2023 рр. наведено на рис. 4.20. Доцільно відзначити, що 

АТ «ВІТ» у 2020-2023 рр. отримає такі результати: скорочення оборотних 

активів упродовж 2020 р. на 1,03% відносно 2019 р.; зростання оборотних 

активів упродовж 2021 р. на 60,23% відносно 2020 р.; скорочення оборотних 

активів упродовж 2022 р. на 1,70% відносно 2021 р.; зменшення оборотних 

активів протягом 2023 р. на 12,15% відносно 2022 р.  

 

Рис. 4.20. Графічне зображення економічного ефекту АТ «ВІТ» на основі 

регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   

 

Розглянемо результати аналізу фінансового ефекту АТ «ВІТ» упродовж 

2020-2023 рр. За результатами здійснення кореляційного аналізу визначено 

вплив групи показників на показник фінансового ефекту (Додаток А, 

табл. А.15). Значний вплив на шукане значення за фінансовим ефектом 

здійснюють показники, за якими коефіцієнт кореляції перевищує 0,5, а саме: Х1 

– баланс (Б); Х6 – гроші та їх еквіваленти (Г); Х8 – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) (ЧП(З)). При цьому, значний вплив на 

формування величини власного капіталу має показник баланс (Б). Крім того, 

дані показники будуть враховані під час регресійного аналізу.  
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Враховуючи результати кореляційного аналізу проведено регресійний 

аналіз за фінансовим ефектом (Додаток А, табл. А.16). Також складено 

регресійне рівняння, в якому враховані коефіцієнти регресії А0…Аn за 

фінансовим ефектом та фактори впливу Х1…Хn. Значення R-квадрат становить 

0,56 та модель є точною на 56%. Можна відзначити, що регресійна модель є 

якісною і її слід використати для здійснення прогнозу.  

Таким чином, побудовано регресійну модель та застосовано її для 

діагностики шуканого показника У (власний капітал (ВК)) за фінансовим 

ефектом на період 2020 р. (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Матриця регресійної моделі визначення фінансового ефекту  

АТ «ВІТ» 

У (власний 

капітал (ВК)) 

на 2020 р. 

  

А0 182791,38 

57274,48 

Х1 – баланс (Б) 64205 А1 -0,41 

Х6 – гроші та їх еквіваленти 

(Г) 12177 А6 -3,16 

Х8 – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) 

(ЧП(З)) -8 412 А8 7,24 

Регресійна модель визначення фінансового ефекту: У (ВК)=182791,38+(-0,41Х1)+ 

+(-3,16Х6)+7,24Х8=57274,48 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))  

 

За результатами використання функції Excel СРЗНАЧ зроблено прогноз 

шуканого показника У (ВК) за фінансовим ефектом на період 2021-2023 рр. 

(рис. 4.21). Досліджуване підприємство АТ «ВІТ» матиме такі результати на 

2020-2023 рр.: зростання власного капіталу упродовж 2020 р. на 1,53% відносно 

2019 р.; зростання власного капіталу упродовж 2021 р. на 8,24% відносно 

2020 р.; підвищення власного капіталу упродовж 2022 р. на 0,46% відносно 

2021 р.; скорочення власного капіталу протягом 2023 р. на 0,72% порівняно з 

2022 р.  
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Рис. 4.21. Графічне зображення фінансового ефекту АТ «ВІТ» на основі 

регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., тис. грн. 

Примітка: розраховано автором   

   

Також необхідно проаналізувати результати аналізу виробничо-

господарського ефекту АТ «ВІТ» упродовж 2020-2023 рр.  

Отримані дані кореляційного аналізу за виробничо-господарським 

ефектом наведено в Додатку А, табл. А.17. Враховуючи дані кореляційного 

аналізу нами досліджено вплив групи показників на показник виробничо-

господарського ефекту та встановлено, що найбільший вплив на шукане 

значення мають показники: Х4 – власний капітал (ВК); Х6 – середня кількість 

працівників (КП); Х7 – оборотні активи (ОА); Х8 – необоротні активи (НА); Х9 – 

обсяг виробництва (ОВ); Х10 – обсяг реалізованої продукції (ОРП); Х11 – 

фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД). 

При цьому, найбільший вплив на чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)) має оборотні активи (ОА), обсяг реалізованої продукції (ОРП).  

Враховуючи результати Додатку А, табл. А.18 складено регресійне 

рівняння за виробничо-господарським ефектом. Можемо відзначити, що R-

квадрат становить 0,99, тобто модель є точною на 99%. Сформована регресійна 

модель має гарну якість, описує залежність між виробничо-господарським 

ефектом та факторами впливу та її можна використати для визначення прогнозу 

значення шуканого показника.   
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Отже, проведені розрахунки дозволили здійснити прогноз шуканого 

показника У (чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (ЧП(З))) за 

виробничо-господарським ефектом на 2020 р. (табл. 4.9).   

Таблиця 4.9 

Матриця регресійної моделі визначення виробничо-господарського ефекту 

АТ «ВІТ» 

У (чистий 

фінансовий 

результат: 

прибуток 

(збиток) 

(ЧП(З))) на 
2020 р. 

  

А0 -191636,80 

-8414,28 

Х4 – власний капітал (ВК) 56414 А4 -3,59 

Х6 – середня кількість працівників (КП) 234 А6 0,25 

Х7 – оборотні активи (ОА) 33559 А7 -6,17 

Х8 – необоротні активи (НА) 30645 А8 19,21 

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 12824 А9 0,00 

Х10 – обсяг реалізованої продукції (ОРП) 10159 А10 0,00 

Х11 – фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток (збиток) (ФРОД) 74 А11 55,32 

Регресійна модель визначення виробничо-господарського ефекту: У (ЧП(З))=(-191636,80)+ 

+(-3,59Х4)+0,25Х6+(-6,17Х7)+19,21Х8+0,00Х9+0,00Х10+55,32Х11=-8414,28 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))   

 

Подібно до вище проаналізованих ефектів на 2021-2023 рр. ми здійснили 

прогноз шуканого показника У (ЧП(З)) за виробничо-господарським ефектом 

шляхом використання функції Excel СРЗНАЧ (рис. 4.22). АТ «ВІТ» упродовж 

2020-2023 рр. матиме погіршення результатів діяльності, оскільки буде 

отримано збиток.   

 

Рис. 4.22. Графічне зображення виробничо-господарського ефекту АТ «ВІТ» на 

основі регресійної моделі та СРЗНАЧ у 2020-2023 рр., тис. грн. 
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Примітка: розраховано автором   

Здійснивши систематизацію та інтерпретацію результатів нами 

обґрунтовано, що АТ «ВІТ» упродовж 2020-2023 рр. має негативну динаміку 

прогнозних показників. Зокрема, підприємство характеризується скороченням 

економічного ефекту через те, що у 2020 р., 2022-2023 рр. відбудеться значне 

падіння величини оборотних активів та її зростання спостерігається лише у 

2021 р.; підвищенням фінансового ефекту у 2020-2022 рр., що підтверджується 

зростанням величини власного капіталу та скорочення відбудеться лише у 

2023 р.; погіршенням виробничо-господарського ефекту у 2020-2023 рр., що 

пояснюється отриманою сумою збитку.  

Врахувавши результати дослідження можемо відзначити, що 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю в 

роботі АТ «ВІТ» не дозволить сформувати переваги через те, що відбудеться 

погіршення ефективності економічної, фінансової, виробничо-господарської 

діяльності. Тому, використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на 2020-2023 рр. без здійснення заходів до 

відновлення фінансового стану підприємства буде нерезультативним. Крім 

того, застосування стратегічних векторів без використання комплексу дій щодо 

відновлення прибутковості не дозволить покращити рівень 

конкурентоспроможності, реалізувати конкурентну стратегію, розвинути 

конкурентний потенціал, підвищити виробничо-господарську діяльності.   

Отже, відповідно до даних звіту діагностики результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування, а особливо скорочення значень фінансового, економічного, 

виробничо-господарського ефектів, можна відзначити не доцільність 

впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. 

Зауважимо, що скорочення прогнозних значень ефектів відбулося внаслідок 

погіршення ефективності діяльності за всіма напрямами.  

Підсумовуючи інформацію про результати здійснення діагностики на 

підприємстві машинобудування можемо відмітити, що підприємство має значні 
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проблеми. Доцільним є підвищення значення проаналізованих ефектів, 

активізація використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Для АТ «ВІТ» характерні такі проблеми: 

неефективне використання оборотних і необоротних активів; зростання витрат; 

підвищення кредиторської заборгованості; нестача основних виробничих 

засобів; зростання позикового капіталу; не здійснення інвестиційної та 

інноваційної діяльності; надмірне зростання виробничих витрат; значний рівень 

плинності працівників; зменшення попиту на продукцію; збитковість роботи. 

Для кращого використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю керівництво підприємства повинно відновити 

ефективність всіх сфер діяльності, подолати ситуацію збитковості, що вплине 

на рівень конкурентоспроможності. Отже, впровадження стратегічних векторів 

упродовж 2020-2023 рр. буде нерезультативним та потребує також 

впровадження заходів до відновлення фінансового стану (Гамова, 2020q).  

Таким чином, враховуючи результати проведених досліджень можемо 

відзначити, що найбільш результативним використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю буде по ТОВ «Запорізький механічний 

завод» та менш результативним по ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод», АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») через те, що 

потребує застосування додаткових заходів.   

Таким чином, запропонований науково-методичний підхід здійснення 

діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування по кожному із 

досліджуваних підприємств дав змогу здійснити прогноз економічного, 

фінансового, виробничо-господарського ефекту упродовж 2020-2022 рр., 

визначити результативність використання стратегічних векторів, визначити 

можливість виникнення проблем під час використання стратегічних векторів, 

розробити заходи до їх покращення і підвищити ефективність управління 

конкурентоспроможністю.  
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Висновки до розділу 4 

  

1. Доведено, що стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю є методичною основою для здійснення ефективного 

управління конкурентоспроможністю. Важливу роль відіграє такий вектор, як 

процес вибору, реалізації конкурентної стратегії і модель стратегічного 

управління конкурентоспроможністю. Процес вибору, реалізації конкурентної 

стратегії спрямований на забезпечення реалізації стратегії, підвищення її 

ефективності, вплине на підвищення конкурентоспроможності, досягнення 

стратегічних цілей, розробку перспективних напрямів діяльності. Використання 

моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування повинно базуватися на реалізації конкурентних стратегій та 

забезпечить формування стратегічних конкурентних переваг, створення умов 

для успішної реалізації, коригування конкурентної стратегії, розвиток 

конкурентного потенціалу, реалізацію стратегічного управління.  

2. Запропоновано удосконалити методологічний підхід до 

застосування конкурентної стратегії та здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, який включає процес 

вибору, реалізації конкурентної стратегії і модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Впровадження методологічного 

підходу забезпечить вибір та реалізацію конкурентної стратегії для 

підприємства на підставі здійснення стратегічного управління та реалізації 

послідовності етапів. В додаток зазначимо, що підхід забезпечить розробку і 

реалізацію довгострокових стратегічних управлінських рішень, реалізацію 

конкурентної стратегії, подальший розвиток конкурентного потенціалу та 

підвищення рівня конкурентоспроможності.   

3. Досліджено, що управління розвитком конкурентного потенціалу 

підприємств має вплив на зростання їх конкурентоспроможності через 

реалізацію конкурентних переваг. Тому формування конкурентних переваг 

відіграє важливе значення для підприємств, що забезпечить постійне 
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вдосконалення та оновлення діяльності. Важливим є також управління 

формуванням конкурентних переваг, що дозволить виявити цінності в роботі 

підприємств машинобудування, сформувати ряд переваг у порівнянні із 

підприємствами-конкурентами. При цьому, в процесі формування 

конкурентних переваг доцільно враховувати специфіку галузі, ринки збуту 

продукції. Отже, питання розвитку конкурентного потенціалу та формування 

конкурентних переваг є актуальним для підприємств машинобудування.  

4. Враховуючи результати дослідження удосконалено науковий підхід 

до формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з метою 

набуття конкурентних переваг підприємств машинобудування, який 

сформовано шляхом застосування комплексного, інноваційного, процесного 

підходів, що дозволило побудувати послідовність етапів до організації на 

підприємстві процесів управління розвитком конкурентного потенціалу та 

управління формуванням конкурентних переваг. Реалізація наукового підходу 

дозволить здійснити оцінку конкурентного потенціалу та конкурентних 

переваг, розробити нові конкурентні переваги, що вплине на рівень 

конкурентоспроможності підприємств.  

5. Обґрунтовано, що важливе значення для підприємств 

машинобудування має вдалий набір інструментів до підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, тобто використання комплексу 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, який дозволить 

сформувати переваги, підвищити рівень конкурентоспроможності, здійснити 

стратегічне управління конкурентоспроможністю, використати конкурентну 

стратегію, розвинути конкурентний потенціал. Тому важливим завданням для 

підприємств є впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, що вплине на підвищення їх прибутковості.  

6. Встановлено, що для підтвердження результативності стратегічних 

векторів існує потреба в дослідженні та оцінці результатів, в прогнозуванні 

даних. Запропоновано науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 
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підприємств машинобудування, який складається з послідовності етапів та 

забезпечує діагностику використання стратегічних векторів шляхом реалізації 

методу регресійного та кореляційного аналізу. Впровадження науково-

методичного підходу на підприємствах дозволить виявити їх переваги, 

проблеми, сформувати напрями активізації використання стратегічних 

векторів, забезпечить підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю, діяльності в довгостроковій перспективі.   

7. За результатами використання науково-методичного підходу 

здійснення діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування встановлено, що для 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» характерним є значні проблеми, 

необхідно підвищити значення проаналізованих ефектів, сформувати напрями 

активізації використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Для активізації використання стратегічних векторів 

доцільним є подолання проблем у діяльності підприємства, що створить умови 

для зростання конкурентоспроможності та використання стратегічних векторів 

протягом 2020-2023 рр. буде нерезультативним, необхідним є подолання 

фінансових проблем. Використання стратегічних векторів на ТОВ «Запорізький 

механічний завод» дозволить сформувати переваги, оскільки відбудеться 

покращення ефективності фінансової, виробничо-господарської діяльності, але 

слід підвищити ефективність використання оборотних і необоротних активів. 

Встановлено, що використання стратегічних векторів упродовж 2020-2023 рр. є 

результативним та вони забезпечать підвищення конкурентоспроможності, 

використання конкурентної стратегії, формування конкурентних можливостей.   

   

Результати дослідження за розділом 4 опубліковано в працях (Гамова, 

2011a; Гамова та Алексютіна, 2012; Гамова та Кропивко, 2014; Гамова та 

Лукашенко, 2015; Гамова та Мельник, 2015; Гамова, 2017; Гамова, 2019a; 

Гамова, 2019c; Гамова, 2019d; Гамова, 2019f; Гамова, 2020d; Гамова, 2020i; 

Гамова, 2020l; Гамова, 2020o; Гамова, 2020q). 
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РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

  

 

5.1. Механізм активізації ефективності використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування  

     

Сучасні умови диктують для підприємств машинобудування потребу в 

постійному розвитку, здійсненні трансформаційних процесів, визначенні нових 

пріоритетів, співпраці із закордонними партнерами, що відповідно потребує 

підвищення конкурентоспроможності. На сьогодні, головними цілями 

підприємств має бути розвиток конкурентного потенціалу шляхом слідкування 

за роботою підприємств-конкурентів, формування все нових конкурентних 

переваг, вдосконалення виробничої діяльності, використання добросовісних 

методів конкурентної боротьби, зміцнення конкурентних позицій на 

вітчизняному і міжнародному ринках. З огляду на це, було прийнято рішення 

про використання на підприємствах машинобудування стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю та здійснено діагностику їх 

результативності, що додатково підтвердило доцільність їх застосування в 

наступних періодах. Також визначено можливі проблеми, складнощі під час 

застосування стратегічних векторів, що можуть виникнути на підприємствах 

машинобудування та встановлено потребу у якіснішому, кращому використанні 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю.  

Як вже було досліджено в розділах дисертаційної роботи, важливим та 

актуальним є питання використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, здійснення стратегічного управління. Вони 

забезпечать формування конкурентного потенціалу, що вплине на рівень 

конкурентоспроможності продукції та підприємства, формування нових 
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можливостей та конкурентних переваг, здійснення стратегічного управління, 

прийняття довгострокових стратегічних рішень, застосування чи зміну 

конкурентної стратегії, ефективність ведення бізнесу, імідж підприємства на 

закордонних ринках збуту продукції. Враховуючи важливість застосування 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та результати 

діагностики їх результативності постала потреба у покращенні їх використання, 

що дозволить досягнути необхідних результатів.  

Пріоритетним для підприємств є визначення способів, методів або 

інструментів до активізації управління стратегічними векторами. При цьому, 

застосування таких інструментів матиме вплив на активізацію використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, забезпечить їх краще використання в поточному періоді, 

уникнення можливих труднощів під час впровадження, кращу адаптацію до 

підприємств, досягнення підвищення конкурентоспроможності, постійний 

розвиток конкурентного потенціалу, постійне регулювання та контроль за 

процесом використання стратегічних векторів.  

Якщо розглядати механізми управління, підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, підходи до управління, забезпечення 

конкурентоспроможністю, то вони відображені в працях: Кривіцька В.В., 

Зянько В.В. (2020); Воронюк Т.А. (2019, с. 30-46; с. 152-165); Николюк О.М. 

(2017, с. 312-380); Співак С.М., Синькевич Н.І. (2017, с. 141-142); Гуцуляк В.Р. 

(2016, с. 145-146); Станко Г.В. (2016, с. 127-189); Халімон Т.М. (2016a, с. 128-

130); Ярмак М.Р. (2016, с. 76-79); Артеменко Л.П., Піддубна А.С. (2015, с. 260-

263); Жовновач Р.І. (2015b, с. 52-54; 2010, с. 345-350); Мануйлович Ю.М. 

(2015b, с. 127-179); Вініченко І.І. (2011, с. 11-14); Чернявський А.Д., 

Філіппов М.І. (2011, с. 135-229); Трещов М.М. (2010, с. 49-52).   

Виходячи з проаналізованого, розробка механізму активізації управління 

стратегічними векторами підприємств машинобудування є засобом 

ефективного використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю.  
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Пропонуємо до удосконалення механізм активізації управління 

стратегічними векторами підприємств машинобудування. Вказаний механізм 

поєднує набір структурних складових та відповідних елементів для формування 

заходів більш раціонального застосування стратегічних векторів та управління 

ними шляхом створення умов щодо формування механізму, його формування, 

використання, оцінки результатів від застосування, регулювання та контролю 

механізму і забезпечує підвищення ефективності використання стратегічних 

векторів, що, в свою чергу, вплине на керування процесом управління 

конкурентоспроможністю та досягнення очікуваних результатів підприємства 

машинобудування.  

Сформований механізм активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування є універсальним та може бути використаний на 

промислових підприємствах шляхом уточнення окремих його структурних 

складових відповідно до сфери діяльності підприємств. Тобто, однією з переваг 

механізму є його адаптація до роботи промислових підприємств, що 

гарантуватиме ефективне використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю (Гамова, 2020a).  

Результатом впровадження механізму на підприємствах 

машинобудування слід розуміти покращення процесу застосування обраних 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, здійснення 

контролю та їх регулювання.  

У структурі даного механізму пропонуємо виділити декілька структурних 

складових, які взаємопов’язані між собою (створення умов для формування 

механізму, формування механізму, використання механізму, оцінка результатів 

від застосування механізму, регулювання та контроль механізму) та реалізація 

яких вплине на процес використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, підвищення ефективності управління та на 

отримання очікуваного результату від їх впровадження (рис. 5.1). Жодну із 

структурних складових не можна прибрати із механізму, оскільки їх цілісне 

застосування забезпечить відповідний результат.  
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Рис. 5.1. Схема механізму активізації управління стратегічними векторами підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором     
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Згідно рис. 5.1, слід зупинитися на дослідженні структурних складових 

механізму активізації управління стратегічними векторами підприємств 

машинобудування. Всі елементи структурних складових механізму 

взаємопов’язані та повинні обмінюватися даними.  

Перша структурна складова механізму – це створення умов для 

формування механізму. Під створенням умов розуміється правильна організація 

роботи підприємства для подальшого формування і використання механізму та 

отримання очікуваних результатів на підприємствах машинобудування. В 

рамках першої структурної складової слід виділити декілька складових 

елементів. При цьому, перша структурна складова є основою для побудови і 

реалізації механізму на підприємствах машинобудування.  

Перший елемент – формування керуючої системи та визначення її 

повноважень на підприємстві машинобудування, тобто суб’єкта управління. 

Керуючою системою на підприємстві машинобудування повинні бути 

керівництво, керівники відділів підприємства та з них слід сформувати 

додатковий відділ на підприємстві, який нестиме відповідальність за 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

діагностику та оцінку ефективності, розробку способів активізації їх 

використання. Ми вважаємо недоцільним залучення сторонніх осіб для 

здійснення використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, формування способів активізації їх застосування, 

тобто представників із зовнішнього середовища через те, що вони не обізнані із 

сферою діяльності підприємства, його внутрішніми особливостями, 

конкурентним потенціалом, можливостями, конкурентною позицією на ринку, 

рівнем конкурентної боротьби, слабкими і сильними сторонами. Тому ключову 

роль має відігравати керівництво відділів підприємства, що забезпечить 

використання стратегічних векторів, розробку способів активізації їх 

застосування, визначення експортних можливостей, співробітництво із 

зовнішніми партнерами та вплине на прибутковість конкретного підприємства. 

Крім того, це дозволить встановити міру відповідальності додаткового відділу 
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на підприємстві за весь процес активізації використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю та управління ними. Слід звернути увагу 

на те, що працівники вказаного відділу повинні бути обізнаними зі специфікою 

управління стратегічними векторами, їх використання, можливими 

результатами, рядом проблем, які можуть виникнути в процесі їх застосування. 

Основними повноваженнями керуючої системи є використання механізму 

активізації управління стратегічними векторами підприємств 

машинобудування, коригування роботи його структурних складових, прийняття 

довгострокових стратегічних рішень, використання необхідного забезпечення, 

відповідальність за результати роботи механізму.  

Другий елемент – визначення ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства машинобудування. На нашу думку, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та подальша 

розробка способів активізації управління стратегічними векторами повинна 

базуватися на зроблених висновках щодо становища фінансово-господарської 

діяльності, тобто здійсненій оцінці показників платоспроможності, ліквідності, 

рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності, 

конкурентоспроможності продукції та підприємства, конкурентної стратегії та 

загалом рівня прибутковості. Ми вважаємо, що логічним є дослідження та 

характеристика діяльності підприємств машинобудування перед початком 

використання та розробки рекомендацій до активізації управління 

стратегічними векторами. Виходячи з цього, це дасть можливість дослідити 

стан конкурентоспроможності підприємств, визначити слабкі, сильні сторони 

конкурентів, можливості підприємства до розширення експорту, виробництва 

більшого обсягу продукції, сформувати орієнтири до подальшого розвитку. 

Безперечно, не здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності не 

дозволить ефективно використати стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю, покращити, активізувати їх використання, провести 

управління всіма процесами. Тому визначення ефективності фінансово-

господарської діяльності є гарантією розробки ефективних рекомендацій до 
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активізації управління стратегічними векторами, їх використання на 

підприємствах машинобудування.   

Третій елемент – дослідження результатів від використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. 

Нами передбачено, що активізація управління стратегічними векторами 

здійснюється після використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування Запорізької 

області. За результатами використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю досліджується економічний, фінансовий, виробничо-

господарський ефект, що буде здійснено в наступному підрозділі дисертаційної 

роботи. Розрахунок трьох видів ефектів направлений на визначення рівня 

ефективності застосування стратегічних векторів на чотирьох підприємствах 

машинобудування. В додаток, слід зазначити, що без дослідження результатів 

від використання стратегічних векторів не можливо формування заходів до 

активізації використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Іншими словами 

сформовані заходи не будуть ефективними та не дозволять досягти 

призначення механізму активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування.  

Четвертий елемент – дослідження рівня ресурсного забезпечення 

підприємства машинобудування. Поряд з дослідженням фінансово-

господарської діяльності та результатів від використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю, вагоме значення становить дослідження 

рівня ресурсного забезпечення. Якщо на підприємстві машинобудування не 

буде в достатній мірі фінансових ресурсів, кадрів, технічного забезпечення, то 

подальше формування механізму буде неефективним. Підприємство повинно 

вкладати фінансові ресурси для оплати праці кадрів, забезпечення самого 

процесу формування і використання механізму активізації управління 

стратегічними векторами підприємств машинобудування. Також необхідним є 

технічне забезпечення, що дозволить швидше аналізувати, передавати 
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інформацію для розробки заходів до активізації використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Важливе значення має кваліфікація кадрів, тобто керівництва, які будуть 

використовувати стратегічні вектори, розробляти заходи до активізації їх 

використання. Без достатнього рівня ресурсного забезпечення формування і 

використання механізму активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування буде неефективним. Отже, проводить 

визначення рівня ресурсного забезпечення підприємства, що буде враховано в 

іншій структурній складовій механізму.  

П’ятий елемент – розробка мети, визначення цілей та постановка завдань 

механізму на підприємствах машинобудування. Метою механізму є 

забезпечення ефективного використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, формування заходів 

до активізації їх застосування та управління ними. Через те, завданнями 

механізму повинні бути створення умов для формування механізму; 

формування механізму; використання механізму; оцінка результатів від 

застосування механізму; регулювання та контроль механізму; визначення 

необхідного ресурсного забезпечення; формування керуючої системи; 

визначення об’єкта управління; дотримання принципів та функцій управління; 

визначення необхідного забезпечення; розробка та використання заходів 

активізації управління стратегічними векторами; діагностика результатів від 

застосування механізму; використання заходів активізації; прийняття 

довгострокових стратегічних рішень; постійний аналіз результатів від 

використання механізму; удосконалення роботи структурних складових 

механізму; визначення умов подальшого застосування механізму на 

підприємстві машинобудування. Щодо цілей, які будуть переслідуватися під 

час використання механізму – це фінансові, економічні, стратегічні, тобто 

мають довгостроковий характер та орієнтовані на підвищення використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування. Вказаної мети, завдань механізму слід дотримуватися під 
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час структурних складових механізму. Бо відхилення від вказаних мети, 

завдань буде причиною неефективного використання механізму, не дозволить 

встановити доцільність його впровадження на підприємстві машинобудування. 

Також мета, цілі, завдання за механізмом активізації управління стратегічними 

векторами підприємств машинобудування є однаковими для всіх підприємств.  

Друга структурна складова механізму – це формування механізму. В 

межах зазначеної структурної складової відбувається процес формування 

механізму, тобто уточнення його складових елементів для подальшого 

використання. В процесі формування механізму відбудеться визначення об’єкта 

управління, управління використанням стратегічних векторів, встановлення 

принципів та функцій управління, необхідного забезпечення, планування 

підвищення ефективності використання стратегічних векторів.  

Перший елемент – визначення об’єкта управління, яким є стратегічні 

вектори управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. 

З огляду на вказане, об’єктом управління досліджуваного механізму є 

стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю, що вже 

використовуються на підприємстві машинобудування. Керування об’єктом 

управління здійснює керуюча система, що була сформована в першій 

структурній складовій механізму. Саме до повноважень керуючої системи 

відноситься використання, коригування, регулювання, контроль об’єкта 

управління, тобто стратегічних векторів. Вибір об’єкта управління пояснюється 

призначенням механізму активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування. Беручи до уваги вказане слід відзначити, що 

керуюча система має приймати обґрунтовані рішення, що вплине на 

використання стратегічних векторів, розробку рекомендацій до активізації 

управління нити. Ми вважаємо, що об’єктом управління не може бути 

фінансова, господарська діяльність підприємств машинобудування через те, що 

механізм стосується стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, а не функціонування підприємств.  
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Другий елемент – управління використанням стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. 

Здійснюється, безпосередньо, управління стратегічними векторами на 

підприємствах машинобудування. Під управлінням розуміється здійснення 

процесів, що направлені на регулювання, планування, організацію, контроль 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

розробку, вибір, здійснення довгострокових управлінських рішень, їх 

послідовне виконання. Ми вважаємо, що управління забезпечить злагодженість 

роботи стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, врахування 

впливу на них різних чинників, встановлення внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

розробку і реалізацію керуючою системою стратегічних довгострокових 

управлінських рішень, здійснення впливу з боку керуючої системи на об’єкт 

управління, працівників з метою досягнення цілей, завдань. Управління 

стратегічними векторами направлене на покращення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, використання конкурентної стратегії, формування 

конкурентного потенціалу, розробку нових конкурентних переваг, що вплине 

на конкурентоспроможність та успішність ведення бізнесу, забезпечення 

економічного зростання. В основі управління закладено забезпечення 

неперервності роботи всіх структурних складових механізму, що вплине на 

досягнення мети, цілей, завдань, реалізація поточних і перспективних планів, 

обмін даними з усіма відділами підприємства машинобудування, а також 

врахування стану інвестиційної, маркетингової діяльності, кадрової політики, 

фінансової системи, організації виробництва, рівня інноваційної активності. 

Слід зазначити, що управління стратегічними векторами направлене, 

насамперед, на коригування, контроль, регулювання, реалізацію цілей, 

стимулювання керуючої системи, розробку заходів до активізації управління.  

Третій елемент – дотримання принципів та функцій управління в процесі 

формування механізму. В даному випадку слід відзначити, що принципи та 

функції наведені в попередніх розділах дисертації. Вважаємо, що застосування 

принципів направлене на регулювання роботи керуючої системи, забезпечення 
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стабільності роботи стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, механізму, чіткість формування цілей і завдань, 

встановлення відповідальності керуючої системи, розподіл завдань і обов’язків, 

дотримання взаємовідносин, стабільність роботи. Щодо функцій, то основними 

є планування, організація, мотивація, контроль. Здійснення планування під час 

створення механізму активізації управління стратегічними векторами є 

основою для визначення мети, цілей, завдань механізму та їх досягнення в 

майбутньому. Здійснення організації під час створення механізму активізації 

управління стратегічними векторами дасть змогу сформувати структурні 

складові механізму, визначити їх елементи, сформувати повноваження 

керуючої системи, організувати роботу і використання механізму. Важливим є 

мотивація, що вплине на якість роботи керуючої системи. Функція контролю 

під час створення механізму включає поточну ревізію результатів від 

застосування механізму, регулювання використання механізму на підприємстві 

машинобудування, контроль процесів формування, використання, оцінки 

результатів від застосування механізму, удосконалення роботи структурних 

складових механізму та подальше його застосування на підприємстві. 

Практична реалізація принципів і функцій дозволить привести в дію механізм 

активізації управління стратегічними векторами.  

Четвертий елемент – встановлення необхідного забезпечення для 

формування механізму. Враховуючи попередньо встановлений рівень 

ресурсного забезпечення підприємства машинобудування відбувається 

визначення необхідного забезпечення для формування механізму. Таким 

забезпеченням на підприємстві машинобудування є інформаційне, фінансове та 

кадрове, правове. Інформаційним забезпеченням є інформація про результати 

використання стратегічних векторів, звітність підприємства машинобудування, 

документація, яка повинна бути доступною для керуючої системи. Разом з тим, 

фінансування формування і використання механізму теж відіграє важливу роль 

через те, що слід здійснювати виплату заробітної плати керуючої системи, яка 

проводить використання стратегічних векторів управління 
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конкурентоспроможністю, застосування механізму. На наш погляд, вагомим є 

кадрове забезпечення, бо від їх кваліфікації залежить успіх формування і 

використання механізму. Правовим забезпеченням є відповідні норми, закони 

щодо регулювання конкуренції, конкурентоспроможності підприємств. Слід 

зазначити, що наявність необхідного забезпечення матиме позитивний вплив на 

результати використання механізму. В свою чергу, відсутність необхідного 

забезпечення не зумовить ефективне використання механізму та підвищення 

ефективності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю.  

П’ятий елемент – планування підвищення ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування. Перед підвищенням ефективності використання 

стратегічних векторів, в першу чергу, здійснюється планування, тобто 

визначення способів, шляхів, напрямів ефективного використання стратегічних 

векторів та їх покращення в майбутньому. Під час планування важливим є 

врахування можливостей підприємства, конкурентних переваг, сильних сторін 

в порівнянні з підприємствами-конкурентами, особливостей поточного і 

стратегічного управління, вираховування досягнутих результатів стосовно 

рівня конкурентоспроможності, фінансово-господарської діяльності, взаємодії з 

міжнародними представництвами, організаціями, що дозволить отримувати 

додаткові доходи, успішно розвиватися. Все це забезпечить формування 

рекомендацій до управління та використання стратегічних векторів на 

підприємствах машинобудування.   

За результатами реалізації першої та другої структурної складових 

механізму відбудеться створення умов та подальше формування механізму 

активізації управління стратегічними векторами. За результатами реалізації 

вказаних структурних складових відбувається перехід до третьої структурної 

складової. В додаток, слід зазначити, що застосування всіх структурних 

складових дасть змогу ефективно використовувати механізм на підприємствах 

машинобудування та в промисловості в цілому та існує право у керуючої 

системи до внесення змін в кожну із структурних складових.  
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Третя структурна складова механізму – це використання механізму. 

Вказана структурна складова включає елемент організація підвищення 

ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, формування заходів до активізації використання 

стратегічних векторів, діагностика результатів від застосування механізму, 

прийняття рішень щодо реалізації заходів до активізації використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Слід зауважити, що дана складова відіграє важливе 

значення в роботі механізму через те, що проводиться розробка заходів до 

активізації використання стратегічних векторів. Тому керуюча система повинна 

зосереджувати зусилля на розробці ефективних заходів до активізації 

управління і використання стратегічних векторів на підприємствах 

машинобудування.  

Перший елемент – організація підвищення ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємства 

машинобудування. Виходячи зі змісту елементу можна відзначити, що 

організовується робота з підвищення ефективності використання стратегічних 

векторів, тобто враховуються переваги, недоліки їх застосування, рівень 

ефективності та визначаються можливі способи активізації їх застосування.  

Другий елемент – формування заходів до активізації використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Формування подібних заходів здійснюється відповідно до 

результатів використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, рівня їх ефективності. Основними заходами 

активізації застосування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю мають бути:  

– зацікавленість керівництва у раціональному застосуванню 

стратегічних векторів. Мається на увазі, зо керівництво повинно приймати 

ефективні рішення, якісно використовувати стратегічні вектори та 

контролювати даний процес;  
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– забезпечення постійного відстеження зміни чинників зовнішнього 

середовища. Ринкове середовище має вплив на якість та ефективність 

використання стратегічних векторів і тому доцільним є постійне вивчення, 

відстеження змінності впливу чинників;  

– контроль та вдосконалення внутрішнього середовища підприємства 

машинобудування. Керівництво підприємства має постійно вдосконалювати 

роботу відділів, підвищувати ефективність використання ресурсів, роботи 

персоналу, що також впливає на результатів від застосування стратегічних 

векторів;  

– реорганізація системи обміну інформацією на підприємстві. На 

підприємствах необхідним є впровадження інформаційних технологій, 

формування інформаційної моделі, що підвищить швидкість та якість передачі 

даних;  

– застосування стратегічних векторів має супроводжуватися 

належним інформаційним супроводом. Під час використання стратегічних 

векторів повинен бути доступ до всіх інформаційних даних, що підвищить їх 

ефективність;  

– взаємодія складових стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Лише злагодженість роботи складових 

забезпечить успіх застосування стратегічних векторів;  

– постійне дослідження стану підприємства та припинення 

використання окремих складових стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств за потреби. Мається на увазі, що за 

умови зростання конкурентоспроможності, розвитку конкурентного 

потенціалу, формування нових конкурентних переваг можна виключити 

використання окремих складових стратегічних векторів;  

– достатній рівень фінансування та покращення фінансової політики 

підприємства. Фінансове забезпечення підприємства має безпосередній вплив 

на можливість впровадження стратегічних векторів;  
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– вдосконалення всіх напрямів діяльності підприємства. Лише 

злагодженість роботи відділів підприємства, постійне їх вдосконалення, обмін 

інформацією забезпечить більш ефективне використання стратегічних векторів;  

– перевірка правильності обраних стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Слід уточнити потребу підприємства у 

застосуванні всіх складових стратегічних векторів або лише окремих з них;  

– удосконалення роботи стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Для удосконалення роботи 

стратегічних векторів слід стимулювати відповідний підрозділ до ефективної 

роботи та спрямовувати на досягнення цілей;  

– застосування сучасних методів управління. Також має прямий 

вплив на ефективність використання стратегічних векторів та доцільним є 

заміна застарілих і неефективних методів;  

– вдосконалення стратегії розвитку та системи управління на 

підприємстві. Між зазначеними складовими існує зв'язок і тому злагоджена 

робота забезпечить ефективність використання стратегічних векторів, а також 

за необхідності доцільним є коригування стратегії розвитку. Сформовані заходи 

до активізації управління і використання стратегічних векторів слід 

використовувати лише на підприємствах машинобудування, де було 

попередньо впроваджено ці стратегічні вектори (Гамова, 2020s, с. 11-15).  

Третій елемент – діагностика результатів від застосування механізму. Не 

менш важливим є елемент діагностика результатів від використання механізму, 

тобто заходів до активізації управління і використання стратегічних векторів. 

Така діагностика, перш за все, дозволить підтвердити та спростувати 

важливість механізму активізації управління стратегічними векторами. Під час 

діагностики керуючою системою визначається майбутній результат для 

підприємства машинобудування від впровадження заходів активізації 

управління і використання стратегічних векторів через застосування методів 

прогнозу, що вплине на планування використання цих заходів, можливу зміну, 

вдосконалення або адаптацію під роботу промислових підприємств.  
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Четвертий елемент – прийняття рішень щодо реалізації заходів до 

активізації використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Важливим 

завданням для керуючої системи є прийняття рішень, за результатами 

діагностики, щодо використання заходів активізації управління і використання 

стратегічних векторів. Якщо реалізація заходів активізації управління і 

використання стратегічних векторів забезпечить підвищення ефективності, то 

їх використання буде доцільним. Ми вважаємо, що використання заходів є не 

доцільним за умови не вдосконалення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю після їх впровадження. В такому випадку постає 

потреба у вдосконаленні заходів до активізації та наступному їх впровадженні 

на підприємствах. Тому даний елемент грає вирішальну роль в реалізації 

сформованої мети.  

Ми вважаємо, що підсумком реалізації трьох структурних складових 

механізму є формування заходів до активізації управління і використання 

стратегічних векторів підприємств машинобудування та їх використання. Чим 

краще будуть сформовані заходи до активізації, тим кращим буде результат для 

досліджуваного підприємства машинобудування. З огляду на це, поряд із 

використанням заходів, важливими є оцінка результатів від їх застосування, що 

дозволить краще розуміти отриманий ефект.  

Четверта структурна складова механізму – це оцінка результатів від 

застосування механізму. Слід зазначити, що елементами структурної складової 

механізму є оцінка рівня активізації використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю, аналіз результатів від впровадження 

заходів активізації використання стратегічних векторів, порівняння очікуваного 

результату із отриманим за результатами використання механізму, прийняття 

рішення про здійснення коригуючих заходів щодо використання механізму на 

підприємстві. В структурі механізму важливу роль відіграє організація і 

здійснення оцінки результатів від застосування механізму, що дозволить 



344 

проаналізувати отримані результати, здійснити порівняння з результатами 

діагностики, зробити узагальнюючі висновки.  

Перший елемент – оцінка рівня активізації використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудування. 

Завданням керуючої системи є здійснення дослідження результатів від 

використання заходів щодо активізації управління стратегічними векторами на 

підприємствах машинобудування. Мається на увазі, що обов’язковим є 

дослідження результатів застосування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю після використання розроблених заходів. На нашу 

думку, дане дослідження дозволить підтвердити правильність використання 

заходів активізації управління стратегічними векторами або, навпаки, низький 

рівень ефективності їх застосування на промислових підприємствах. 

Дослідження ефективності запропонованих заходів проводиться через 

запропонований методологічний підхід до оцінки використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, 

що відображається в розрахунку економічного, фінансового, виробничо-

господарського ефектів.   

Другий елемент – аналіз результатів від впровадження заходів активізації 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Ми вважаємо, що для аналізу результатів від 

впровадження заходів активізації управління і використання стратегічних 

векторів слід порівняти результати від використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю до і після використання відповідних 

заходів. В даному випадку, керуюча система матиме можливість точно 

визначити ефективність та доцільність заходів активізації, які було 

впроваджено на підприємствах машинобудування.  

Третій елемент – порівняння очікуваного результату із отриманим за 

результатами використання механізму. В такому випадку керуюча система 

повинна прикласти зусилля для здійснення дослідження, порівняння 

результатів від впровадження заходів активізації використання стратегічних 
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векторів управління конкурентоспроможністю, тобто механізму із 

запланованими. Таке порівняння матиме за мету виявлення відхилень від 

очікуваних результатів, обґрунтування причин таких відхилень, вжиття 

коригуючих заходів, проведення додаткових досліджень результатів 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю після 

застосування заходів активізації.   

Четвертий елемент – прийняття рішення про здійснення коригуючих 

заходів щодо використання механізму на підприємстві. Керуюча система, за 

умови виявлення, встановлення відхилень отриманих результатів використання 

механізму від запланованих, приймає рішення про здійснення коригуючих 

заходів. Як показує практика, не доцільним є коригування повного набору 

заходів активізації управління і використання стратегічних векторів, слід 

здійснювати незначні допоміжні заходи. Вказаний елемент повинен 

охоплювати здійснення комплексу коригуючих дій задля усунення визначених 

невідповідності, розробку і реалізацію попереджувальних заходів, збір даних, 

звітування перед керівництвом про здійснені дії, контроль. Поряд з цим, 

здійснення коригуючих заходів є не обов’язковим елементом та проводиться 

керуючою системою лише за необхідності, тобто отримання гірших результатів 

від використання механізму порівняно із плановими.  

Враховуючи означене, на нашу думку, поряд з оцінкою результатів від 

застосування механізму слід виділити ще одну важливу структурну складову 

механізму, тобто регулювання та контроль механізму.  

П’ята структурна складова механізму – це регулювання та контроль 

механізму. Реалізація вказаної структурної складової повинна здійснюватися 

керуючою системою постійно, тобто під час використання механізму 

активізації управління стратегічними векторами. В додаток, важливими 

елементами структурної складової є поточна ревізія результатів від 

застосування механізму, регулювання використання механізму, контроль 

процесів формування, використання, оцінки результатів від застосування 
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механізму, удосконалення роботи структурних складових механізму та 

подальше його застосування на підприємстві машинобудування.  

Перший елемент – поточна ревізія результатів від застосування 

механізму. Під поточною ревізією результатів використання механізму 

розуміється постійні дослідження проміжних результатів його використання, їх 

впливу на використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, отримані ефекти, фінансово-господарську діяльність 

підприємства; аналіз правильності оформлення документів, достовірності 

інформації, що передається; дослідження порушень, недоліків під час 

використання механізму; визначення рівня використання фінансового 

забезпечення, інформаційних даних відповідно до визначених цілей. Вказана 

функція також покладається на керуючу систему та саме вона повинна 

здійснювати постійну ревізію результатів. Детальне та ґрунтовне дослідження 

складових використання механізму дозволить встановити факти порушення.  

Другий елемент – регулювання використання механізму на підприємстві 

машинобудування. Слід додати, що на підприємствах керуюча система також 

здійснює регулювання використання механізму та ці дії відбуваються стосовно 

всіх структурних складових механізму. Метою регулювання є усунення всіх 

недоліків, збоїв, що виникають в процесі формування, використання механізму 

активізації управління стратегічними векторами. За умови здійснення 

регулювання керуюча система має можливість приймати стратегічні рішення 

по усуненню відхилень, перегляду результатів, вдосконаленні роботи 

структурних складових механізму. Тобто, за умови виникнення перешкод чи 

недоліків, керуюча система в процесі регулювання приймає рішення про 

покращення роботи певних структурних складових, виконує, контролює ці 

рішення.  

Третій елемент – контроль процесів формування, використання, оцінки 

результатів від застосування механізму на підприємстві. Реалізація всіх 

структурних складових механізму не буде результативною без здійснення 

контролю. За здійснення даного процесу несе відповідальність керуюча система 
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на підприємстві машинобудування, що є необхідним для виявлення проблем, 

збоїв у роботі механізму активізації управління стратегічними векторами задля 

уникнення помилок в подальшому, можливості повторення проблем. Потреба у 

здійсненні контролю за використанням механізму виникла через те, що 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

запровадження механізму активізації є складним процесом, постійно 

змінюються чинники зовнішнього середовища, необхідно враховувати 

особливості промислових підприємств, постійно підвищується тиск з боку 

конкурентів, рівень конкурентної боротьби.   

Четвертий елемент – удосконалення роботи структурних складових 

механізму та подальше його застосування на підприємстві машинобудування. 

Підсумком реалізації всіх структурних складових механізму є прийняття 

рішення керуючою системою про покращення, удосконалення механізму 

активізації або подальшого використання без будь-яких змін. Подальше 

використання механізму без будь-яких змін здійснюється за умови зростання 

результатів від використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Також, виявлення помилок, недоліків в роботі 

механізму є підставою для удосконалення його роботи та наступного 

використання.  

Результатом реалізації механізму є підвищення ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на 

підприємствах машинобудування, що відобразиться в отриманні результатів, 

тобто формування конкурентних переваг, розвиток конкурентного потенціалу, 

успішне ведення бізнесу (Гамова, 2020q).  

Виходячи з наведеного, на нашу думку, слід відзначити важливість 

удосконалення механізму активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування та подальшого його використання на 

промислових підприємствах. Він сприятиме формуванню і використанню 

заходів активізації управління і використання стратегічних векторів, 

знаходженню способів підвищення ефективності їх застосування, виваженому 
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управлінню конкурентоспроможністю, розвитку конкурентного потенціалу, 

вплине на рівень конкурентоспроможності, визначення напрямів 

експорторієнтованості.     

Використання удосконаленого механізму активізації управління 

стратегічними векторами підприємств машинобудування можна здійснювати 

перед застосуванням запропонованого методологічного підходу до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Це сприятиме підвищенню ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

прийняттю кращих стратегічних рішень на промислових підприємствах.  

Ми вважаємо, що на підприємствах машинобудування, на 

сьогоднішньому етапі розвитку, не використовуються стратегічні вектори 

управління конкурентоспроможністю і відповідно відсутні методи до оцінки 

ефективності їх використання, способи активізації управління, рекомендації до 

впровадження, перелік труднощів щодо застосування стратегічних векторів, 

сценарії дій в тій чи іншій ситуації. Одночасно, підприємства 

машинобудування зараз функціонують в складних умовах через те, що постійно 

загострюється рівень конкурентної боротьби, розриваються контакти з 

міжнародними компаніями, виробляються все нові види товарів, здійснюється 

науково-технічний розвиток, змінюється ситуація на зовнішньому ринку. Все 

це ще раз підтверджує важливість для промислових підприємств використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. За результатами 

досліджень ми визначили, що їх використання вплине на рівень 

конкурентоспроможності, стратегічне управління, використання і корегування 

конкурентної стратегії, формування більш нових конкурентних переваг, 

розвиток конкурентного потенціалу, співпрацю з міжнародними 

представництвами, імідж, ринки збуту продукції, загальний рівень 

конкурентоспроможності.       
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5.2. Методичні засади оцінки ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування   

 

Проведені дослідження підрозділів дисертаційної роботи дозволяють 

з’ясувати, що на підприємствах машинобудування є проблеми у сфері 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, виробничої, маркетингової, 

господарської діяльності, сформувався низький рівень 

конкурентоспроможності продукції та підприємства, спостерігається втрата 

позицій на внутрішньому та міжнародному ринках збуту продукції, скорочення 

попиту, загострення конкурентної боротьби, що дозволяє обґрунтувати потребу 

у використанні стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. В 

такому випадку, реалізація стратегічних векторів на досліджуваних 

підприємствах машинобудування Запорізької області забезпечить їх 

прогресивний розвиток, зайняття лідируючих позицій на внутрішньому ринку 

України, вихід на міжнародний ринок, постійне формування нових 

конкурентних переваг, відкриття нових можливостей, розвиток конкурентного 

потенціалу, здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю, 

використання та заміну конкурентних стратегій, реалізацію довгострокових 

стратегічних рішень, постійне вдосконалення, випереджаючий розвиток 

порівняно з підприємствами-конкурентами в галузі. Тому підприємства, 

звичайно, зацікавлені у використанні стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю.  

Необхідно звернути увагу на те, що підприємства розвиваються за досить 

складних умов, тобто постійного загострення конкурентної боротьби, змагання 

на ринку за внутрішній і міжнародний ринки збуту продукції, використання 

методів недобросовісної конкуренції, змінності попиту споживачів, 

вдосконалення у сфері технічного розвитку, виробництва нової продукції, 

надання нових послуг, науково-технічного розвитку. Враховуючи змінність 
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зовнішнього середовища підприємствам машинобудування слід постійно 

пристосовуватися до змін, що можливо також шляхом використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. Слід також 

відзначити, що для розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування важливе значення має держана політика, 

підтримка вказаної галузі. Зауважимо, що не слід забувати про чинники 

внутрішнього середовища, які також відіграють вагоме значення у формуванні 

конкурентного потенціалу, конкурентних переваг. Вказане впливає на 

ефективність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств та ми вважаємо, що слід здійснювати 

оцінку результатів від їх впровадження.  

Проте, для кращого використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, на нашу думку, необхідно зосередити увагу на 

дослідженні існуючих способів оцінки ефективності їх використання. Більшість 

науковців досліджували проблематику оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємств та слід звернути увагу на підходи Гук О.В. (2018); Дьяченко Ю.В. 

(2018); Перерва П.Г., Нагі С., Кобєлєва Т.А. (2018, с. 90-92); Покатаєва О.В. 

(2018, с. 221-225); Криворучко О.С. (2016); Заріцька Н.М. (2015); Бондар Т.В. 

(2014); Ґудзь П.В., Корінєв В.Л. (2012, с. 64-71); Череп А.В., Салип Ю.О. 

(2012); Лезега Д.Г. (2011); Череп А.В. (2009, с. 20-23); Пастущин В. (2007); 

Ткачук Г.Ю. (2007).  

В результаті дослідження визначено, що важливим для підприємств 

машинобудування є здійснення аналізу стратегічних векторів, що дозволить 

підтвердити їх ефективність, визначити передумови для впровадження на 

інших підприємствах України для зростання рівня конкурентоспроможності, 

розвитку галузі на міжнародній арені, залучення інвестиційних ресурсів, 

розширення сфер діяльності. Запропоновані стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю можна використовувати на інших промислових 

підприємствах шляхом внесення змін відповідно до специфіки їх діяльності 

(Гамова, 2018d).  
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Ми вважаємо за необхідне розробити методологічну базу для проведення 

оцінки результатів від використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю та підтвердження ефективності сформованих 

стратегічних векторів. З метою здійснення оцінки ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю досліджуваних 

підприємств машинобудування розроблено методологічний підхід.  

Отже, запропоновано методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, в основі якого сформовано методичне підґрунтя для 

визначення ефективності застосування стратегічних векторів шляхом оцінки 

економічності використання оборотних та необоротних активів (під час оцінки 

економічного ефекту), фінансових, інвестиційних можливостей підприємства 

(під час оцінки фінансового ефекту), можливостей до покращення виробничої, 

маркетингової, управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи 

підприємства (під час оцінки виробничо-господарського ефекту), що дозволить 

оцінити очікуваний інтегральний рівень ефективності, провести рейтингову 

оцінку підприємств за результатами використання стратегічних векторів та 

покращити їх використання, що вплине на конкурентоспроможність 

підприємства та ефективність ведення діяльності підприємств 

машинобудування в наступних періодах. 

Методологічний підхід має універсальний характер, оскільки придатний 

для застосування на промислових підприємствах та дозволить оцінити 

результат від впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Для його використання на промислових 

підприємствах можна уточнювати часткові показники за категоріями груп 

ефектів, перелік виконавців, строки проведення дослідження, склад необхідних 

ресурсів, уточнювати рекомендації до подальшого використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Проте, стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю не можуть 

бути використані на підприємствах машинобудування для подолання стану 
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збитковості, ситуації банкрутства, відновлення всіх напрямів, сфер діяльності, 

роботи відділів та, в такому випадку, існує потреба до вжиття більш 

кардинальних заходів (Гамова, 2018d).  

Для дослідження результатів від застосування методологічного підходу 

до оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування запропоновано 

сукупність етапів, що продемонстровано на рис. 5.2.  

 
Рис. 5.2. Методологічний підхід до оцінки використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

Примітка: запропоновано автором   
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В результаті дотримання сукупності етапів ми отримаємо значення 

інтегральних показників для досліджуваних підприємств, що дозволить 

говорить про результати використання стратегічних векторів.  

Для кожного із досліджуваних підприємств слід чітко дотримуватися 

визначеного набору кроків для уникнення похибок під час проведення 

розрахунків.  

Перший крок – визначення мети проведення аналізу на підприємстві 

машинобудування. Можна зазначити, що метою методологічного підходу є 

здійснення оцінки ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, їх практичного значення для підприємств 

машинобудування та формування загальних рекомендацій. Якщо уточнити, то 

метою проведення аналізу є дослідження часткових показників, які 

відображають використання оборотних і необоротних активів, рівень 

фінансової та інвестиційної активності, загальний стан виробничої, 

інноваційної, маркетингової, кадрової, управлінської роботи; дослідження 

конкурентоспроможності, конкурентного потенціалу, конкурентних переваг та 

рівня їх сформованості відповідно до стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю; дослідження результатів від впровадження 

стратегічних векторів, використаних можливостей, розв’язання проблем у сфері 

конкурентоспроможності. Зазначена мета є однотипною для всіх підприємств 

машинобудування, оскільки методологічний підхід не забезпечить дослідження 

інших результатів.  

Наступний крок – визначення виконавців дослідження на підприємстві 

машинобудування. Слід відзначити те, що виконавцями дослідження продовж 

2019 р. та наступних періодів на підприємствах машинобудування є самі 

працівники відділів підприємства, які займають керівні посади. Ми вважаємо, 

що в процесі здійснення оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю необхідно щоб брали участь саме керівництво, 

представники відділів, які дозволять провести якісний аналіз. На нашу думку, 

не доречно залучати виконавців зі сторони через те, що вони не обізнані у 
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справах підприємства, інформації щодо результатів використання стратегічних 

векторів упродовж 2019 р., показниках діяльності, документації. Крім того, не 

доцільним є здійснення експертного оцінювання працівників чи керівництва 

підприємств машинобудування через те, що отримані результати будуть 

хибними та сформовані рекомендації не дозволять покращити рівень 

конкурентоспроможності. Наведене ще раз доводить доцільність залучення до 

здійснення дослідження працівників підприємства, керівництва та дослідження 

має проводитися шляхом розрахунку конкретних груп показників, що 

забезпечить високу достовірність аналізу.  

Наступним є уточнення підприємств, які будуть аналізуватися. 

Дослідження буде проведено на чотирьох підприємствах, а саме: 

ПрАТ «Бердянські жниварки»; ТОВ «Запорізький механічний завод»; 

ПрАТ «Запоріжабразив»; ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод». Нами 

обрано підприємства машинобудування Запорізької області для визначення 

ефективності їх роботи та результатів від впровадження стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю. Вибір означених підприємств також 

пояснюється погіршенням рівня конкурентоспроможності, втратою 

конкурентних позицій, зниженням попиту серед споживачів, скорочення 

чисельності постійних клієнтів, постійним загостренням конкурентної 

боротьби, що відобразило потребу спочатку у використанні стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю та потім в оцінці їх результатів. 

Також відмітимо, що підприємства машинобудування зараз перебувають у 

тяжкому становищі, що демонструють результати їх діяльності, які детально 

охарактеризовані у третьому розділі. Вибірка саме чотирьох підприємств 

дозволить: по-перше впровадити стратегічні вектори на декількох 

підприємствах; по-друге здійснити розрахунок показників щодо результатів 

використання стратегічних векторів; по-третє порівняти розрахункові дані; по-

четверте встановити на яких підприємствах використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю було більш вдалим. Додатково це 

підтвердить якість, об’єктивність оцінки використання стратегічних векторів 
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управління конкурентоспроможністю, бо здійснення аналізу на прикладі одного 

підприємства не дозволить зазначити їх ефективність застосування, розробити 

вдалі рекомендації підвищення конкурентоспроможності, формування 

конкурентного потенціалу, перспективи розвитку. Наведене підтвердило те, що 

дослідження буде проведено на чотирьох підприємствах у розрізі 2015-2019 р.  

Четвертий крок – визначення строків та необхідних ресурсів для 

організації оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Якщо врахувати 

попередні розділі дисертаційної роботи, то необхідним ресурсом для 

проведення оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю є, здебільшого, фінансове забезпечення. Воно 

необхідно для фінансування заробітної плати працівників, які будуть проводити 

дослідження; використання інформації. Це потрібно для застосування всіх 

інформаційних ресурсів, що необхідні для проведення аналізу; нормативне 

забезпечення. В процесі здійснення аналізу працівники повинні дотримуватися 

положень, правил підприємства, законодавства держави. Наведені ресурси є 

необхідними для проведення дослідження та отримання результатів. Якщо 

звернути увагу на запропонований методологічний підхід, то зазначимо 

наступне: використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю буде здійснюватися впродовж 2019 р.; у 2015-

2018 рр. їх застосування не проводилося; оцінка результатів від використання 

стратегічних векторів буде здійснена на 2019 р. Наведене показує, що оцінка 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

повинна проводитися на початку 2020 р. та ми припускаємо, що строк 

дослідження не повинен перевищувати трьох місяців (січень, лютий, березень). 

Вибір вказаного строку відбувся через те, що у квітні підприємство 

машинобудування матиме можливість вдосконалити застосування стратегічних 

векторів.  

Наступний крок – формування вимог до вибору категорій груп ефектів 

для оцінки результатів від використання стратегічних векторів управління 
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конкурентоспроможністю. Враховавши очікувані результати від використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, їх призначення для 

підприємств машинобудування нами запропоновано вимоги до вибору 

категорій груп ефектів для оцінки результатів від використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю. Перед тим, як вказати групи 

ефектів, необхідно обґрунтувати деякі вимоги: комплексне врахування 

результатів від застосування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю; об’єктивність даних; інформаційна достовірність; 

можливість формування вибірки результатів дослідження; характеристика 

напрямів діяльності підприємства, що впливають на конкурентоспроможність; 

відображення можливостей до розвитку, формування конкурентних переваг, 

стану конкурентного потенціалу; можливість порівнювати дані; вибір 

показників, за якими можна розрахувати значення категорій груп ефектів; 

охоплення сфери діяльності промислових підприємств; можливість оцінки в 

заданому періоді.  

Шостий кроком є формування категорій груп ефектів для оцінки 

результатів від використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Основними категоріями груп ефектів є три 

основних, тобто: економічний ефект; фінансовий ефект; виробничо-

господарський ефект. Вибір та формування зазначених груп ефектів 

пояснюється тим, що їх оцінка дозволить визначити результат і оцінити 

ефективність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Ми вважаємо, що розрахунок і дослідження 

економічного ефекту дозволить визначити ефективність використання 

оборотних, необоротних активів, слабкі місця, фактори впливу на рівень 

конкурентоспроможності. Фінансовий ефект нами обрано через те, що 

стратегічні вектори підвищують конкурентоспроможність підприємства та 

відповідно фінансову діяльність, впливають на інвестиційну привабливість, 

інвестиційний розвиток. Виробничо-господарський ефект обрано через те, що 

впровадження стратегічних векторів забезпечить покращення виробничої 
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діяльності, стимулюватиме вдосконалення маркетингової діяльності, розвиток 

інноваційної діяльності, коригування кадрової політики, виявлення недоліків в 

управлінській та організаційній роботі. Запропоновані категорії груп ефектів 

будуть аналізуватися на чотирьох підприємствах машинобудування для оцінки 

результатів від використання стратегічних векторів.  

Сьомий крок – визначаються часткові показники за категоріями груп 

ефектів. За кожною категорією груп ефектів необхідно визначити часткові 

показники, що сприятиме проведенню більш ґрунтовного аналізу. За 

категорією групи економічний ефект визначено показники, що вказані на 

рис. 5.3 та відображають ефективність використання оборотних та необоротних 

активів, рівень ділової активності.  

 

Рис. 5.3. Часткові показники за категорією групи економічний ефект  

Примітка: запропоновано автором   
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Оцінка ділової активності є одним з важливих показників визначення 

рівня конкурентоспроможності, яка визначає взаємодію підприємства з 

постачальниками, конкурентами, покупцями, посередниками. Оцінка 

оборотних і необоротних активів проводиться для дослідження результатів 

використання основних виробничих засобів, запасів, стану дебіторської і 

кредиторської заборгованості, рентабельності діяльності (Гамова та Меліхова, 

2011). 

За категорією групи фінансовий ефект визначено показники, що вказані 

на рис. 5.4 та відображають ефективність використання фінансових, 

інвестиційних ресурсів підприємства. Іншими словами проводиться оцінка 

ефективності фінансової діяльності після впровадження стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю, тобто рівень фінансової незалежності, 

забезпечення фінансовими ресурсами, раціональність використання власного і 

позикового капіталу, рівень залежності від банківських кредитів, можливість 

вчасно розраховуватися із борговими зобов’язаннями, стійкість позицій на 

внутрішньому і міжнародному ринках. Також визначаємо результати 

інвестиційної діяльності, які залежать від конкурентоспроможності 

підприємства та позицій на ринку (Гамова, 2011b).  

 

Рис. 5.4. Часткові показники за категорією групи фінансовий ефект  

Примітка: запропоновано автором   
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За категорією групи виробничо-господарський ефект визначено 

показники, що вказані на рис. 5.5 та відображають ефективність виробничої, 

маркетингової, управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи 

підприємства. Формування конкурентного потенціалу сприятиме розширенню 

виробничих можливостей, використанню всіх виробничих потужностей, вплине 

на рентабельність виробництва, використання основних виробничих засобів. 

Використання стратегічних векторів дозволить дослідити управлінську 

діяльність, її покращати, реалізувати довгострокові стратегічні рішення. 

Управління конкурентоспроможністю вплине на маркетингову діяльність та 

забезпечить впровадження ефективних маркетингових заходів, стимулювання 

збуту, реалізації реклами, зростанню рентабельності реалізації продукції. Щодо 

інноваційної діяльності, то управління конкурентоспроможністю підвищить 

привабливість бізнесу, галузі, сприятиме вкладенню інвестиційних ресурсів, 

інноваційному розвитку.  

 

Рис. 5.5. Часткові показники за категорією групи виробничо-господарський 

ефект  

Примітка: запропоновано автором   
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Звичайно, в процесі використання стратегічних векторів, підприємство 

вдосконалить організаційну діяльність, що охоплює роботу всього 

підприємства. Як результат можна вказати, що поряд з використанням 

стратегічних векторів здійснюється вдосконалення кадрової роботи 

підприємства через скорочення плинності кадрів, збільшення питомої ваги 

основного виробничого персоналу та скорочення управлінського персоналу, 

зміну роботи кадрової служби, стабільність роботи працівників. Часткові 

показники за категоріями груп ефектів обрані таким чином, щоб вони мали 

співрозмірні дані для здійснення розрахунку (Гамова, 2020k). 

Восьмий крок – розраховуються часткові показники за категоріями груп 

ефектів. Розрахунок значень часткових показників відбувається на підставі 

дотримання стандартних формул їх розрахунку. Набір та формули часткових 

показників економічного ефекту обрали із досліджень Пізняк Т.І., Неценко І.В. 

(2019, с. 28-31), Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. 

(2018, с. 48-86), Велкова І.Ю. (2013, с. 48-50), Яцковий Д.В. (2013, с. 185-188), 

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. (2011, с. 72-74), Білик М.Д., 

Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. (2005).  

Набір та формули часткових показників фінансового ефекту обрали із 

досліджень Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. (2018, 

с. 169-175, с. 229-245), Гамова О.В., Череп А.В. (2014; 2015), Яцковий Д.В. 

(2013, с. 185-188), Кафлевська С.Г., Ганжа Т.І. (2012, с. 80-84), Кузьмін О.Є., 

Мельник О.Г., Романко О.П. (2011, с. 72-74), Максимов И. (1996).  

Набір та формули часткових показників виробничо-господарського 

ефекту обрали із досліджень Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Тютюнник Ю.М. (2018, с. 87-101, с. 130-160, с. 257-266), Польова В.В. (2014), 

Яцковий Д.В. (2013, с. 185-188), Гамова О.В., Меліхова Т.О. (2012), 

Чорна М.В., Глухова С.В. (2012, с. 43-136), Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., 

Романко О.П. (2011, с. 72-74). Розрахунок часткових показників за групами 

ефектів підприємств машинобудування проводиться упродовж 2015-2019 рр.  
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Дев’ятий крок – розраховується інтегральний показник економічного, 

фінансового, виробничо-господарського ефекту. 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. Розрахунок інтегрального 

показника за вказаними ефектами для підприємств машинобудування 

здійснюється на 2015-2019 рр. Ми вважаємо, що чим ближче значення 

інтегральних показників знаходиться до 2, тим вищим є ефект від використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та їх зниження 

свідчитиме про погіршення ефективності. Нами запропоновано здійснити 

розрахунок інтегральних показників за формулами 5.1, 5.2, 5.3:  

 

,      (5.1) 

 

ІпЕеф – інтегральний показник економічного ефекту;  

ЧпЕеф – часткові показники економічного ефекту;  

К(ЧпЕеф) – кількість часткових показників економічного ефекту;  

i – рік, що аналізується;  

n – число часткових показників; 

 

,      (5.2) 

 

 

ІпФеф – інтегральний показник фінансового ефекту;  

ЧпФеф – часткові показники фінансового ефекту;  

К(ЧпФеф) – кількість часткових показників фінансового ефекту;  
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,     (5.3) 

 

ІпВ-Геф – інтегральний показник виробничо-господарського ефекту;  

ЧпВ-Геф – часткові показники виробничо-господарського ефекту;  

К(ЧпВ-Геф) – кількість часткових показників виробничо-господарського 

ефекту.  

Десятий крок – розраховується інтегральний рівень ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. За підсумком розрахунку інтегральних 

показників економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту 

проводиться розрахунок інтегрального показника. Під час розрахунку 

інтегрального рівня ефективності використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю приймається, що його наближення до 2 

буде підтверджувати ефективність використання стратегічних векторів та 

наближення до 0 – про низький рівень ефективності. Інтегральний рівень 

розраховується для підприємств машинобудування на 2015-2019 рр. за 

формулою 5.4:  

 

,     (5.4) 

 

ІрЕВСВУК – інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування;  

ІпЕеф – інтегральний показник економічного ефекту;  

ІпФеф – інтегральний показник фінансового ефекту;  

ІпВ-Геф – інтегральний показник виробничо-господарського ефекту;  

К(Іп) – кількість інтегральних показників;  
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i – рік, що аналізується;  

n – число інтегральних показників.  

Одинадцятий крок – характеристика результатів дослідження 

підприємства машинобудування. За результатами розрахунку інтегральних 

показників економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту, 

інтегрального рівня ефективності використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування  

проводиться характеристика результатів підприємств машинобудування, що 

отримання упродовж 2015-2019 рр. Тобто отримані результати порівнюються, 

визначають причини зростання чи скорочення, формуються загальні висновки.  

Дванадцятий крок – оцінка рівня ефективності використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Для уточнення результатів розрахованих значень інтегральних показників, 

інтегрального рівня на 2019 р. чотирьох підприємств машинобудування 

прийнято рішення про використання шкали уточнення результатів оцінки рівня 

ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. За основу взято 

шкалу, що наведена у дослідженні Мішустіна Т.С. (2014, с. 118-119) та 

прийнято наступне: значення інтегральних показників, інтегрального рівня 

рівне 0 – неефективне використання стратегічних векторів; значення 

інтегральних показників, інтегрального рівня менше 1 – низький рівень 

використання стратегічних векторів; значення інтегральних показників, 

інтегрального рівня більше 1 та менше 1,5 – середній рівень використання 

стратегічних векторів; значення інтегральних показників, інтегрального рівня 

більше 1,5 та менше 2 – рівень використання стратегічних векторів вище 

середнього; значення інтегральних показників, інтегрального рівня рівне 2 – 

ефективне використання стратегічних векторів. Відповідно до отриманих 

значень інтегральних показників, інтегрального рівня на 2015-2019 рр. значення 

наведеної шкали скориговано від 0 до 2 та уточнено можливість визначення 

рівня ефективності використання стратегічних векторів управління 
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конкурентоспроможністю. Ми вважаємо, що чим ближче значення 

інтегрального показника, інтегрального рівня до 2, тим краще та говорить про 

високий рівень ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Проаналізована шкала також буде використана на 

підприємствах машинобудування упродовж 2015-2019 рр. для встановлення 

загального рівня ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.     

Тринадцятий крок – рейтингова оцінка підприємств машинобудування за 

результатами використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю. Проводиться рейтингова оцінка після оцінки рівня 

ефективності використання стратегічних векторів на всіх підприємствах 

машинобудування для визначення їх рейтингу. Чим нижче значення 

рейтингової оцінки, тим краще використовуються стратегічні вектори 

управління конкурентоспроможністю на підприємстві машинобудування. Для 

здійснення рейтингової оцінки підприємств машинобудування скористаємося 

алгоритмом, що наведений у роботах Маковоз О.С. (2016); Голік В.В. (2015a, 

с. 28-34); Зайцева Л.О. (2013, с. 13-16); Бєлов О.В., Кириченко Л.М. (2011, с. 19-

24); Куковский А.Г., Познаховський В.А. (2010, с. 263-266); Черкашина Л.В. 

(2009, с. 631-635); Пласкова Н.С. (2007); Закревська Л.М., Ткаченко О.М. 

(2004).   

Тому рейтингова оцінка підприємств машинобудування за результатами 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

здійснювалася таким чином: визначення вихідних даних, тобто вибір 

показників, уточнення переліку підприємства, періоду здійснення дослідження; 

розрахунок еталонного значення (максимального значення) за групою 

показників для кожного підприємства за 2015-2019 рр.; розрахунок 

стандартизованих значень для кожного підприємства відповідно до обраних 

показників у 2015-2019 рр.; розрахунок рейтингової оцінки для підприємств 

машинобудування за результатами використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю; визначення місця підприємств 
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машинобудування в рейтингу відповідно до результатів рейтингової оцінки 

(Маковоз, 2016; Голік, 2015a, с. 28-34; Зайцева, 2013, с. 13-16; Бєлов та 

Кириченко, 2011, с. 19-24; Куковский та Познаховський, 2010, с. 263-266; 

Черкашина, 2009, с. 631-635; Пласкова, 2007; Закревська та Ткаченко, 2004).       

За результатами рейтингової оцінки будуть сформовані три таблиці з 

наступними даними: матриця з вихідними даними та еталонного значення 

підприємств за 2015-2019 рр.; матриця стандартизованих значень для 

підприємств у 2015-2019 рр.; рейтингова оцінка підприємств машинобудування 

за результатами використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у 2015-2019 рр. та визначення їх місця в рейтингу. 

Слід узагальнити, що проведення рейтингової оцінки дозволить визначити 

перелік підприємств машинобудування, які більш ефективно використали 

стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю.  

Чотирнадцятий крок – надання рекомендацій до подальшого 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Щодо рекомендацій, то для підприємств 

машинобудування їх слід формувати із результатів оцінки ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

тобто детального дослідження результатів отриманих ефектів, розрахунків 

інтегральних показників, визначеного рівня ефективності використання 

стратегічних векторів, здійсненої рейтингової оцінки. Ми вважаємо, що 

позитивна динаміка від використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю говорить про доцільність їх подальшого 

застосування. Проте, негативна динаміка результатів від застосування 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю відображає 

потребу у більш детальному дослідженні причин такої ситуації (Гамова, 2020q).  

Всі вказані кроки методологічного підходу до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування є необхідними для його ефективного використання, тобто 

застосування на прикладі підприємств машинобудування. Використання 
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методологічного підходу передбачає оцінку економічного, фінансового, 

виробничо-господарського ефекту, інтегрального рівня ефективності для 

визначення ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, конкретизації групи підприємств, які більш 

ефективно використали стратегічні вектори. Отримані результати за 

методологічним підходом дозволять говорити про ефективність використання 

стратегічних векторів, що відображається в рівні конкурентоспроможності, 

сформованих конкурентних перевагах, розвинутому конкурентному потенціалі, 

ефективності ведення бізнесу. Методологічний підхід можна використовувати 

не лише на підприємствах машинобудування, але в цілому на промислових 

підприємствах шляхом врахування особливостей їх розвитку, конкурентного 

потенціалу.  

 

 

5.3. Аналіз ефективності використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування  

 

В попередньому підрозділі дисертаційної роботи запропоновано 

методологічний підхід до оцінки використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування та слід 

розглянути його більш детальніше на прикладі підприємств. Це дозволить нам 

оцінити ефективність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування та їх 

впровадження було здійснено у 2019 р. на таких підприємствах Запорізького 

регіону: ПрАТ «Бердянські жниварки»; ТОВ «Запорізький механічний завод»; 

ПрАТ «Запоріжабразив»; ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод». 

Необхідність використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю обумовлена тим, що на означених підприємствах 

спостерігається погіршення рівня конкурентоспроможності та існує потреба у 

застосуванні інструментів для розвитку конкурентного потенціалу, формування 
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конкурентних переваг, підвищення рівня конкурентоспроможності, зміцнення 

конкурентних позицій на внутрішньому і міжнародному ринках. Саме 

здійснення управління конкурентоспроможністю забезпечує підприємствам 

машинобудування постійний розвиток, вдосконалення роботи, формування 

конкурентного потенціалу. Тому для впровадження стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю та дослідження ефективності їх 

використання обрано підприємства машинобудування Запорізької області, які 

протягом останніх років мають тенденцію до погіршення рівня 

конкурентоспроможності.  

Водночас, дослідження результатів від використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю дозволить чітко визначити 

ефективність їх використання, можливість впровадження на інших 

підприємствах галузі, сформувати рекомендації до вдосконалення.  

Реалізація методологічного підходу до оцінки використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

проводилася шляхом реалізації послідовності кроків. Варто відразу почати з 

восьмого кроку, тобто розрахунку часткових показників за категоріями груп 

ефектів. Аналіз проводився за п’ять років, тобто перші чотири роки не 

відбувалося впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю та їх було використано в п’ятому році. Можна почати 

з характеристики часткових показників за економічним ефектом 

ПрАТ «Запоріжабразив» для 2015-2019 рр. (табл. 5.1). Проведений аналіз 

свідчить, що на підприємстві відбулися зміни у 2019 р. за частковими 

показниками економічного ефекту. Була наступна динаміка зміни коефіцієнтів 

в 2018-2019 рр.: динаміка коефіцієнта оборотності активів характеризується 

скороченням вартості чистого доходу від реалізації продукції з 

1558885 тис. грн. у 2018 р. до 1291148 тис. грн. у 2019 р.; динаміка коефіцієнта 

оборотності оборотних коштів відображає скорочення вартості оборотних 

активів з 583911 тис. грн. у 2018 р. до 578865 тис. грн. у 2019 р.; зміна 

коефіцієнта оборотності запасів характеризує скорочення собівартості 
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реалізованої продукції з 1186304 тис. грн. у 2018 р. до 1091659 тис. грн. у 

2019 р., підвищення вартості запасів з 261142 тис. грн. у 2018 р. до 343739 тис. 

грн. у 2019 р., відсутність поточних біологічних активів на протязі всього 

періоду; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зростав у 2015-

2017 рр., 2019 р. і характеризує зниження вартості чистого доходу від реалізації 

продукції, скорочення дебіторської заборгованості з 78856 тис. грн. у 2018 р. до 

38355 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 

підвищувався у 2015-2018 рр. та характеризує зменшення величини 

кредиторської заборгованості з 389624 тис. грн. у 2018 р. до 268856 тис. грн. у 

2019 р.; динаміка коефіцієнта завантаження оборотних активів на протязі 

2019 р. характеризує зменшення оборотних активів, доходу від реалізації 

активів; коефіцієнт прибутковості оборотних активів є свідченням зменшення 

вартості валового прибутку з 372581 тис. грн. у 2018 р. до 199489 тис. грн. у 

2019 р.; матеріаломісткість виробленої на підприємстві продукції характеризує 

зменшення відносно 2018 р. обсягу виробництва, матеріальних затрат.  

Таблиця 5.1 

Результати розрахунку часткових показників економічного ефекту 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Економічний ефект 

1 Коефіцієнт оборотності активів 1,81 1,85 2,22 2,24 1,59 -0,66 -29,24 

2 
Коефіцієнт оборотності оборотних 

коштів 2,61 2,54 3,35 3,01 2,35 -0,66 -21,95 

3 Коефіцієнт оборотності запасів 3,64 3,73 5,52 5,65 3,61 -2,04 -36,11 

4 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 7,69 8,61 12,85 10,90 11,02 0,11 1,03 

5 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 3,48 3,57 4,41 4,45 3,88 -0,58 -12,95 

6 
Коефіцієнт завантаження оборотних 

активів 0,38 0,39 0,30 0,33 0,43 0,09 28,12 

7 
Коефіцієнт прибутковості оборотних 

активів 0,66 0,49 0,73 0,72 0,12 -0,60 -83,18 

8 
Матеріаломісткість виробленої на 

підприємстві продукції 0,74 0,75 0,76 0,69 0,68 -0,01 -1,20 

9 Коефіцієнт фондовіддачі 6,80 7,22 9,26 12,86 9,59 -3,27 -25,42 

10 Коефіцієнт фондоємності 0,15 0,14 0,11 0,08 0,10 0,03 34,09 

11 Коефіцієнт фондорентабельності 0,12 1,58 3,44 6,96 
-

10,51 -17,47 -251,08 

12 
Умовний строк окупності основних 

засобів 1,51 2,24 1,73 0,97 1,35 0,38 38,79 

13 
Тривалість використання основних 

засобів 7,90 7,76 6,31 5,62 2,84 -2,78 -49,41 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Також простежується негативна зміна коефіцієнта фондовіддачі, тобто 

спостерігається зменшення у 2019 р., а це говорить про їх неефективне 

використання. Одночасно, коефіцієнт фондорентабельності також підтверджує 

неефективність використання основних засобів та характеризує отримання 

прибутку у 2018 р. та збитку у 2019 р. Досить тривалим є умовний строк 

окупності основних засобів, який у 2015-2019 рр. мав майже незмінне значення 

та досить значною є тривалість використання основних засобів у 2015-2019 рр. 

Зараз ПрАТ «Запоріжабразив» характеризується погіршенням часткових 

показників економічного ефекту та на низькому рівні знаходиться ефективність 

використання оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, 

грошових коштів, основних засобів, отримано збиток (Гамова, Козачок та 

Данько 2019). 

Охарактеризуємо часткові показники за фінансовий ефектом 

ПрАТ «Запоріжабразив» для 2015-2019 рр. (табл. 5.2). Для того, щоб 

простежити які зміни відбулися необхідно проаналізувати отримані результати: 

коефіцієнт автономії характеризує підвищення величини власного капіталу з 

380127 тис. грн. у 2018 р. до 580036 тис. грн. у 2019 р., зростання підсумку 

балансу з 769751 тис. грн. у 2018 р. до 848892 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт 

фінансування характеризує зростання величини довгострокових зобов’язань з 

7473 тис. грн. у 2018 р. до 19108 тис. грн. у 2019 р. і скорочення величини 

поточних зобов’язань з 382151 тис. грн. у 2018 р. до 249748 тис. грн. у 2019 р.; 

коефіцієнт маневреності власного капіталу відображає зростання величини 

власного капіталу, необоротних активів з 185840 тис. грн. у 2018 р. до 

270027 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт забезпечення власними засобами 

характеризується зростанням величини власного капіталу, необоротних активів 

у 2019 р. та скороченням суми оборотних активів з 583911 тис. грн. у 2018 р. до 

578865 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт фінансової напруженості відображає 

зменшення залежності від використання залучених коштів; коефіцієнт 

платоспроможності характеризує зростання грошових коштів з 47184 тис. грн. у 

2018 р. до 97529 тис. грн. у 2019 р. і скорочення поточних зобов’язань з 
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382151 тис. грн. у 2018 р. до 249748 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт фінансової 

стабільності характеризує зростання власного капіталу, довгострокових 

зобов’язань, скорочення поточних зобов’язань.  

Таблиця 5.2 

Результати розрахунку часткових показників фінансового ефекту 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Фінансовий ефект 

1 Коефіцієнт автономії 0,45 0,51 0,48 0,49 0,68 0,19 38,36 

2 Коефіцієнт фінансування 1,21 0,94 1,07 1,02 0,46 -0,56 -54,78 

3 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,42 0,44 0,21 0,51 0,53 0,02 4,57 

4 
Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,26 0,32 0,17 0,33 0,54 0,20 60,95 

5 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,55 0,49 0,52 0,51 0,32 -0,19 -37,43 

6 
Коефіцієнт 

платоспроможності 0,05 0,12 0,20 0,12 0,39 0,27 216,28 

7 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 0,82 1,06 0,94 0,98 2,16 1,18 121,13 

8 

Коефіцієнт економічної 

ефективності капітальних 

вкладень -0,02 1,99 0,25 0,83 -2,94 -3,76 -454,88 

9 

Коефіцієнт ефективності 
інвестиційного капіталу 

(коефіцієнт рентабельності 

інвестицій) 0,16 2,15 0,45 1,91 -0,92 -2,83 -147,94 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  

 

Відповідно, на ПрАТ «Запоріжабразив» було виявлено покращення 

фінансового стану у 2019 р. Що ж до інвестиційної діяльності, то коефіцієнт 

економічної ефективності капітальних вкладень та коефіцієнт ефективності 

інвестиційного капіталу (коефіцієнт рентабельності інвестицій) характеризують 

низький рівень інвестиційної активності, отримання збитку. Як бачимо з 

проаналізованих даних на низькому рівні знаходиться у 2019 р. інвестиційна 

діяльність. 

Охарактеризуємо часткові показники за виробничо-господарським 

ефектом ПрАТ «Запоріжабразив» для 2015-2019 рр. (табл. 5.3). Проведений 

аналіз дозволяє зазначити таке: рівень рентабельності (збитковості) 
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виробництва знизився через зниження у 2019 р. чистого доходу від реалізації 

продукції та собівартості продукції, тобто є проблеми з процесами 

виробництва, продажу продукції; коефіцієнт виробничого потенціалу 

зменшувався у 2015-2017 рр., 2019 р. та відображає погіршення виробничої 

діяльності; існують проблеми із використанням основних засобів, бо коефіцієнт 

фондовіддачі скоротився у 2019 р.; коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей відображає не повне їх застосування у 2016 р. та 2019 р. Як 

бачимо ПрАТ «Запоріжабразив» має погіршення виробничої діяльності у 

2016 р. та 2019 р.  

Таблиця 5.3 

Результати розрахунку часткових показників виробничо-господарського ефекту 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Виробничо-господарський ефект 

1 

Рівень рентабельності 

(збитковості) виробництва 1,34 1,24 1,28 1,31 1,18 -0,13 -9,99 

2 
Коефіцієнт виробничого 

потенціалу 0,78 0,65 0,53 0,68 0,41 -0,27 -39,71 

3 Коефіцієнт фондовіддачі 6,80 7,22 9,26 12,86 9,59 -3,27 -25,42 

4 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 0,33 0,27 0,35 0,41 0,39 -0,02 -4,88 

5 

Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 3,76 3,65 4,13 4,10 2,23 -1,87 -45,72 

6 

Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 3,26 3,35 3,04 2,96 2,79 -0,16 -5,53 

7 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,001 5,85 

8 
Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 0,18 2,19 3,71 5,41 -0,16 -5,57 -102,89 

9 

Рентабельність інноваційної 

діяльності 0,32 0,25 0,29 0,31 0,08 -0,23 -74,19 

10 Індекс доходності 0,45 0,41 0,43 0,47 0,12 -0,35 -74,47 

11 Коефіцієнт плинності кадрів 1,06 1,81 0,56 0,93 0,70 -0,23 -24,42 

12 

Коефіцієнт співвідношення 

управлінського та основного 

виробничого персоналу 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 

13 

Коефіцієнт ефективності 

роботи кадрової служби 0,72 0,91 1,01 1,15 0,67 -0,48 -41,74 

14 Рівень стабільності 0,45 0,52 0,64 0,70 0,45 -0,25 -35,71 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Ефективність управлінської діяльності теж знаходиться на низькому рівні 

у 2016 р. та 2019 р., бо коефіцієнт ефективності управління підприємством мав 

спадний характер і характеризує скорочення доходу від реалізації продукції. 

Аналізуючи показники маркетингової діяльності упродовж 2015-2019 рр. варто 

зазначити, що коефіцієнт ефективності маркетингових заходів мав спадний 

темп та характеризується скороченням витрат на рекламу, прибутку від 

здійснення маркетингових заходів; незмінний темп росту мав коефіцієнт 

ефективності реклами і засобів стимулювання збуту, тобто покращення не 

спостерігається; коефіцієнт рентабельності реалізації має спадне значення та 

цей показник говорить про погіршення рентабельності господарської 

діяльності. Проаналізувавши показники інноваційної діяльності зазначимо, що 

рентабельність інноваційної діяльності та індекс доходності знаходяться на 

низькому рівні та підтверджують низький рівень інноваційного розвитку у 

2015-2019 рр. Аналізуючи показники кадрової роботи упродовж 2015-2019 рр. 

зазначимо: коефіцієнт плинності кадрів у 2019 р. мав позитивну динаміку, 

тобто зменшується частка звільнень на підприємстві; коефіцієнт 

співвідношення управлінського та основного виробничого персоналу у 2015-

2019 рр. мав незмінний темп росту; коефіцієнт ефективності роботи кадрової 

служби мав спадний темп росту, який склав 42% у 2019 р. Останнім є показник 

рівень стабільності підприємства, що мав зростаючий темп у 2015-2018 рр. та у 

2019 р. змінився спадним темпом. Виходячи з цього слід підкреслити, що для 

аналізованого підприємства ефективність виробничої, маркетингової, 

управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи знизилася. Це 

пояснюється зростанням негативного впливу чинників зовнішнього середовища 

і тому підприємству досить складно успішно функціонувати на внутрішньому, 

а особливо на закордонному ринку (Гамова та Головань, 2014, с. 127-130). 

Зазначимо, що розрахунок часткових показників за категоріями груп 

ефектів організовано на ТОВ «Запорізький механічний завод» за результатами 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

(табл. 5.4).  
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Таблиця 5.4 

Результати розрахунку часткових показників економічного ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» за 2015-2019 рр.   

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Економічний ефект 

1 
Коефіцієнт оборотності 

активів 0,48 0,42 0,54 0,57 0,53 -0,04 -7,48 

2 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 0,79 0,51 0,57 0,83 0,81 -0,03 -3,34 

3 
Коефіцієнт оборотності 

запасів 1,87 1,50 1,38 1,55 1,59 0,04 2,62 

4 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 2,45 3,28 5,28 4,25 2,62 -1,63 -38,34 

5 

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 

заборгованості 12,16 8,60 8,90 6,61 6,19 -0,42 -6,37 

6 
Коефіцієнт завантаження 

оборотних активів 1,26 1,96 1,76 1,20 1,24 0,04 3,46 

7 

Коефіцієнт прибутковості 

оборотних активів 0,24 0,13 0,19 0,21 0,19 -0,02 -9,18 

8 

Матеріаломісткість 
виробленої на підприємстві 

продукції 0,69 0,65 0,97 1,08 1,06 -0,02 -1,86 

9 Коефіцієнт фондовіддачі 18,67 17,29 22,07 21,97 9,11 -12,85 -58,52 

10 Коефіцієнт фондоємності 0,05 0,06 0,05 0,05 0,11 0,06 141,05 

11 
Коефіцієнт 

фондорентабельності 1,14 0,73 2,71 1,21 1,51 0,30 24,73 

12 

Умовний строк окупності 

основних засобів 0,85 0,99 0,31 0,65 14,27 13,62 2085,42 

13 
Тривалість використання 

основних засобів 4,24 5,56 3,66 3,64 8,21 4,57 125,38 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

В цілому, за частковими показниками економічного ефекту необхідно 

вказати наступне: значення коефіцієнта оборотності активів характеризує 

скорочення чистого доходу від реалізації продукції з 41629 тис. грн. у 2018 р. 

до 39146 тис. грн. у 2019 р., зростання валюти балансу з 72795 тис. грн. у 

2018 р. до 75112 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт оборотності оборотних коштів 

скоротився та відображає скорочення чистого доходу від реалізації продукції, 

зростання оборотних активів з 30978 тис. грн. у 2018 р. до 66051 тис. грн. у 

2019 р.; коефіцієнт оборотності запасів підвищився та відображає скорочення 
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собівартості реалізованої продукції з 30997 тис. грн. у 2018 р. до 29752 тис. грн. 

у 2019 р., зростання величини запасів з 18511 тис. грн. у 2018 р. до 

18941 тис. грн. у 2019 р. та упродовж 2015-2019 рр. поточні біологічні активи 

відсутні; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості мав спадну 

динаміку та характеризується скорочення чистого доходу від реалізації 

продукції, зростання дебіторської заборгованості з 5952 тис. грн. у 2018 р. до 

8986 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 

упродовж 2015-2019 рр. мав спадну динаміку та характеризує скорочення 

чистого доходу від реалізації продукції, підвищення величини кредиторської 

заборгованості з 5322 тис. грн. у 2018 р. до 7320 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт 

завантаження оборотних активів упродовж 2019 р. підвищився (приріст 

становив 3,46%) і характеризується зростанням величини оборотних активів; 

коефіцієнт прибутковості оборотних активів упродовж 2019 р. скоротився і 

характеризує скорочення валового прибутку з 10632 тис. грн. у 2018 р. до 

9394 тис. грн. у 2019 р.; показник матеріаломісткості виробленої на 

підприємстві продукції упродовж 2019 р. порівняно з 2018 р. скоротився на 

1,86% та характеризує зменшення потреби в матеріальних витратах для 

виробництва продукції; коефіцієнт фондовіддачі мав спадну динаміку 

упродовж 2019 р. та характеризує зменшення виручки від реалізації продукції, 

зростання величини основних засобів з 2009 тис. грн. у 2018 р. до 6582 тис. грн. 

у 2019 р.; коефіцієнт фондорентабельності характеризує упродовж 2019 р. 

повільне покращення застосування основних засобів; упродовж 2019 р. значне 

підвищення мав умовний строк окупності основних засобів та тривалість 

використання основних засобів. Згідно проаналізованих даних зазначимо, що 

ТОВ «Запорізький механічний завод» упродовж 2019 р. мав покращення за 

деякими показниками, але необхідно ефективніше використовувати оборотні та 

необоротні активи.  

Розрахунок часткових показників за фінансовим ефектом 

ТОВ «Запорізький механічний завод» за результатами використання 
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стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю вказаний в 

табл. 5.5.  

Таблиця 5.5 

Результати розрахунку часткових показників фінансового ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Фінансовий ефект 

1 Коефіцієнт автономії 0,95 0,95 0,93 0,93 0,90 -0,02 -2,63 

2 Коефіцієнт фінансування 0,05 0,05 0,07 0,08 0,11 0,03 36,90 

3 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,68 0,94 0,94 0,38 0,87 0,49 127,84 

4 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,93 0,95 0,93 0,83 0,89 0,06 7,36 

5 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,05 0,05 0,07 0,07 0,10 0,02 33,30 

6 

Коефіцієнт 

платоспроможності 1,82 0,11 0,31 0,23 0,17 -0,06 -26,65 

7 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 10,04 9,39 6,75 6,34 6,17 -0,16 -2,60 

8 

Коефіцієнт економічної 

ефективності 

капітальних вкладень -0,06 -3,95 9,04 -0,06 0,00 0,06 -100,00 

9 

Коефіцієнт ефективності 
інвестиційного капіталу 

(коефіцієнт 

рентабельності 
інвестицій) 0,12 6,41 12,18 0,06 0,00 -0,06 -100,00 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Згідно таблиці зазначимо, що в цілому показники за фінансовим ефектом 

зростають і така позитивна тенденція упродовж 2019 р. пояснюється 

стабільним значенням коефіцієнта автономії (характеризує зростання власного 

капіталу, валюти балансу у 2019 р.); зростанням коефіцієнта фінансування 

упродовж 2015-2019 рр. (характеризує зростання величини поточних 

зобов’язань з 5322 тис. грн. у 2018 р. до 7320 тис. грн. у 2019 р., відсутність 

довгострокових зобов’язань на протязі 2015-2019 рр.); позитивною динамікою 

коефіцієнта маневреності власного капіталу упродовж 2015-2017 рр. та 2019 р. 

(характеризує зростання величини власного капіталу у 2019 р.); підвищенням 
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темпів росту коефіцієнта забезпечення власними засобами на протязі 2015-

2019 рр. (характеризує зростання величини власного капіталу, оборотних 

активів у 2019 р.); незначним рівнем коефіцієнта фінансової напруженості 

упродовж 2015-2019 рр. (низький рівень залежності від позикового капіталу); 

стабільним значенням коефіцієнта фінансової стабільності на протязі 2015-

2019 рр. (характеризує зростання власного капіталу упродовж 2015-2019 рр.). 

Наведені показники доводять те, що фінансова діяльність підприємства 

покращується упродовж 2015-2019 рр. та ефективно використовується власний, 

позиковий капітал. Однак є проблеми з рівнем інвестиційної діяльності, яка у 

2019 р. була відсутня, що відобразили показники коефіцієнт економічної 

ефективності капітальних вкладень, коефіцієнт ефективності інвестиційного 

капіталу (коефіцієнт рентабельності інвестицій). Загалом, часткові показники за 

фінансовим ефектом упродовж 2019 р. показали зростаючу динаміку. 

Також розглянемо часткові показники за виробничо-господарським 

ефектом ТОВ «Запорізький механічний завод» для 2015-2019 рр. (табл. 5.6). 

Слід виділити те, що упродовж 2015-2019 рр. склалася неоднозначна ситуація 

щодо часткових показників. Упродовж аналізованого періоду підприємство 

характеризується покращення виробничої діяльності та підтверджується 

стабільним значенням рівня рентабельності (збитковості) виробництва на 

протязі 2015-2019 рр.; зростаючою динамікою коефіцієнта виробничого 

потенціалу з 0,52 у 2015 р. до 0,89 у 2019 р.; зростанням коефіцієнта 

завантаження виробничих потужностей з 0,31 у 2015 р. до 0,37 у 2019 р. Все це 

є підтвердженням ефективності ведення виробничої діяльності підприємства не 

лише у 2019 р., але у попередніх періодах. Щодо коефіцієнта фондовіддачі, то 

упродовж 2019 р. склалася спадна тенденція, що характеризує потребу у 

раціональному використанні виробничих основних засобів. Згідно даних 

коефіцієнта ефективності управління підприємством процес управління 

підприємством упродовж 2015-2019 рр. знаходиться на достатньому рівні. 

Упродовж 2019 р. на підприємстві покращилася маркетингова діяльність та 

підтвердженням є зростання коефіцієнта ефективності маркетингових заходів 
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упродовж 2019 р. (відбулася оптимізація витрат на рекламу), незмінне значення 

коефіцієнта ефективності реклами і засобів стимулювання збуту на протязі 

2015-2019 рр. Щодо коефіцієнта рентабельності реалізації, то він характеризує 

зменшення чистого прибутку з 2292 тис. грн. у 2018 р. до 144 тис. грн. у 2019 р. 

і підтверджує незначне зменшення попиту на продукцію.  

Таблиця 5.6 

Результати розрахунку часткових показників виробничо-господарського ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Виробничо-господарський ефект 

1 
Рівень рентабельності 

(збитковості) виробництва 1,44 1,34 1,49 1,34 1,32 -0,03 -2,03 

2 
Коефіцієнт виробничого 

потенціалу 0,52 0,57 0,62 0,59 0,89 0,30 50,85 

3 Коефіцієнт фондовіддачі 18,67 17,29 22,07 21,97 9,11 -12,85 -58,52 

4 
Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей 0,31 0,42 0,51 0,32 0,37 0,05 15,63 

5 
Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 0,50 0,44 0,55 0,62 0,58 -0,04 -6,41 

6 
Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 12,88 11,29 8,21 9,57 9,93 0,35 3,67 

7 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -3,54 

8 
Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 6,10 4,22 12,28 5,51 0,37 -5,14 -93,32 

9 
Рентабельність 

інноваційної діяльності 0,11 0,08 0,23 0,17 0,17 0,00 0,00 

10 Індекс доходності 0,33 0,27 0,37 0,35 0,22 -0,13 -37,14 

11 
Коефіцієнт плинності 

кадрів 11,20 9,01 9,90 5,16 7,58 2,41 46,69 

12 

Коефіцієнт 
співвідношення 

управлінського та 

основного виробничого 

персоналу 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 

13 
Коефіцієнт ефективності 

роботи кадрової служби 0,43 0,51 0,62 0,57 0,73 0,16 28,07 

14 Рівень стабільності 0,31 0,35 0,41 0,47 0,51 0,04 8,51 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

На низькому рівні підприємство здійснює інноваційну діяльність, що 

підтверджується значенням рентабельності інноваційної діяльності та індексу 

доходності. Щодо кадрової політики, то підприємство упродовж 2019 р. 
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покращило становище та підвищився коефіцієнт ефективності роботи кадрової 

служби порівняно з 2018 р., незмінне значення на протязі 2015-2019 рр. мав 

коефіцієнт співвідношення управлінського та основного виробничого 

персоналу. Одночасно є проблеми із частими звільненнями працівників у 

2019 р., що підтверджує коефіцієнт плинності кадрів. Згідно виконаних 

досліджень можемо відзначити, що на протязі 2019 р. стабільним залишається 

виробнича, маркетингова, управлінська, кадрова робота, що підтвердив 

показник рівень стабільності (темп зростання упродовж 2019 р. становив 

8,51%), але не здійснюється інноваційна діяльність (Гамова, 2020f, с. 232-235). 

Необхідно звернути увагу на результати використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Бердянські жниварки» у 

2019 р. Для початку, проаналізуємо часткові показники економічного ефекту 

ПрАТ «Бердянські жниварки» (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Результати розрахунку часткових показників економічного ефекту 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2015-2019 рр.   

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Економічний ефект 

1 Коефіцієнт оборотності активів 1,13 1,74 1,32 0,96 0,81 -0,15 -15,72 

2 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

коштів 1,52 2,08 1,47 1,07 0,95 -0,11 -10,71 

3 Коефіцієнт оборотності запасів 1,71 2,72 2,13 1,48 2,25 0,77 52,30 

4 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 7,26 15,31 10,15 7,21 7,78 0,56 7,83 

5 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 2,23 3,13 2,12 1,49 1,31 -0,18 -12,34 

6 

Коефіцієнт завантаження 

оборотних активів 0,66 0,48 0,68 0,72 2,63 1,91 264,00 

7 

Коефіцієнт прибутковості 

оборотних активів 0,55 0,57 0,28 0,29 0,62 0,33 114,72 

8 

Матеріаломісткість виробленої на 

підприємстві продукції 0,73 0,97 1,21 1,05 0,76 -0,29 -27,63 

9 Коефіцієнт фондовіддачі 4,44 11,10 12,87 9,56 6,35 -3,21 -33,56 

10 Коефіцієнт фондоємності 0,23 0,09 0,08 0,10 0,16 0,05 50,51 

11 Коефіцієнт фондорентабельності 0,83 0,71 0,81 0,56 0,96 0,41 73,48 

12 

Умовний строк окупності основних 

засобів 1,09 0,91 0,82 0,84 0,96 0,12 14,67 

13 

Тривалість використання основних 

засобів 9,66 4,01 2,66 2,70 5,39 2,69 99,40 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки»)  
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Визначені часткові показники за економічним ефектом мали тенденцію 

до зростання у 2019 р. і вона підтверджується зростаючою динамікою 

коефіцієнта оборотності запасів упродовж 2019 р. та характеризує скорочення 

собівартості продукції з 313838 тис. грн. у 2018 р. до 231659 тис. грн. у 2019 р., 

зниження суми запасів з 206476 тис. грн. у 2018 р. до 105644 тис. грн. у 2019 р., 

відсутність поточних біологічних активів; зростанням коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості протягом 2015-2019 рр., який характеризує 

зменшення виручки від реалізації продукції, підвищення суми дебіторської 

заборгованості з 48067 тис. грн. у 2018 р. до 52364 тис. грн. у 2019 р.; 

скороченням протягом 2017-2019 рр. коефіцієнта оборотності кредиторської 

заборгованості, який характеризує зменшення величини кредиторської 

заборгованості з 300393 тис. грн. у 2018 р. до 297200 тис. грн. у 2019 р.; 

зростанням коефіцієнта прибутковості оборотних активів протягом 2018-

2019 рр. і характеризує зростання величини валового прибутку з 

116435 тис. грн. у 2018 р. до 158814 тис. грн. у 2019 р. та зменшення величини 

оборотних активів протягом 2019 р.; скороченням матеріаломісткості 

виробленої на підприємстві продукції протягом 2018-2019 рр.; зростанням 

темпу росту коефіцієнта фондорентабельності у 2015 р., 2017 р., 2019 р., який 

відображає зростання вартості основних засобів у 2019 р. Необхідно звернути 

увагу на негативну динаміку часткових показників упродовж 2019 р.: відбулося 

скорочення коефіцієнта оборотності активів упродовж 2019 р. і характеризує 

скорочення чистого доходу від реалізації продукції з 430273 тис. грн. у 2018 р. 

до 390473 тис. грн. у 2019 р., підвищення валюти балансу з 473952 тис. грн. у 

2018 р. до 494422 тис. грн. у 2019 р.; мав спадну тенденцію упродовж 2017-

2019 рр. коефіцієнт оборотності оборотних коштів та характеризує скорочення 

величини оборотних активів з 420442 тис. грн. у 2018 р. до 400348 тис. грн. у 

2019 р.; коефіцієнт завантаження оборотних активів упродовж 2017-2019 рр. 

підвищувався і підтверджує погіршення використання оборотних активів, а 

також характеризує зменшення величини оборотних активів з 420442 тис. грн. у 

2018 р. до 400348 тис. грн. у 2019 р., виручки від реалізації упродовж 2019 р.; 
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спадну динаміку протягом 2018-2019 рр. мав коефіцієнт фондовіддачі та 

зростаючу динаміку мав коефіцієнт фондоємності, що говорить про проблеми у 

використанні основних виробничих засобів та відображає зменшення протягом 

2019 р. виручки від реалізації продукції, зростання величини основних засобів з 

52366 тис. грн. у 2018 р. до 70602 тис. грн. у 2019 р. Доволі тривалим упродовж 

2015-2019 рр. є умовний строк окупності основних засобів та тривалість 

використання основних засобів, які значно підвищилися у 2019 р. На нашу 

думку, підприємству необхідно звернути увагу на ефективність використання 

оборотних активів та раціоналізувати даний процес в наступних періодах.  

Охарактеризуємо результати використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Бердянські жниварки» у 2019 р., 

тобто проаналізуємо часткові показники фінансового ефекту (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Результати розрахунку часткових показників фінансового ефекту 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Фінансовий ефект 

1 Коефіцієнт автономії 0,47 0,42 0,35 0,37 0,40 0,03 8,93 

2 Коефіцієнт фінансування 1,11 1,37 1,86 1,73 1,51 -0,22 -12,93 

3 
Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 0,55 0,70 0,74 0,69 0,52 -0,17 -24,39 

4 

Коефіцієнт забезпечення 

власними засобами 0,33 0,34 0,28 0,29 0,26 -0,03 -9,77 

5 
Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,53 0,58 0,65 0,63 0,60 -0,03 -5,16 

6 

Коефіцієнт 

платоспроможності 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,004 -13,82 

7 
Коефіцієнт фінансової 

стабільності 0,90 0,73 0,54 0,58 0,66 0,09 14,85 

8 

Коефіцієнт економічної 

ефективності капітальних 
вкладень 2,16 -1,94 1,39 -2,14 -0,74 1,39 -65,17 

9 

Коефіцієнт ефективності 

інвестиційного капіталу 

(коефіцієнт рентабельності 
інвестицій) 12,49 10,54 11,62 9,53 9,70 0,17 1,83 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки»)  
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Необхідно звернути увагу на динаміку часткових показників протягом 

2015-2019 рр. та зауважити, що зростаючу динаміку мав протягом 2018-

2019 рр. коефіцієнт автономії, який характеризує зростання величини власного 

капіталу з 173559 тис. грн. до 197222 тис. грн. у 2019 р., величини валюти 

балансу з 473952 тис. грн. у 2018 р. до 494422 тис. грн. у 2019 р.; спадну 

динаміку мав коефіцієнт фінансування на протязі 2018-2019 рр. і характеризує 

відсутність довгострокових зобов’язань на протязі 2017-2019 рр., скорочення 

поточних зобов’язань з 300393 тис. грн. у 2018 р. до 297200 тис. грн. у 2019 р.; 

спадна динаміка спостерігається за коефіцієнтом маневреності власного 

капіталу у 2018-2019 рр. та характеризує зростання величини необоротних 

активів з 53510 тис. грн. у 2018 р. до 94074 тис. грн. у 2019 р.; спадний характер 

мав коефіцієнт забезпечення власними засобами на протязі 2017 р. і 2019 рр. та 

характеризує зменшення величини оборотних активів з 420442 тис. грн. у 

2018 р. до 400348 тис. грн. у 2019 р., зростання суми необоротних активів з 

53510 тис. грн. у 2018 р. до 94074 тис. грн. у 2019 р.; значення коефіцієнта 

фінансової напруженості було нестабільним та підвищилося у 2015-2017 рр., 

скоротилося у 2018-2019 рр., характеризує скорочення упродовж 2019 р. 

поточних зобов’язань, підвищення протягом 2019 р. валюти балансу; стабільне 

зростання мав коефіцієнт платоспроможності на протязі 2017-2019 рр., але 

відображає зменшення величини грошових коштів з 8852 тис. грн. у 2018 р. до 

7548 тис. грн. у 2019 р., скорочення поточних зобов’язань; протягом 2018-

2019 рр. підвищився коефіцієнт фінансової стабільності за рахунок зростання 

величини власного капіталу протягом 2015-2019 рр., відсутності 

довгострокових зобов’язань у 2017-2019 рр., скорочення поточних зобов’язань 

протягом 2019 р. Щодо рівня інвестиційної діяльності підприємства, то 

упродовж 2019 р. вона була на низькому рівні, що засвідчує динаміка 

коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень, коефіцієнта 

ефективності інвестиційного капіталу (коефіцієнт рентабельності інвестицій). 

Можна зазначити, що упродовж аналізованого періоду підприємство зберігає 

ефективність фінансової діяльності, але доволі низький рівень інвестиційної 
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діяльності. Тому ПрАТ «Бердянські жниварки» для формування конкурентних 

переваг слід підвищити ефективність інвестиційної діяльності.  

Слід проаналізувати часткові показники виробничо-господарського 

ефекту ПрАТ «Бердянські жниварки» (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Результати розрахунку часткових показників виробничо-господарського ефекту 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Виробничо-господарський ефект 

1 
Рівень рентабельності 

(збитковості) виробництва 1,57 1,38 1,23 1,37 1,69 0,31 22,94 

2 
Коефіцієнт виробничого 

потенціалу 1,01 0,94 0,82 0,84 1,54 0,70 83,33 

3 Коефіцієнт фондовіддачі 4,44 11,10 12,87 9,56 6,35 -3,21 -33,56 

4 
Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 0,25 0,34 0,37 0,25 0,41 0,16 64,00 

5 
Коефіцієнт ефективності 

управління підприємством 1,88 3,41 3,14 2,48 1,98 -0,50 -20,14 

6 
Коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів 3,87 3,84 5,60 4,88 2,56 -2,31 -47,47 

7 

Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів 
стимулювання збуту 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 90,36 

8 
Коефіцієнт рентабельності 

реалізації 18,73 6,36 6,29 5,81 5,52 -0,29 -5,05 

9 
Рентабельність інноваційної 

діяльності 0,11 0,14 0,16 0,17 0,71 0,54 317,65 

10 Індекс доходності 0,08 0,12 0,13 0,14 0,62 0,48 342,86 

11 Коефіцієнт плинності кадрів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 #ДЕЛ/0! 

12 

Коефіцієнт співвідношення 

управлінського та основного 

виробничого персоналу 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 

13 
Коефіцієнт ефективності 

роботи кадрової служби 0,17 0,29 0,35 0,15 1,25 1,10 733,33 

14 Рівень стабільності 0,22 0,28 0,32 0,17 1,45 1,280 752,941 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки»)  

 

Доцільно відзначити те, що підприємство намагається покращити 

ефективність виробничої діяльності та упродовж 2018-2019 рр. підвищився 

рівень рентабельності виробництва та характеризує скорочення собівартості 

продукції протягом 2019 р., існування попиту на продукцію; коефіцієнт 

виробничого потенціалу також підвищувався протягом 2018-2019 рр. та 



383 

відображає можливість підприємства до розширення масштабів діяльності; 

відбулося незначне погіршення використання виробничих основних засобів та 

коефіцієнт фондовіддачі скорочувався протягом 2018-2019 рр.; коефіцієнт 

завантаження виробничих потужностей упродовж 2019 р. виріс та характеризує 

не повне завантаження виробничих потужностей підприємства. Наведені дані 

показують, що коефіцієнт ефективності управління підприємством мав спадну 

динаміку у 2019 р. та доцільним є коригування політики управління сферами 

діяльності. Спадну динаміку спостерігаємо за маркетинговою діяльністю 

впродовж 2019 р. та коефіцієнт ефективності маркетингових заходів скоротився 

у 2019 р. і характеризує зменшення надходжень від здійснення маркетингових 

заходів; коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту мав 

незначне підвищення у 2019 р. та характеризує неефективність витрачання 

коштів на рекламу; коефіцієнт рентабельності реалізації мав спадну динаміку 

протягом 2015-2019 рр. і характеризує зменшення прибутку з 25018 тис. грн. у 

2018 р. до 21557 тис. грн. у 2019 р., виручки від реалізації продукції з 

430273 тис. грн. у 2018 р. до 390473 тис. грн. у 2019 р. Щодо рівня інноваційної 

діяльності, то підприємство протягом 2019 р. значно підвищило ефективність 

даного виду діяльності, що підтверджують показники рентабельність 

інноваційної діяльності, індекс доходності, які протягом 2019 р. мали надмірне 

зростання. За кадровою діяльністю підприємства протягом 2019 р. також 

сформувалася не краща динаміка, бо коефіцієнт плинності кадрів протягом 

2015-2018 рр. був відсутнім та у 2019 р. підвищився, бо була звільнена значна 

чисельність працівників; коефіцієнт співвідношення управлінського та 

основного виробничого персоналу упродовж 2015-2019 рр. був незмінним; 

коефіцієнт ефективності роботи кадрової служби протягом 2019 р. мав значне 

зростання, але це не вплинуло на показник кадрової діяльності. Отже, 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

вплинуло на зростання виробничої, інноваційної діяльності, але погіршення 

мали управлінська, маркетингова діяльність, кадрова роботи протягом 2019 р. 

Наведені значення показують, що лише за окремими напрямами діяльності 
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відбулося покращення та підприємство потребує застосування комплексу 

заходів до покращення роботи у 2020 р.   

Слід звернути увагу на результати використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод» у 2019 р. Спочатку проаналізуємо часткові показники економічного 

ефекту ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (табл. 5.10). Підприємство 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» протягом 2015-2019 рр. має 

погіршення результатів діяльності, що відображається в збитковості його 

функціонування.  

Таблиця 5.10 

Результати розрахунку часткових показників економічного ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» за 2015-2019 рр.    

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Економічний ефект 

1 

Коефіцієнт оборотності 

активів 0,59 0,76 0,76 0,83 0,73 -0,09 -11,48 

2 
Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 0,75 0,87 0,84 0,90 0,75 -0,14 -15,90 

3 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 2,33 3,01 2,83 2,83 2,88 0,05 1,83 

4 
Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 2,85 5,14 8,48 13,10 7,73 -5,37 -40,98 

5 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 5,46 5,81 4,42 4,29 3,99 -0,30 -7,05 

6 
Коефіцієнт завантаження 

оборотних активів 1,34 1,15 1,20 1,11 1,26 0,14 12,96 

7 

Коефіцієнт прибутковості 

оборотних активів 0,08 0,12 0,16 0,20 0,09 -0,12 -57,56 

8 

Матеріаломісткість 
виробленої на підприємстві 

продукції 0,61 0,63 0,56 0,58 0,61 0,03 4,51 

9 Коефіцієнт фондовіддачі 2,78 6,06 8,73 10,60 9,62 -0,98 -9,26 

10 Коефіцієнт фондоємності 0,36 0,16 0,11 0,09 0,10 0,01 10,21 

11 

Коефіцієнт 

фондорентабельності -0,49 0,003 -1,26 0,36 -2,17 -2,53 -702,39 

12 

Умовний строк окупності 

основних засобів -1,74 -2,68 -1,27 -8,70 -1,69 7,01 -80,57 

13 

Тривалість використання 

основних засобів 1,83 1,36 3,87 4,38 3,92 -0,46 -10,50 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  
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Зупинимося на характеристиці часткових показників економічного 

ефекту, які мали змінну динаміку впродовж 2015-2019 рр. Переважна більшість 

показників мала спадну динаміку впродовж 2019 р., тобто коефіцієнт 

оборотності активів скорочувався впродовж 2016-2017 рр., 2019 р. і 

характеризує зменшення виручки від реалізації з 28782 тис. грн. у 2018 р. до 

25894 тис. грн. у 2019 р., скорочення величини валюти балансу з 37305 тис. грн. 

у 2018 р. до 33574 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт оборотності оборотних коштів 

скоротився у 2017 р., 2019 р. та характеризує зменшення величини оборотних 

активів з 34298 тис. грн. у 2018 р. до 30868 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт 

прибутковості оборотних активів мав зростаючу динаміку впродовж 2015-

2018 рр. та змінився скороченням у 2019 р. і характеризує скорочення 

оборотних активів, валового прибутку з 6448 тис. грн. у 2018 р. до 

2781 тис. грн. у 2019 р.; протягом 2018-2019 рр. підвищилася 

матеріаломісткість виробленої на підприємстві продукції; коефіцієнт 

фондовіддачі мав найнижче значення у 2015 р., знизився протягом 2019 р. і 

характеризує зменшення величини основних засобів з 2903 тис. грн. у 2018 р. 

до 2613 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт фондорентабельності упродовж 2015 р., 

2017 р., 2019 р. мав від’ємне значення та відображає збитковість підприємства 

протягом вказаних періодів.  

В додаток слід відзначити, що зростаючу динаміку мав коефіцієнт 

оборотності запасів протягом 2016 р., 2019 р. і характеризує зростання 

величини собівартості продукції з 22334 тис. грн. у 2018 р. до 23113 тис. грн. у 

2019 р., зменшення величини запасів з 8451 тис. грн. у 2018 р. до 7606 тис. грн. 

у 2019 р., відсутність поточних біологічних активів; коефіцієнт завантаження 

оборотних активів теж підвищився у 2015 р., 2017 р., 2019 р. та відображає 

зменшення величини оборотних активів, виручки від реалізації продукції 

протягом 2019 р.  

Змінну динаміку мали коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, який впродовж 2016-2018 рр. підвищувався, скоротився у 

2019 р. і характеризує зменшення виручки від реалізації продукції, скорочення 
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величини дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з 

587 тис. грн. у 2018 р. до 528 тис. грн. у 2019 р., коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості скорочувався протягом 2015 р., 2017-2019 р. і 

характеризує зменшення кредиторської заборгованості з 7174 тис. грн. у 2018 р. 

до 6457 тис. грн. у 2019 р. (табл. 5.10).  

Тривалим на ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» є умовний 

строк окупності основних засобів, який відображає неможливість покриття 

вартості основних засобів протягом досліджуваного періоду і значною є 

тривалість використання основних засобів, що підтверджує їх зношеність. Як 

результат, впродовж 2015-2018 рр. на підприємстві є проблеми, що вплинуло на 

використання оборотних і необоротних активів у 2019 р. та не дозволило 

підвищити їх ефективність.  

Проаналізуємо часткові показники фінансового ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (табл. 5.11). За результатами 

розрахунку часткових показників визначено, що протягом 2015-2019 рр. їх 

динаміка є різнобічною.  

Таблиця 5.11 

Результати розрахунку часткових показників фінансового ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» за 2015-2019 рр.  

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Фінансовий ефект 

1 Коефіцієнт автономії 0,89 0,85 0,81 0,97 0,88 -0,09 -9,17 

2 Коефіцієнт фінансування 0,12 0,18 0,24 0,24 0,12 -0,12 -50,98 

3 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 0,82 0,88 0,90 0,92 0,75 -0,17 -18,30 

4 

Коефіцієнт забезпечення власними 

засобами 0,87 0,83 0,79 1,03 0,86 -0,17 -16,15 

5 

Коефіцієнт фінансової 

напруженості 0,11 0,15 0,19 0,21 0,31 0,10 49,53 

6 Коефіцієнт платоспроможності 5,02 3,84 3,25 3,90 0,83 -3,07 -78,63 

7 Коефіцієнт фінансової стабільності 8,27 5,58 4,20 4,49 1,24 -3,26 -72,51 

8 

Коефіцієнт економічної 

ефективності капітальних вкладень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

9 

Коефіцієнт ефективності 

інвестиційного капіталу (коефіцієнт 

рентабельності інвестицій) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  
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Результати аналізу показали, що упродовж 2016 р., 2017 р., 2019 р. 

знизився коефіцієнт автономії та він характеризує скорочення величини 

власного капіталу з 30130 тис. грн. у 2018 р. до 27117 тис. грн. у 2019 р.; 

коефіцієнт фінансування мав найнижчі значення у 2015 р., 2019 р. та 

характеризує скорочення суми довгострокових зобов’язань з 371 тис. грн. у 

2018 р. до 334 тис. грн. у 2019 р., величини поточних зобов’язань з 

6803 тис. грн. у 2018 р. до 6123 тис. грн. у 2019 р.; коефіцієнт маневреності 

власного капіталу мав найнижче значення у 2019 р. та обумовлений 

зменшенням суми власного капіталу, необоротних активів протягом 2019 р.; 

коефіцієнт забезпечення власними засобами протягом 2019 р. знизився на 

16,15% порівняно з 2018 р. та пояснюється скороченням необоротних і 

оборотних активів протягом 2019 р.; коефіцієнт платоспроможності мав 

стрімку спадну динаміку у 2016-2017 рр., 2019 р. та характеризує скорочення 

величини грошей та їх еквівалентів з 22129 тис. грн. у 2018 р. до 19916 тис. грн. 

у 2019 р., зменшення суми поточних зобов’язань протягом 2019 р.; коефіцієнт 

фінансової стабільності мав значне скорочення у 2019 р. та характеризує 

погіршення фінансового становища підприємства. Підприємство 

характеризується залежністю від залучених коштів протягом 2019 р., оскільки 

значення коефіцієнт фінансової напруженості підвищилося у 2019 р. на 49,53% 

порівняно з 2018 р. Досить складною на підприємстві є ситуація з 

інвестиційною діяльністю упродовж 2015-2019 рр., що підтверджується 

динамікою показників коефіцієнта економічної ефективності капітальних 

вкладень, коефіцієнта ефективності інвестиційного капіталу (коефіцієнт 

рентабельності інвестицій). Слід підсумувати, що ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» має складне фінансове становище, його діяльність є 

збитковою особливо у 2019 р. та взагалі не здійснюється інвестиційна 

діяльність, відсутній інвестиційний капітал. 

Проведено аналіз часткових показників виробничо-господарського 

ефекту ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (табл. 5.12). Для початку, 

на обраному підприємстві, необхідно проаналізувати стан виробничої 
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діяльності та слід відзначити наступну динаміку показників: рівень 

рентабельності (збитковості) виробництва мав спадну динаміку у 2015 р., 

2019 р. та відображає зростання величини собівартості продукції з 

22334 тис. грн. у 2018 р. до 23113 тис. грн. у 2019 р., зменшення виручки від 

реалізації протягом 2019 р.; коефіцієнт виробничого потенціалу мав найнижче 

значення у 2019 р. та характеризує зменшення виробничих потужностей 

підприємства; низьким є значення коефіцієнта фондовіддачі у 2019 р., що 

додатково підтверджує неефективність використання виробничих основних 

засобів; скоротився коефіцієнт завантаження виробничих потужностей  

протягом 2019 р. на 18,18% порівняно з 2018 р. Щодо стану управлінської 

діяльності підприємства, то також відбулося погіршення, що підтверджує 

коефіцієнт ефективності управління підприємством, який у 2019 р. мав спадну 

динаміку.  

Таблиця 5.12 

Результати розрахунку часткових показників виробничо-господарського ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

Виробничо-господарський ефект 

1 
Рівень рентабельності (збитковості) 

виробництва 1,12 1,16 1,23 1,29 1,12 -0,17 -13,07 

2 Коефіцієнт виробничого потенціалу 0,67 0,63 0,54 0,47 0,30 -0,17 -36,17 

3 Коефіцієнт фондовіддачі 2,78 6,06 8,73 10,60 9,62 -0,98 -9,26 

4 
Коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей 0,27 0,45 0,59 0,77 0,63 -0,14 -18,18 

5 
Коефіцієнт ефективності управління 

підприємством 0,66 0,88 0,95 0,96 0,95 -0,0004 -0,04 

6 
Коефіцієнт ефективності маркетингових 

заходів 3,93 4,72 4,09 3,97 2,78 -1,19 -29,94 

7 
Коефіцієнт ефективності реклами і засобів 

стимулювання збуту 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 -0,001 -4,84 

8 Коефіцієнт рентабельності реалізації -17,66 0,06 -4,80 0,85 -9,23 -10,08 -1188,75 

9 Рентабельність інноваційної діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

10 Індекс доходності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

11 Коефіцієнт плинності кадрів 8,87 6,28 3,24 4,52 5,36 0,84 18,53 

12 

Коефіцієнт співвідношення 
управлінського та основного виробничого 

персоналу 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

13 

Коефіцієнт ефективності роботи кадрової 

служби 0,22 0,37 0,41 0,53 0,18 -0,35 -66,04 

14 Рівень стабільності 0,45 0,57 0,41 0,71 0,37 -0,34 -47,89 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  

 



389 

Стан маркетингової діяльності знаходився у 2019 р. не на кращому рівні 

та можна відзначити таку динаміку показників: коефіцієнт ефективності 

маркетингових заходів протягом 2017-2019 рр. мав спадну динаміку та 

відображає неефективність витрачання коштів на рекламні заходи; коефіцієнт 

ефективності реклами і засобів стимулювання збуту впродовж 2015-2019 рр. 

мав незмінну динаміку і знаходиться на низькому рівні; коефіцієнт 

рентабельності реалізації у 2015 р., 2017 р., 2019 р. мав від’ємне значення, що 

пояснюється збитковістю підприємства в цих періодах. ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» не здійснює інноваційну діяльність протягом 2015-

2019 рр., що підтверджують показники рентабельність інноваційної діяльності, 

індекс доходності. На низькому рівні знаходиться ефективність кадрової 

роботи, що також відображають досліджувані показники, тобто: коефіцієнт 

плинності кадрів протягом 2018-2019 рр. підвищився та кількість звільнених 

працівників виросла з 8 осіб у 2018 р. до 9 осіб у 2019 р., загальна кількість 

працівників зменшилася з 177 осіб у 2018 р. до 168 осіб у 2019 р.; незмінне 

значення протягом 2015-2019 рр. мав коефіцієнт співвідношення 

управлінського та основного виробничого персоналу; протягом 2019 р. 

скоротився коефіцієнт ефективності роботи кадрової служби на 66,04% 

порівняно з 2018 р. Слід узагальнити, що на підприємстві є проблеми, що 

проявляються у всіх сферах діяльності і тому стабільність функціонування 

знаходиться на низькому рівні.   

За результатами проведених розрахунків на чотирьох підприємствах 

машинобудування слід здійснити дев’ятий крок – розрахунок інтегрального 

показника економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту та 

десятий крок – розрахунок інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.  

За результатами використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у 2019 р. на ПрАТ «Запоріжабразив» отримаємо 

інтегральний показник економічного ефекту, що має скорочення на 30% 
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(табл. 5.13). Подані розрахунки дозволяють стверджувати, що використання 

стратегічних векторів не дозволило покращити використання оборотних і 

необоротних активів і тому доцільним є впровадження інших заходів для 

виходу зі стану кризи та потім вже підвищувати конкурентоспроможність 

підприємства. Розрахункове значення інтегрального показника фінансового 

ефекту демонструє погіршення та характеризує скорочення на 57% за 2019 р. 

Як бачимо на підприємстві існує проблема із застосуванням власних, 

позикових, залучених ресурсів, погашенням фінансових зобов’язань, 

нестабільністю грошових надходжень, відсутністю резервів до зростання 

доходу, плануванням витрат, станом інвестиційної діяльності, тривалістю 

фінансового та операційного циклу. Розрахункове значення інтегрального 

показника виробничо-господарського ефекту теж скоротилося і темп 

скорочення становив 23% упродовж 2019 р. Для досліджуваного підприємства 

машинобудування інноваційна діяльність не є прибутковою, а з організацією 

виробничої, маркетингової, управлінської та кадрової роботи є проблеми.  

Таблиця 5.13 

Оцінка ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Запоріжабразив» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Інтегральний показник 

економічного ефекту (ІпЕеф) 1,70 1,77 1,98 2,05 1,44 -0,61 -29,56 

2 
Інтегральний показник 

фінансового ефекту (ІпФеф) 0,66 0,94 0,69 0,86 0,37 -0,49 -57,20 

3 

Інтегральний показник 

виробничо-господарського 
ефекту (ІпВ-Геф) 1,19 1,27 1,35 1,50 1,16 -0,35 -23,00 

4 

Інтегральний рівень 

ефективності використання 

стратегічних векторів 
управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств 
машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 1,09 1,15 1,16 1,21 0,99 -0,22 -17,98 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Для більш поглибленого аналізу результатів від використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю слід звернути увагу 

на змінну динаміку інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

ПрАТ «Запоріжабразив» (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. Результати інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2015-2019 рр.  

Примітка: складено автором   

 

Узагальнюючи вище написане, слід відзначити зростаючий темп росту 

інтегрального рівня у 2015-2018 рр. та його спадну зміну у 2019 р. Виходячи із 

негативної динаміки інтегральних показників та інтегрального рівня для 

підприємства у 2019 р. використання стратегічних векторів не дозволило 

отримати очікувані результати та це можна пояснити складною ситуацією на 

підприємстві, тобто збитковістю. Тому досягти бажаного рівня 

конкурентоспроможності не вдалося, що слід пояснити наявністю численних 

проблемах в інших сферах діяльності. Застосування стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю направлене на формування 

конкурентного потенціалу, а не на подолання ситуації збитковості. Слід додати, 

що впровадження стратегічних векторів ПрАТ «Запоріжабразив» дозволило 

уникнути ще більшого падіння рівня конкурентоспроможності, втрати позицій 
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на внутрішньому ринку у 2019 р. та поряд слід впроваджувати інструменти для 

подолання збитковості функціонування.  

За результатами застосування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю упродовж 2019 р. на ТОВ «Запорізький механічний 

завод» отримаємо інтегральний показник економічного ефекту, що має 

підвищення на 4,04% (табл. 5.14). Як бачимо, використання стратегічних 

векторів мало вплив на отримання економічного ефекту та упродовж 2019 р. 

застосування оборотних і необоротних активів, всіх видів ресурсів було на 

достатньому рівні.  

Таблиця 5.14 

Оцінка ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ТОВ «Запорізький механічний завод» за 2015-

2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 

Інтегральний показник 
економічного ефекту 

(ІпЕеф) 1,86 1,79 1,93 1,84 1,91 0,07 4,04 

2 
Інтегральний показник 

фінансового ефекту (ІпФеф) 1,27 1,29 1,86 0,99 1,01 0,02 1,92 

3 

Інтегральний показник 

виробничо-господарського 

ефекту (ІпВ-Геф) 1,94 1,81 2,02 1,53 1,51 -0,02 -1,30 

4 

Інтегральний рівень 

ефективності використання 

стратегічних векторів 

управління 
конкурентоспроможністю 

підприємств 

машинобудування 
(ІрЕВСВУК) 1,30 1,28 1,39 1,21 1,22 0,01 0,84 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Розрахункове значення інтегрального показника фінансового ефекту 

упродовж 2019 р. зростало і темп росту склав 1,92% порівняно з 2018 р. 

Загалом, використання стратегічних векторів вплинуло на покращення 

фінансової діяльності, але не дозволив активізувати інвестиційну діяльність. 
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Тому важливим питанням для підприємства залишається підвищення 

інвестиційної активності та залучення інвестиційного капіталу, раціональне 

планування і розподіл ресурсів. Розрахункове значення інтегрального 

показника виробничо-господарського ефекту мало спадну динаміку у 2018-

2019 рр., що пояснюється відсутністю інноваційної діяльності, проблемами у 

кадровій роботі, незначним зниження ефективності виробничої, маркетингової 

діяльності. Підприємству доцільно звернути увагу на стан виробничо-

господарської діяльності для покращення у майбутньому результатів 

діяльності. 

Підтвердженням ефективності використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю є отримана динаміка інтегрального рівня 

ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ТОВ «Запорізький механічний завод» (рис. 5.7). 

Загальне значення показника інтегрального рівня за 2019 р. підвищилося на 

0,84%.  

 

Рис. 5.7. Результати інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю ТОВ «Запорізький 

механічний завод» за 2015-2019 рр.  

Примітка: складено автором   

 

З огляду на вище викладене, необхідно відзначити ефективне 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на 
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ТОВ «Запорізький механічний завод». Їх впровадження сприяло покращенню 

економічних, фінансових показників та не допустити значне падіння 

виробничо-господарських показників на протязі 2019 р. Також підприємство 

зберегло конкурентний потенціал, сформувало нові конкурентні можливості, 

повільно підвищує рівень конкурентоспроможності, зміцнює позиції на 

внутрішньому ринку, налагоджує роботу з партнерами. Слід додати, що 

підприємство перебуває під впливом чинників зовнішнього середовища та 

потребує застосування стратегічних векторів в наступних періодах для 

забезпечення стабільного зростання конкурентоспроможності підприємства та 

продукції.  

За результатами використання методологічного підходу до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування на ПрАТ «Бердянські жниварки» розраховано 

інтегральний показник економічного ефекту (табл. 5.15).  

Таблиця 5.15 

Оцінка ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 
Інтегральний показник 

економічного ефекту (ІпЕеф) 1,57 1,84 1,68 1,47 1,54 0,07 5,05 

2 
Інтегральний показник 

фінансового ефекту (ІпФеф) 1,44 1,19 1,39 1,14 1,20 0,06 5,12 

3 

Інтегральний показник 

виробничо-господарського 

ефекту (ІпВ-Геф) 1,53 1,43 1,50 1,37 1,34 -0,03 -2,02 

4 

Інтегральний рівень 

ефективності використання 

стратегічних векторів 
управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 1,23 1,22 1,23 1,15 1,17 0,02 1,31 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки»)  
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Значення інтегрального показника упродовж 2019 р. підвищилося на 

5,05% та дозволяє вказати на позитивний ефект від використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю. Однак, ми вважаємо доцільним 

для підприємства на 2020 р. є підвищення ефективності використання 

оборотних активів, що сформує підґрунтя для набуття конкурентних переваг. 

Значення інтегрального показника фінансового ефекту протягом 2015-2019 рр. 

мало змінну динаміку та упродовж 2019 р. підвищилося на 5,12%. Отримання 

значення показника дозволяє зауважити, що впродовж 2019 р. використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю вплинуло на стан 

фінансової діяльності, її незначне підвищення та не дозволило відновити 

ефективність інвестиційної діяльності. Умовою залучення інвестиційного 

капіталу є підвищення привабливості підприємства, вихід на міжнародні ринки 

збуту продукції, нарощування конкурентних переваг. Значення інтегрального 

показника виробничо-господарського ефекту впродовж 2018-2019 рр. 

скорочувалося. Це дозволяє зауважити, що необхідним є вжиття комплексу 

заходів до підвищення ефективності виробничої, інноваційної, маркетингових, 

управлінської діяльності, кадрової роботи. Впровадження стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю протягом 2019 р. дозволило утримати 

деякі показники, уникнути збитків та слід надалі їх використовувати. 

Для оцінки результатів від використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю розраховано інтегральний рівень 

ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Бердянські жниварки» (рис. 5.8).   

Узагальнивши вище написане можемо відзначити, що інтегральний 

рівень протягом 2019 р. мав зростання на 1,31% порівняно з 2018 р. 

Застосування запропонованих стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю для ПрАТ «Бердянські жниварки» є ефективним та 

забезпечило підвищення економічної діяльності, фінансової, виробничої, 

інноваційної роботи, але є проблеми зі станом інвестиційної діяльності, 

управлінською, маркетинговою діяльністю, кадровою роботою. Позитивним є 
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уникнення ситуації збитковості, виявлення нових конкурентних переваг, 

можливостей, розширення ринків збуту підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, розвиток конкурентного потенціалу 

протягом 2019 р. Тому використання стратегічних векторів впродовж 2019 р. є 

виправданим.   

 

Рис. 5.8. Результати інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Бердянські 

жниварки» за 2015-2019 рр.  

Примітка: складено автором   

 

Впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у 2019 р. на ПрАТ «Запорізький електроапаратний 

завод» не дозволило отримати очікуване значення інтегрального показника 

економічного ефекту (табл. 5.16). Як результат, інтегральний показник мав 

спадну динаміку та скоротився на 4,60% протягом 2019 р. Отже, застосування 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю не дозволило 

підвищити ефективність використання оборотних і необоротних активів, 

діяльність підприємства є збитковою та слід впроваджувати заходи до 

відновлення фінансового стану. Отримане значення інтегрального показника 

фінансового ефекту демонструє нам спадну динаміку та характеризує 

скорочення на 34,87% за 2019 р. порівняно з 2018 р. Підприємство має 
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погіршення фінансового становища протягом аналізованого періоду, не 

здійснює інвестиційної діяльності та використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю не дозволило покращити аналізовані 

види діяльності. Як результат, протягом 2019 р. діяльність підприємства була 

неефективною, але використання стратегічних векторів дозволило уникнути 

ситуації припинення діяльності. Значення інтегрального показника виробничо-

господарського ефекту мало значне скорочення у 2015 р., 2019 р. і характеризує 

погіршення ефективності діяльності підприємства. Слід відзначити, що 

діяльність підприємства була збитковою та використання стратегічних векторів 

не дозволило покращити проаналізовані види діяльності. Поряд із 

стратегічними векторами управління конкурентоспроможністю слід 

впроваджувати антикризові заходи.  

Таблиця 5.16 

Оцінка ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» за 

2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 2019/2018 

1 
Інтегральний показник 

економічного ефекту (ІпЕеф) 1,13 1,31 1,50 1,53 1,46 -0,07 -4,60 

2 
Інтегральний показник 

фінансового ефекту (ІпФеф) 1,34 1,17 1,07 1,14 0,74 -0,40 -34,87 

3 

Інтегральний показник 

виробничо-господарського 

ефекту (ІпВ-Геф) 0,32 1,23 1,05 1,33 0,93 -0,40 -29,80 

4 

Інтегральний рівень 

ефективності використання 

стратегічних векторів 

управління 
конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 0,97 1,11 1,10 1,16 1,02 -0,13 -11,46 

Примітка: розроблено автором за даними (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  

 

Результати від використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю відображає динаміка інтегрального рівня 
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ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

(рис. 5.9). Динаміка інтегрального показника у 2019 р. була спадною та темп 

скорочення становив 11,46%.  

 

Рис. 5.9. Результати інтегрального рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» за 2015-2019 рр.  

Примітка: складено автором   

 

Слід відзначити, що впровадження стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю не дозволило підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства, що підтверджують розраховані 

значення інтегральних показників у 2019 р. Проте, використання стратегічних 

векторів дало змогу зберегти конкурентні позиції на ринку, укладати контракти 

з постачальниками, продовжувати функціонувати. Для відновлення 

ефективності всіх сфер діяльності, поряд із стратегічними векторами, слід 

впроваджувати антикризові заходи, що забезпечить вихід із ситуації 

збитковості. Підприємству необхідно активізувати інвестиційну та інноваційну 

діяльність, що також матиме позитивний вплив на фінансове становище, 

показники діяльності.  

Додамо, що значимим є дванадцятий крок, тобто оцінка рівня 

ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Рівень ефективності 
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використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на 

чотирьох підприємствах машинобудування Запорізької області визначено 

виходячи із використання шкали та упродовж періоду 2015-2019 р. відбулися 

досить різні зміни: використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Запоріжабразив» упродовж 2019 р. 

знаходиться на досить низькому рівні, але у 2015-2018 рр. ситуація із рівнем 

конкурентоспроможності була кращою. На підприємстві слід надалі 

використовувати стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю та 

впровадити більш екстрені заходи для подолання фінансових складнощів; 

застосування стратегічних векторів для ТОВ «Запорізький механічний завод» 

упродовж 2019 р. знаходилося на середньому рівні та протягом 2015-2018 рр. 

ситуація була подібною. Використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю забезпечило утримання рівня 

конкурентоспроможності, формування конкурентних переваг; результати 

використання стратегічних векторів на ПрАТ «Бердянські жниварки» 

дозволяють відзначити, що рівень їх застосування протягом 2019 р. був 

середнім. Результатом впровадження стратегічних векторів було виявлення 

нових можливостей, переваг у порівнянні з конкурентами, поступове 

нарощування конкурентних переваг, збільшення попиту серед населення; на 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» упродовж 2019 р. застосування 

стратегічних векторів знаходиться між значеннями низького і середнього 

рівнів. Використання стратегічних векторів не дозволило досягнути очікуваних 

результатів через збитковість, складне фінансове становище, але забезпечило 

утримання конкурентних позицій на внутрішньому ринку.  

Перед тим, як перейти до надання рекомендацій кращого використання 

стратегічних векторів, зосередимо увагу на рейтинговій оцінці підприємств 

машинобудування за результатами використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю. Рейтингова оцінка проведена на 

чотирьох підприємствах машинобудування (табл. 17-19). Для початку 
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сформовано матрицю з вихідними даними та еталонного значення підприємств 

за 2015-2019 рр., що дозволить провести наступні розрахунки (табл. 17).  

Таблиця 5.17 

Матриця з вихідними даними та еталонного значення підприємств за 2015-

2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

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

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

3 
Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту (ІпВ-

Геф) 1,19 1,27 1,35 1,50 1,16 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (ІрЕВСВУК) 1,09 1,15 1,16 1,21 0,99 

5 Еталонне значення 1,70 1,77 1,98 2,05 1,44 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

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

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

3 
Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту (ІпВ-

Геф) 1,94 1,81 2,02 1,53 1,51 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (ІрЕВСВУК) 1,30 1,28 1,39 1,21 1,22 

5 Еталонне значення 1,94 1,81 2,02 1,84 1,91 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

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

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

3 
Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту (ІпВ-

Геф) 1,53 1,43 1,50 1,37 1,34 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (ІрЕВСВУК) 1,23 1,22 1,23 1,15 1,17 

5 Еталонне значення 1,57 1,84 1,68 1,47 1,54 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

1 Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,13 1,31 1,50 1,53 1,46 

2 Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 1,34 1,17 1,07 1,14 0,74 

3 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту (ІпВ-

Геф) 0,32 1,23 1,05 1,33 0,93 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (ІрЕВСВУК) 0,97 1,11 1,10 1,16 1,02 

5 Еталонне значення 1,34 1,31 1,50 1,53 1,46 

Примітка: складено автором   

 

Наступною було розраховано матрицю стандартизованих значень для 

підприємств у 2015-2019 рр. Стандартизація значень показників дозволить 

розрахувати рейтингове значення підприємств щодо використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю, а також надалі встановити 

підприємства, які більш ефективно використовували стратегічні вектори 

(табл. 18).  
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Таблиця 5.18 

Матриця стандартизованих значень для підприємств у 2015-2019 рр. 

№ Показники 

Значення 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

1 Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 0,39 0,53 0,35 0,42 0,26 

3 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 0,70 0,72 0,68 0,73 0,80 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 0,64 0,65 0,58 0,59 0,69 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

1 Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 0,96 0,99 0,95 1,00 1,00 

2 Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 0,65 0,71 0,92 0,54 0,53 

3 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 1,00 1,00 1,00 0,83 0,79 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 0,67 0,70 0,69 0,66 0,64 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

1 Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 0,91 0,65 0,83 0,78 0,78 

3 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 0,97 0,78 0,90 0,93 0,87 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання 

стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 0,78 0,66 0,74 0,78 0,76 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

1 Інтегральний показник економічного ефекту (ІпЕеф) 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Інтегральний показник фінансового ефекту (ІпФеф) 1,00 0,89 0,71 0,75 0,51 

3 

Інтегральний показник виробничо-господарського ефекту 

(ІпВ-Геф) 0,24 0,94 0,70 0,87 0,64 

4 

Інтегральний рівень ефективності використання 
стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування 

(ІрЕВСВУК) 0,72 0,85 0,73 0,75 0,70 

Примітка: складено автором   

 

Останньою є таблиця щодо рейтинговій оцінці підприємств 

машинобудування за результатами використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю (табл. 19). Враховуючи результати 

рейтингової оцінки на 2019 р. було визначено місце підприємств в рейтингу. 

Крім того, чим нижчим є значення рейтингової оцінки, тим кращим є 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю. З 

цього можна відзначити наступне: рейтингова оцінка ПрАТ «Бердянські 
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жниварки» у 2019 р. була на рівні 0,36 та це підприємство займає перше місце в 

рейтингу за використанням стратегічних векторів; рейтингова оцінка 

ТОВ «Запорізький механічний завод» за 2019 р. становила 0,63 та підприємство 

було другим за ефективністю використання стратегічних векторів; рейтингова 

оцінка ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» упродовж 2019 р. була на 

рівні 0,68 та підприємство зайняло третє місце в рейтингу; рейтингова оцінка 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2019 р. становила 0,83 та за ефективністю 

використання стратегічних векторів підприємство зайняло четверте місце. Слід 

узагальнити, що найкраще використовуються стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю на ПрАТ «Бердянські жниварки» протягом 2019 р.  

Таблиця 5.19 

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 4 

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 

4 

РОвсвук ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» 0,82 0,20 0,49 0,38 0,68 3 

Примітка: складено автором   

 

Виходячи із досліджень, нами надано рекомендації до подальшого 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Для ПрАТ «Запоріжабразив» слід надалі 

застосовувати стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю, 

контролювати використання оборотних та необоротних активів, планувати та 

розподіляти фінанси, інвестиційний капітал, покращити виробничу, 

маркетингову, управлінську, інноваційну, організаційну діяльність, 

вдосконалити кадрову роботу, запровадити комплекс антикризових заходів для 

уникнення ситуації банкрутства. Використання стратегічних векторів упродовж 
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2020 р. сприятиме розвитку конкурентного потенціалу, нових конкурентних 

переваг, підвищенню конкурентоспроможності. На нашу думку, 

ТОВ «Запорізький механічний завод» потребує застосування стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю в наступних періодах та 

необхідно звернути увагу на ситуацію з інвестиційною, інноваційною 

діяльністю, покращити виробничу, маркетингову, кадрову роботу, 

вдосконалювати фінансову діяльність, використання оборотних і необоротних 

активів. Для підвищення рівня конкурентоспроможності слід постійно 

аналізувати роботу конкурентів, вдосконалювати напрями діяльності, активно 

впроваджувати методи до формування конкурентних переваг, що забезпечить 

зростання показників прибутковості. Щодо ПрАТ «Бердянські жниварки», то 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

також є доцільним в наступних роках та слід звернути увагу на покращення 

інвестиційної діяльності, вдосконалення управлінської діяльності, 

маркетингової роботи, кадрової політики, підтримання економічної діяльності, 

розвиток фінансової, виробничої, інноваційної роботи. Одночасно слід 

постійно слідкувати за впливом чинників зовнішнього середовища, 

контролювати сфери діяльності, роботу відділів підприємства, визначати 

перспективні напрямки роботи, досліджувати потреби ринку, функціонування 

конкурентів і вдосконалювати свою роботу в майбутньому. Щодо 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод», то ситуація є схожою до 

ПрАТ «Запоріжабразив» та слід вжити заходів до покращення досліджуваних 

видів діяльності та надалі використовувати стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю для формування конкурентних переваг, розширення 

конкурентних можливостей, поступового виходу на міжнародні ринки збуту 

продукції, підписання нових контрактів. Без відновлення фінансового стану, 

подолання збитковості використання стратегічних векторів не дозволить 

досягнути очікуваних результатів та можлива ситуація припинення діяльності 

(Гамова, 2020q).  
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Як результат, запропонований методологічний підхід до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування дозволить як проаналізувати, визначити 

ефективність використання обраних стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю, так і з’ясувати слабкі місця у сферах використання 

оборотних і необоротних активів, за напрямами фінансової та інвестиційної 

діяльності, виробничої, маркетингової, управлінської, інноваційної, 

організаційної, кадрової роботи. Результати проведеного дослідження на 

підприємствах машинобудування дозволять їм покращити стан 

конкурентоспроможності, врахувати сформовані рекомендації для подальшого 

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг, виходу 

на міжнародні ринки збуту продукції.  

     

 

Висновки до розділу 5 

  

1. Важливим для підприємств машинобудування є питання 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, 

реалізації стратегічного управління, що гарантуватиме формування 

конкурентного потенціалу, вплине на рівень конкурентоспроможності, 

розвиток конкурентних переваг, застосування чи зміну конкурентної стратегії, 

ефективність ведення бізнесу. Для кращого використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю існує потреба у покращенні їх 

застосування, що забезпечить досягнення необхідних результатів. Отже, 

пріоритетним для підприємств є визначення інструментів до активізації 

управління стратегічними векторами, що дозволить активізувати їх 

використання, забезпечить їх краще використання, уникнути труднощів під час 

впровадження, досягнути підвищення конкурентоспроможності.   

2. В роботі удосконалено механізм активізації управління 

стратегічними векторами підприємств машинобудування, що дозволив 
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сформувати заходи раціонального застосування стратегічних векторів, 

управляти ними, підвищити ефективність використання стратегічних векторів, 

здійснити керування процесом управління конкурентоспроможністю. 

Сформований механізм є універсальним та може впроваджуватися на 

промислових підприємствах за умови уточнення окремих його структурних 

складових, що гарантуватиме ефективне використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю.  

3. Підприємства машинобудування функціонують за досить складних 

умов, тобто загострення конкурентної боротьби. Враховуючи змінність 

зовнішнього середовища на підприємствах машинобудування існує потреба в 

пристосуванні до змін, що можливо шляхом застосування стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю. Зауважимо, що не слід забувати про 

чинники внутрішнього середовища, що мають вагоме значення у формуванні 

конкурентного потенціалу, розвитку конкурентних переваг, що також впливає 

на використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств та існує потреба в здійсненні оцінки результатів від їх 

впровадження.  

4. Запропоновано методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який дозволяє визначити ефективність застосування 

стратегічних векторів на підставі оцінки економічності використання 

оборотних та необоротних активів, фінансових, інвестиційних можливостей 

підприємства, можливостей до покращення виробничої, маркетингової, 

управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи підприємства, 

що дозволить розрахувати значення інтегрального рівня ефективності, 

покращити використання стратегічних векторів. Застосування методологічного 

підходу також вплине на конкурентоспроможність підприємства, ефективність 

ведення діяльності в наступних періодах. Загалом, методологічний підхід має 

універсальний характер та дозволить оцінити результат від впровадження 
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стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на промислових 

підприємствах.  

5. На підставі використання методологічного підходу до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування на ПрАТ «Бердянські жниварки» розраховано 

інтегральний показник економічного ефекту, який упродовж 2019 р. 

підвищився на 5,05%; інтегральний показник фінансового ефекту, що упродовж 

2019 р. підвищився на 5,12%; інтегральний показник виробничо-

господарського ефекту, який упродовж 2018-2019 рр. скорочувався; 

інтегральний рівень ефективності використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю протягом 2019 р. мав зростання на 1,31% 

порівняно з 2018 р. Використання запропонованих стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю для ПрАТ «Бердянські жниварки» є 

ефективним, вплинуло на підвищення економічної діяльності, фінансової, 

виробничої, інноваційної роботи, але слід покращити стан інвестиційної 

діяльності, управлінської, маркетингової діяльністю, кадрової роботи. 

Впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

здійснено у 2019 р. на ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» та 

розраховано такі значення: інтегральний показник економічного ефекту 

скоротився на 4,60% протягом 2019 р.; інтегральний показник фінансового 

ефекту скоротився на 34,87% за 2019 р. порівняно з 2018 р.; інтегральний 

показник виробничо-господарського ефекту скоротився у 2019 р.; інтегральний 

рівень ефективності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю у 2019 р. скоротився на 11,46%. Отже, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю не дозволило 

підвищити рівень конкурентоспроможності, але дало змогу зберегти 

конкурентні позиції на ринку, продовжувати функціонувати.  

6. Проведено визначення рівня ефективності використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування Запорізької області шляхом застосування шкали та протягом 
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2015-2019 р. відбулися зміни: використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю ПрАТ «Запоріжабразив» у 2019 р. знаходиться на 

низькому рівні; застосування стратегічних векторів для ТОВ «Запорізький 

механічний завод» у 2019 р. знаходилося на середньому рівні; на 

ПрАТ «Бердянські жниварки» рівень застосування стратегічних векторів 

протягом 2019 р. був середнім; на ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

у 2019 р. використання стратегічних векторів знаходиться між значеннями 

низького і середнього рівнів. Використання стратегічних векторів забезпечило 

утримання конкурентних позицій підприємств машинобудування на 

внутрішньому ринку.  

7. Проведено рейтингову оцінку підприємств машинобудування за 

результатами використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю та на 2019 р. визначено місце підприємств в 

рейтингу. Встановлено, що рейтингова оцінка ПрАТ «Бердянські жниварки» у 

2019 р. була на рівні 0,36 та підприємство займає перше місце в рейтингу за 

використанням стратегічних векторів; ТОВ «Запорізький механічний завод» 

було другим за ефективністю використання стратегічних векторів; 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» зайняло третє місце в рейтингу; 

рейтингова оцінка ПрАТ «Запоріжабразив» у 2019 р. становила 0,83 та за 

ефективністю використання стратегічних векторів підприємство зайняло 

четверте місце. Найкраще використовуються стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю на ПрАТ «Бердянські жниварки» протягом 2019 р.   

8. За результатами проведеного дослідження сформовано 

рекомендації до подальшого використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Зокрема, 

ПрАТ «Запоріжабразив» доцільно надалі застосовувати стратегічні вектори 

управління конкурентоспроможністю, покращити виробничу, маркетингову, 

управлінську, інноваційну, організаційну діяльність, кадрову роботу; 

ТОВ «Запорізький механічний завод» потребує використання стратегічних 

векторів в наступних періодах та слід покращити інвестиційну, інноваційну 
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діяльність, виробничу, маркетингову, кадрову роботу, фінансову діяльність та 

вдосконалювати напрями діяльності, формувати конкурентні переваги.  

9. Практичне застосування розроблених теоретико-методологічних 

основ та науково-практичних рекомендацій щодо формування, використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних промислових підприємствах 

(Додаток В). 

     

Результати дослідження за розділом 5 опубліковано в працях (Гамова та 

Меліхова, 2011; Гамова, 2011b; Гамова та Меліхова, 2012; Гамова та Головань, 

2014; Гамова та Череп, 2014; Гамова та Череп, 2015; Гамова, 2018d; Гамова, 

Козачок та Данько 2019; Гамова, 2020a; Гамова, 2020f; Гамова, 2020k; Гамова, 

2020q; Гамова, 2020s).   
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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, 

забезпечення ефективного використання системи і механізму управління, їх 

розвиток і орієнтацію на розробку концептуальних основ управління процесом 

використання конкурентного потенціалу з урахуванням ресурсного 
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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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

вплине на управління конкурентоспроможністю, розробку і реалізацію 

стратегічних рішень, злагоджену роботу підприємства з метою забезпечення 

перспектив свого розвитку.   

12. На основі проведеного дослідження запропоновано методологічний 

підхід до оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, в  

основі якого сформовано методичне підґрунтя щодо визначення ефективності 

застосування стратегічних векторів. Визначено, що його застосування сприяло 

оцінці економічного, фінансового, виробничо-господарського ефекту, 

загального рівня ефективності стратегічних векторів. Використання 

методологічного підходу забезпечить визначення переліку підприємств, які 

більш ефективно використовують стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю, ефективності господарської діяльності, управління 

конкурентоспроможністю, що дозволить сформувати стратегічні напрямки 

розвитку та визначити доцільність подальшого застосування стратегічних 

векторів.  
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ДОДАТОК А 
 

Таблиця А.1 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод»  
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1

0
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Г
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Х
1

1
 (
В

К
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У (оборотні активи (ОА)) 1,00 

           Х1 – необоротні активи (НА) -0,95 1,00 

          Х2 – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) -0,22 0,51 1,00 

         Х3 – собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(СРП) -0,31 0,58 0,96 1,00 

        Х4 – запаси (З) 0,49 -0,16 0,71 0,60 1,00 

       Х5 – дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

(ДЗ) -0,34 0,43 0,38 0,54 -0,10 1,00 

      Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 0,47 -0,11 0,75 0,68 0,90 0,19 1,00 

     Х7 – валовий прибуток (збиток) 

(ВП(З)) 0,45 0,18 0,77 0,56 0,72 -0,15 0,68 1,00 

    Х8 – основні засоби (ОЗ) 0,50 -0,12 0,43 0,52 0,32 0,70 0,60 0,08 1,00 

   Х9 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) 0,04 -0,01 0,21 -0,02 0,36 -0,44 0,14 0,67 -0,50 1,00 

  Х10 – готова продукція (ГП) 0,61 0,07 0,74 0,71 0,92 -0,04 0,83 0,59 0,26 0,16 1,00 

 Х11 – власний капітал (ВК) 0,02 0,29 0,94 0,93 0,83 0,35 0,87 0,67 0,54 0,09 0,87 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Таблиця А.2 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод»  

Регресійна статистика  

Множинний R 0,917060166 

R-квадрат 0,840999347 

Нормований R-квадрат 0,642248532 

Стандартна похибка 9375,972538 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 5 1859899153 371979830,7 4,231425892 0,093554973 

Залишок 4 351635444,1 87908861,03 
  Всього 9 2211534598 

    

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

значення 

Нижні 

межі 95% 

Верхні 

межі 95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (оборотні активи (ОА)) 85823,13 30213,62 2,84 0,05 1936,66 169709,59 1936,66 169709,59 

Х4 – запаси (З) 10,05 3,13 3,21 0,03 1,36 18,74 1,36 18,74 

Х6 – кредиторська 

заборгованість (КЗ) 6,32 6,92 0,91 0,41 -12,90 25,54 -12,90 25,54 

Х7 – валовий прибуток 

(збиток) (ВП(З)) -8,90 2,97 -2,99 0,04 -17,15 -0,64 -17,15 -0,64 

Х8 – основні засоби (ОЗ) -3,57 3,94 -0,91 0,42 -14,51 7,36 -14,51 7,36 

Х10 – готова продукція (ГП) -19,34 5,60 -3,45 0,03 -34,89 -3,80 -34,89 -3,80 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  
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Таблиця А.3 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод»  

 

У 
(власний 
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Б
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Х
7
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 (
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П
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))
 

Х
9
 (

Ф
Р

О
) 

У (власний капітал (ВК)) 1,00 
         Х1 – баланс (Б) 0,98 1,00 

        Х2 – довгострокові зобов’язання і 
забезпечення (ДЗЗ) -0,35 -0,40 1,00 

       Х3 – поточні зобов’язання і 
забезпечення (ПЗЗ) 0,86 0,94 -0,55 1,00 

      Х4 – необоротні активи (НА) 0,52 0,15 0,29 -0,14 1,00 
     Х5 – оборотні активи (ОА) 0,02 0,17 -0,42 0,44 -0,95 1,00 

    Х6 – гроші та їх еквіваленти (Г) -0,51 -0,51 0,21 -0,47 0,24 -0,40 1,00 
   Х7 – фінансові інвестиції (ФІ) 0,21 0,07 0,31 -0,21 0,99 -0,97 0,26 1,00 

  Х8 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) 0,09 0,11 0,15 0,12 -0,01 0,04 0,01 0,04 1,00 
 Х9 – фінансовий результат до 

оподаткування: прибуток (збиток) 
(ФРО) 0,09 0,11 0,19 0,11 0,00 0,03 0,02 0,05 1,00 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Таблиця А.4 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

ТОВ «Запорізький механічний завод»  

Регресійна статистика 
 Множинний R 0,998757446 

R-квадрат 0,997516435 

Нормований R-квадрат 0,996274653 

Стандартна похибка 200,3751327 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 96757248,44 32252416,15 803,2941589 3,34788E-08 

Залишок 6 240901,1627 40150,19379 
  Всього 9 96998149,6 

    

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка t-статистика 

P-

значення 

Нижні 

межі 95% 

Верхні 

межі 

95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (власний 

капітал (ВК)) 2652,71 3635,54 0,73 0,49 -6243,13 11548,55 -6243,13 11548,55 

Х1 – баланс 

(Б) 0,95 0,07 14,52 0,00 0,79 1,11 0,79 1,11 

Х3 – поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

(ПЗЗ) -0,81 0,16 -4,94 0,00 -1,22 -0,41 -1,22 -0,41 

Х4 – 

необоротні 

активи (НА) 0,00 0,01 0,24 0,82 -0,02 0,02 -0,02 0,02 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький 

механічний завод»)  
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Таблиця А.5 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту ТОВ «Запорізький 

механічний завод»  

 

У (чистий 

фінансовий 
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Х
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Х
1

4
 (

Е
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У (чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З))) 1,00 

              Х1 – основні засоби (ОЗ) -0,50 1,00 

             Х2 – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) 0,53 0,43 1,00 

            Х3 – собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(СРП) -0,02 0,52 0,96 1,00 

           Х4 – власний капітал (ВК) 0,09 0,54 0,94 0,93 1,00 

          Х5 – витрати на збут (ВЗ) 0,54 0,31 0,90 0,80 0,92 1,00 

         Х6 – середня кількість працівників 

(КП) -0,12 -0,51 -0,70 -0,68 -0,86 -0,82 1,00 

        Х7 – оборотні активи (ОА) 0,04 0,30 -0,22 -0,31 0,02 0,12 -0,35 1,00 

       Х8 – необоротні активи (НА) -0,01 -0,12 0,51 0,58 0,29 0,17 0,08 -0,95 1,00 

      Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 0,48 -0,76 -0,68 -0,82 -0,76 -0,46 0,57 0,14 -0,37 1,00 

     Х10 – обсяг реалізованої продукції 

(ОРП) 0,61 -0,66 -0,58 -0,70 -0,78 -0,57 0,80 -0,19 -0,06 0,85 1,00 

    Х11 – фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД) 0,99 -0,48 0,22 0,02 0,12 0,45 -0,17 0,03 0,01 0,43 0,22 1,00 

   Х12 – адміністративні витрати (АВ) -0,56 0,62 0,37 0,42 0,29 0,05 0,00 -0,25 0,34 -0,55 -0,11 -0,63 1,00 

  Х13 – інші операційні витрати (ІОВ) -0,46 0,08 -0,10 -0,10 -0,20 -0,32 0,44 -0,22 0,16 0,00 0,40 -0,57 0,77 1,00 

 Х14 – елементи операційних витрат 

(ЕОВ) 0,17 0,56 0,96 0,91 0,98 0,95 -0,82 0,05 0,26 -0,69 -0,68 0,18 0,33 -0,15 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний завод»)  
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Таблиця А.6 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту ТОВ «Запорізький механічний 

завод»  

Регресійна статистика 

 Множинний R 0,999334035 

R-квадрат 0,998668514 

Нормований R-квадрат 0,997004157 

Стандартна похибка 74,56306921 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 5 16679859,89 3335971,979 600,0325929 7,74591E-06 

Залишок 4 22238,60516 5559,65129 
  Всього 9 16702098,5 

    

 

Коефіцієнти (А) 
Стандартна 

похибка t-статистика P-значення 
Нижні межі 

95% 
Верхні межі 

95% 
Нижні 

межі 95,0% 

Верхні 
межі 
95,0% 

У (чистий фінансовий 
результат: прибуток (збиток) 

(ЧП(З))) -5060,84 1132,06 -4,47 0,01 -8203,93 -1917,74 -8203,93 -1917,74 

Х2 – чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (ЧДРП) -0,06 0,02 -2,37 0,08 -0,13 0,01 -0,13 0,01 

Х5 – витрати на збут (ВЗ) 1,96 0,49 3,96 0,02 0,58 3,33 0,58 3,33 

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) -0,21 0,11 -1,84 0,14 -0,52 0,10 -0,52 0,10 

Х10 – обсяг реалізованої 
продукції (ОРП) 0,35 0,07 4,73 0,01 0,14 0,55 0,14 0,55 

Х11 – фінансовий результат від 
операційної діяльності: 

прибуток (збиток) (ФРОД) 0,73 0,03 24,88 0,00 0,65 0,81 0,65 0,81 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний завод»)  

 
4
8
3
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Таблиця А.7 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»  

 

У
 (

о
б

о
р

о
т

н
і 

а
к
т

и
ви

 

(О
А

))
 

Х
1
 

(Н
А

) 

Х
2
 (

Ч
Д

Р
П

) 

Х
3
 (

С
Р

П
) 

Х
4
 (

З
) 

Х
5
 (

Д
З
) 

Х
6
 (

К
З
) 

Х
7
 (

В
П

(З
))

 

Х
8
 (

О
З
) 

Х
9
 (

Ч
П

(З
))

 

Х
1

0
 (

Г
П

) 

Х
1

1
 (

В
К

) 

У (оборотні активи (ОА)) 1,00            

Х1 – необоротні активи (НА) -0,80 1,00           

Х2 – чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ЧДРП) 0,96 -0,80 1,00          

Х3 – собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 0,88 -0,80 0,95 1,00         

Х4 – запаси (З) 0,72 -0,22 0,67 0,53 1,00        

Х5 – дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги (ДЗ) -0,82 0,87 -0,80 -0,73 -0,53 1,00       

Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 0,91 -0,75 0,96 0,90 0,73 -0,87 1,00      

Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(З)) 0,91 -0,67 0,90 0,72 0,75 -0,75 0,89 1,00     

Х8 – основні засоби (ОЗ) -0,81 1,00 -0,81 -0,80 -0,22 0,87 

-

0,76 

-

0,68 1,00    

Х9 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) 0,12 0,01 0,47 0,40 0,42 0,07 0,41 0,50 0,00 1,00   

Х10 – готова продукція (ГП) -0,39 0,42 -0,54 -0,53 -0,42 0,67 

-

0,73 

-

0,47 0,43 

-

0,23 1,00  

Х11 – власний капітал (ВК) 0,24 0,32 0,11 0,00 0,59 0,21 0,01 0,25 0,31 0,34 0,45 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  

 

Таблиця А.8 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»  

Регресійна статистика 

 Множинний R 0,977146288 

R-квадрат 0,954814868 

Нормований R-квадрат 0,718666763 

Стандартна похибка 935,3376658 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 5 92433728,76 18486745,75 26,4139672 0,003670193 

Залишок 5 4374282,746 874856,5491   

Всього 10 96808011,5    
 

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика P-значення 

Нижні 

межі 95% 

Верхні 

межі 95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (оборотні активи (ОА)) 4984,21 7795,32 0,64 0,55 -15054,31 25022,73 -15054,31 25022,73 

Х2 – чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (ЧДРП) 0,93 0,33 2,85 0,04 0,09 1,78 0,09 1,78 

Х3 – собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (СРП) 0,04 0,12 65535,00 #ЧИСЛО! 0,01 0,64 0,01 0,64 

Х4 – запаси (З) 0,86 0,91 0,95 #ЧИСЛО! -1,47 3,19 -1,47 3,19 

Х6 – кредиторська 

заборгованість (КЗ) -0,96 0,84 -1,15 0,30 -3,11 1,19 -3,11 1,19 

Х7 – валовий прибуток 

(збиток) (ВП(З)) 0,32 0,45 0,70 0,51 -0,84 1,47 -0,84 1,47 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  
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Таблиця А.9 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» 

 

У 

(власний 

капітал 

(ВК)) 

Х
1
 (

Б
) 

Х
2

  (
Д

З
З
) 

Х
3
 (

П
З
З
) 

Х
4
 (

Н
А

) 

Х
5
 (

О
А

) 

Х
6
 (

Г
) 

Х
7
 (

Ф
І)

 

Х
8

 (
Ч

П
(З

))
 

Х
9
 (

Ф
Р

О
) 

У (власний капітал (ВК)) 1,00          

Х1 – баланс (Б) 0,68 1,00         

Х2 – довгострокові зобов’язання 

і забезпечення (ДЗЗ) 0,09 0,69 1,00        

Х3 – поточні зобов’язання і 

забезпечення (ПЗЗ) 0,01 0,74 0,85 1,00       

Х4 – необоротні активи (НА) 0,58 -0,34 -0,62 -0,75 1,00      

Х5 – оборотні активи (ОА) 0,43 0,83 0,80 0,91 -0,80 1,00     

Х6 – гроші та їх еквіваленти (Г) 0,07 0,70 0,70 0,89 -0,90 0,97 1,00    

Х7 – фінансові інвестиції (ФІ) #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1,00   

Х8 – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) 

(ЧП(З)) 0,88 0,53 0,74 0,40 0,01 0,33 0,14 #ДЕЛ/0! 1,00  

Х9 – фінансовий результат до 

оподаткування: прибуток 

(збиток) (ФРО) 0,78 0,53 0,71 0,37 0,04 0,31 0,12 #ДЕЛ/0! 1,00 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  

 

Таблиця А.10 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»  

Регресійна статистика 
 Множинний R 0,987844062 

R-квадрат 0,975835891 

Нормований R-квадрат 0,756504604 

Стандартна похибка 290,6775946 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 5 17060789,58 3412157,916 50,47961337 0,001048238 

Залишок 5 422467,32 84493,464   

Всього 10 17483256,9    
 

 

Коефіцієнти 
(А) 

Стандартна 
похибка 

t-
статистика 

P-
значення 

Нижні 
межі 
95% 

Верхні 
межі 
95% 

Нижні 
межі 
95,0% 

Верхні 
межі 
95,0% 

У (власний капітал (ВК)) 9643,16 2458,97 3,92 0,01 3322,17 15964,15 3322,17 15964,15 

Х1 – баланс (Б) 0,72 0,12 5,78 0,00 0,40 1,04 0,40 1,04 

Х4 – необоротні активи 

(НА) 0,00 0,00 65535,00 #ЧИСЛО! 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х5 – оборотні активи (ОА) -0,21 0,07 -2,82 #ЧИСЛО! -0,39 -0,02 -0,39 -0,02 

Х8 – чистий фінансовий 
результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)) -9,31 1,66 -5,61 0,00 -13,58 -5,04 -13,58 -5,04 

Х9 – фінансовий результат 

до оподаткування: прибуток 
(збиток) (ФРО) 9,62 1,75 5,50 0,00 5,12 14,11 5,12 14,11 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»)  
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Таблиця А.11 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»   

 

У (чистий 
фінансовий 
результат: 

прибуток 
(збиток) 
(ЧП(З))) 

Х
1
 (

О
З
) 

Х
2
 (

Ч
Д

Р
П

) 

Х
3
 (

С
Р

П
) 

Х
4
 (

В
К

) 

Х
5

 (
В

З
) 

Х
6
 (

К
П

) 

Х
7
 (

О
А

) 

Х
8
 (

Н
А

) 

Х
9

 (
О

В
) 

Х
1

0
 (

О
Р

П
) 

Х
1

1
 (
Ф

Р
О

Д
) 

Х
1

2
 (
А

В
) 

Х
1

3
 (
ІО

В
) 

Х
1

4
 (
Е

О
В

) 

У (чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) (ЧП(З))) 1,00               

Х1 – основні засоби (ОЗ) 0,00 1,00              

Х2 – чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) 0,47 -0,81 1,00             

Х3 – собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(СРП) 0,50 -0,80 0,95 1,00            

Х4 – власний капітал (ВК) 0,34 0,31 0,11 0,00 1,00           

Х5 – витрати на збут (ВЗ) 0,41 -0,59 0,90 0,78 0,27 1,00          

Х6 – середня кількість працівників 
(КП) -0,49 0,49 -0,81 -0,85 -0,05 -0,79 1,00         

Х7 – оборотні активи (ОА) 0,33 -0,81 0,96 0,88 0,24 0,90 -0,70 1,00        

Х8 – необоротні активи (НА) 0,01 1,00 -0,80 -0,80 0,32 -0,59 0,48 -0,80 1,00       

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 0,21 -0,86 0,86 0,81 -0,12 0,75 -0,65 0,85 -0,86 1,00      

Х10 – обсяг реалізованої продукції 
(ОРП) 0,25 -0,82 0,94 0,90 0,03 0,89 -0,81 0,93 -0,81 0,94 1,00     

Х11 – фінансовий результат від 
операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД) 0,96 0,17 0,39 0,28 0,50 0,45 -0,46 0,28 0,18 0,11 0,19 1,00    

Х12 – адміністративні витрати (АВ) 0,19 -0,76 0,85 0,86 -0,23 0,84 -0,85 0,78 -0,75 0,79 0,90 0,14 1,00   

Х13 – інші операційні витрати 
(ІОВ) -0,53 -0,04 -0,28 -0,27 0,26 -0,40 0,59 -0,07 -0,05 -0,16 -0,25 -0,56 -0,51 1,00  

Х14 – елементи операційних витрат 
(ЕОВ) -0,51 -0,48 0,09 0,16 -0,01 -0,16 0,25 0,24 -0,49 0,22 0,12 -0,64 -0,08 0,87 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»)   
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Таблиця А.12 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»  

Регресійна статистика 

 Множинний R 0,969514583 

R-квадрат 0,939958526 

Нормований R-квадрат 0,90993779 

Стандартна похибка 444,8097396 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 

     

 

df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 18584769,37 6194923,124 31,3103084 0,000462688 

Залишок 6 1187134,227 197855,7044   

Всього 9 19771903,6    
 

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

значення 

Нижні 
межі 

95% 

Верхні 
межі 

95% 

Нижні 
межі 

95,0% 

Верхні 
межі 

95,0% 

У (чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З))) -1372,72 1442,62 -0,95 0,38 -4902,69 2157,24 -4902,69 2157,24 

Х2 – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) -0,08 0,13 -0,64 0,55 -0,41 0,24 -0,41 0,24 

Х3 – собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(СРП) 0,21 0,20 1,03 0,34 -0,28 0,70 -0,28 0,70 

Х11 – фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД) 0,96 0,12 8,28 0,00 0,68 1,24 0,68 1,24 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»)  
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Таблиця А.13 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

АТ «ВІТ»  

 

У
 

(о
б
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р
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т

н
і 
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кт
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(О
А
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Х
1
 

(Н
А

) 

Х
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Д

Р
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) 

Х
3
 (

С
Р

П
) 

Х
4
 (

З
) 

Х
5
 (

Д
З
) 

Х
6
 (

К
З
) 

Х
7
 (

В
П

(З
))

 

Х
8
 (

О
З
) 

Х
9
 (

Ч
П

(З
))

 

Х
1

0
 (

Г
П

) 

Х
1

1
 (
В

К
) 

У (оборотні активи (ОА)) 1,00            

Х1 – необоротні активи (НА) 0,42 1,00           

Х2 – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) 0,36 -0,20 1,00          

Х3 – собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 0,36 -0,19 1,00 1,00         

Х4 – запаси (З) 0,96 0,46 0,12 0,13 1,00        

Х5 – дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

(ДЗ) 0,29 -0,40 0,70 0,68 0,18 1,00       

Х6 – кредиторська заборгованість (КЗ) 0,97 0,60 0,16 0,16 0,98 0,15 1,00      

Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(З)) 0,25 -0,38 0,92 0,90 0,03 0,87 0,04 1,00     

Х8 – основні засоби (ОЗ) 0,38 0,96 -0,39 -0,37 0,49 -0,42 0,59 -0,54 1,00    

Х9 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З)) 0,79 0,65 0,30 0,28 0,67 -0,07 0,77 0,15 0,48 1,00   

Х10 – готова продукція (ГП) #ДЕЛ/0! 

#ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ

/0! 

#ДЕЛ

/0! 

#ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕ

Л/0! 

#ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ

/0! 

#ДЕ

Л/0! 1,00  

Х11 – власний капітал (ВК) 0,36 -0,13 0,80 0,79 0,10 0,28 0,14 0,70 -0,38 0,56 

#ДЕ

Л/0! 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ»))  

 

Таблиця А.14 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір економічного ефекту 

АТ «ВІТ»  

Регресійна статистика 
 Множинний R 0,981235124 

R-квадрат 0,96282237 

Нормований R-квадрат 0,944233554 

Стандартна похибка 4639,632834 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 

     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 3344898487 1114966162 51,79578995 0,000110828 

Залишок 6 129157157 21526192,84   

Всього 9 3474055644    
 

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

значення 

Нижні 

межі 

95% 

Верхні 

межі 

95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (оборотні активи (ОА)) 22782,01 5082,39 4,48 0,00 10345,86 35218,16 10345,86 35218,16 

Х4 – запаси (З) 2,18 1,09 1,99 0,09 -0,49 4,85 -0,49 4,85 

Х6 – кредиторська 

заборгованість (КЗ) -0,42 0,66 -0,65 0,54 -2,03 1,18 -2,03 1,18 

Х9 – чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)) 1,74 0,84 2,08 0,08 -0,30 3,78 -0,30 3,78 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» 

(АТ «ВІТ»))  
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Таблиця А.15 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

АТ «ВІТ» 

 

У 

(власний 

капітал 

(ВК)) 

Х
1
 (

Б
) 

Х
2

  (
Д

З
З
) 

Х
3
 (

П
З
З
) 

Х
4
 (

Н
А

) 

Х
5
 (

О
А

) 

Х
6
 (

Г
) 

Х
7
 (

Ф
І)

 

Х
8

 (
Ч

П
(З

))
 

Х
9
 (

Ф
Р

О
) 

У (власний капітал (ВК)) 1,00          

Х1 – баланс (Б) 0,69 1,00         

Х2 – довгострокові 

зобов’язання і забезпечення 

(ДЗЗ) -0,29 -0,78 1,00        

Х3 – поточні зобов’язання і 

забезпечення (ПЗЗ) 0,15 0,99 -0,76 1,00       

Х4 – необоротні активи (НА) -0,13 0,55 -0,50 0,60 1,00      

Х5 – оборотні активи (ОА) 0,36 0,99 -0,76 0,97 0,42 1,00     

Х6 – гроші та їх еквіваленти 

(Г) 0,56 0,70 -0,60 0,64 0,69 0,65 1,00    

Х7 – фінансові інвестиції (ФІ) #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1,00   

Х8 – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток) 

(ЧП(З)) 0,56 0,83 -0,66 0,77 0,65 0,79 0,98 #ДЕЛ/0! 1,00  

Х9 – фінансовий результат до 

оподаткування: прибуток 

(збиток) (ФРО) 0,27 0,84 -0,67 0,78 0,58 0,82 0,96 #ДЕЛ/0! 0,99 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))  

   

Таблиця А.16 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір фінансового ефекту 

АТ «ВІТ»  

Регресійна статистика 
 Множинний R 0,75084096 

R-квадрат 0,563762148 

Нормований R-квадрат 0,345643222 

Стандартна похибка 3311,288482 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 85019364,44 28339788,15 2,584654886 0,148677918 

Залишок 6 65787788,46 10964631,41   

Всього 9 150807152,9    
 

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

значення 

Нижні 

межі 

95% 

Верхні 

межі 95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (власний капітал (ВК)) 182791,38 72942,04 2,51 0,05 4308,63 361274,13 4308,63 361274,13 

Х1 – баланс (Б) -0,41 0,22 -1,83 0,12 -0,95 0,14 -0,95 0,14 

Х6 – гроші та їх 

еквіваленти (Г) -3,16 2,05 -1,54 0,17 -8,16 1,85 -8,16 1,85 

Х8 – чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(збиток) (ЧП(З)) 7,24 4,06 1,78 0,13 -2,70 17,19 -2,70 17,19 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український 

науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))  
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Таблиця А.17 

Дані кореляційного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту АТ «ВІТ»   

 

У (чистий 
фінансовий 
результат: 
прибуток 
(збиток) 
(ЧП(З))) 

Х
1
 (

О
З
) 

Х
2
 (

Ч
Д

Р
П

) 

Х
3
 (

С
Р

П
) 

Х
4
 (

В
К

) 

Х
5

 (
В

З
) 

Х
6
 (

К
П

) 

Х
7
 (

О
А

) 

Х
8
 (

Н
А

) 

Х
9

 (
О

В
) 

Х
1

0
 (

О
Р

П
) 

Х
1

1
 (
Ф

Р
О

Д
) 

Х
1

2
 (
А

В
) 

Х
1

3
 (
ІО

В
) 

Х
1

4
 (
Е

О
В

) 

У (чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) (ЧП(З))) 1,00               

Х1 – основні засоби (ОЗ) 0,48 1,00              

Х2 – чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДРП) 0,30 -0,39 1,00             

Х3 – собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(СРП) 0,28 -0,37 1,00 1,00            

Х4 – власний капітал (ВК) 0,56 -0,38 0,80 0,79 1,00           

Х5 – витрати на збут (ВЗ) -0,83 -0,62 -0,31 -0,31 -0,25 1,00          

Х6 – середня кількість працівників 

(КП) 0,69 0,92 -0,13 -0,13 -0,09 -0,77 1,00         

Х7 – оборотні активи (ОА) 0,79 0,38 0,36 0,36 0,36 -0,94 0,55 1,00        

Х8 – необоротні активи (НА) 0,65 0,96 -0,20 -0,19 -0,13 -0,68 0,95 0,42 1,00       

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 0,55 -0,18 0,71 0,70 0,65 -0,62 0,05 0,77 -0,07 1,00      

Х10 – обсяг реалізованої продукції 

(ОРП) 0,72 -0,16 0,78 0,75 0,63 -0,52 0,09 0,57 -0,02 0,87 1,00     

Х11 – фінансовий результат від 
операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД) 0,56 -0,15 0,57 0,56 0,57 -0,65 0,07 0,86 -0,09 0,91 0,67 1,00    

Х12 – адміністративні витрати (АВ) -0,15 -0,90 0,68 0,66 0,63 0,27 -0,70 -0,05 -0,79 0,50 0,52 0,44 1,00   

Х13 – інші операційні витрати 
(ІОВ) 0,29 0,14 0,18 0,13 -0,02 -0,50 0,27 0,48 0,13 0,44 0,53 0,42 0,17 1,00  

Х14 – елементи операційних витрат 
(ЕОВ) 0,42 -0,30 0,65 0,65 0,59 -0,54 -0,08 0,76 -0,24 0,91 0,69 0,98 0,56 0,38 1,00 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))   

 

  

 
4
9
0
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Таблиця А.18 

Дані регресійного аналізу впливу показників на розмір виробничо-господарського ефекту АТ «ВІТ»  

Регресійна статистика 
 Множинний R 0,999998014 

R-квадрат 0,999996028 

Нормований R-квадрат 0,999982125 

Стандартна похибка 16,45419605 

Спостереження 10 
 

Дисперсійний аналіз 
     

 

df SS MS F Значимість F 

Регресія 7 136315206,9 19473600,99 71927,16322 1,39028E-05 

Залишок 2 541,481135 270,7405675   

Всього 9 136315748,4    
 

 

Коефіцієнти 

(А) 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

значення 

Нижні 

межі 95% 

Верхні 

межі 95% 

Нижні 

межі 

95,0% 

Верхні 

межі 

95,0% 

У (чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (ЧП(З))) -191636,80 782,73 -244,83 0,00 -195004,61 -188268,99 -195004,61 -188268,99 

Х4 – власний капітал (ВК) -3,59 0,02 -148,15 0,00 -3,69 -3,49 -3,69 -3,49 

Х6 – середня кількість працівників 

(КП) 0,25 1,01 0,25 0,83 -4,09 4,58 -4,09 4,58 

Х7 – оборотні активи (ОА) -6,17 0,04 -168,16 0,00 -6,33 -6,01 -6,33 -6,01 

Х8 – необоротні активи (НА) 19,21 0,11 174,89 0,00 18,73 19,68 18,73 19,68 

Х9 – обсяг виробництва (ОВ) 0,00 0,00 -0,30 0,79 -0,01 0,01 -0,01 0,01 

Х10 – обсяг реалізованої продукції 

(ОРП) 0,00 0,00 1,05 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х11 – фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток 

(збиток) (ФРОД) 55,32 0,32 170,61 0,00 53,92 56,71 53,92 56,71 

Примітка: розраховано автором за допомогою (Офіційний сайт АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 

технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»))  

 
4
9
1
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ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографії:   

 

1. Гамова, О.В., 2020. Формування стратегії управління 

конкурентоспроможністю промислових підприємств: монографія. Запоріжжя: 

видавець ФОП Мокшанов В.В., 420 с. (17,12 друк. арк.).   

2. Гамова, О.В., 2020. Особливості використання фінансових ресурсів на 

підприємствах машинобудування України та їх значення в підвищенні 

конкурентоспроможності. В: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, ред. Сучасні підходи 

до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

субʼєктів національного господарства: монографія. Дніпро: Пороги. с. 215-225 

(0,45 друк. арк.).   

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України:  

 

3. Гамова, О.В., 2020. Ефективність функціонування підприємств 

машинобудівної галузі України як передумова формування конкурентних 

переваг в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №1 (278), с. 227–232 (0,67 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).     

4. *Гамова, О.В., 2020. Інноваційна діяльність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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науки, №2 (280), с. 231–235 (0,56 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

5. Гамова, О.В., 2020. Шляхи та напрями підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування в контексті 

стратегічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №3 (282), с. 11–15 (0,64 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Гамова, О.В., 2020. Принципи оцінки конкурентоспроможності та 

напрямки успішного функціонування промислових підприємств в умовах 

мінливості ринкового середовища. Університетські наукові записки, №2 (74), 

с. 47–54 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

7. *Гамова, О.В., 2020. Теоретичні засади щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування: проблеми та 

перспективи зростання в ринкових умовах. Причорноморські економічні студії: 

науковий журнал, Вип. 49, с. 241–245 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).   

8. *Гамова, О.В., 2020. Розробка теоретико-методичного підходу до 

формування стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий 

журнал, Вип. 51, с. 239–243 (0,61 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

9. *Гамова, О.В., 2019. Розробка моделі планування витрат виробництва 

та шляхів удосконалення контролю з метою забезпечення 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №3 (270), 

с. 254–262 (0,71 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  



494 

10. *Гамова, О.В., 2019. Обґрунтування стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №4, Т. 2 (272), с. 20–24 (0,62 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).      

11. *Гамова, О.В., 2019. Дослідження основних стратегій підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування та визначення їх 

особливостей. Вісник Хмельницького національного університету: науковий 

журнал. Економічні науки, №6, Т. 1 (276), с. 249–253 (0,83 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

12. *Гамова, О.В., Козачок, І.А. та Майна, А.В., 2019. Пропозиції щодо 

вдосконалення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві. 

Інвестиції: практика та досвід, № 2, с. 79–86 (0,86 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,46 друк. арк., розроблено пропозиції щодо удосконалення 

діючої практики аудиту основних засобів на підприємствах) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific 

Indexing Services (SIS) (США), Google Scholar (США)).  

13. *Гамова, О.В., 2019. Теоретико-методичні засади формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий журнал, 

Вип. 39, Ч. 1, с. 153–158 (0,67 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

14. Гамова, О.В., 2019. Методологічні основи здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. 

Причорноморські економічні студії: науковий журнал, Вип. 41, с. 220–225 

(0,71 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)).  

                                                             
 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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15. Гамова, О.В., 2019. Теоретичні засади застосування конкурентної 

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування. Причорноморські економічні студії: науковий 

журнал, Вип. 48, Ч. 1, с. 235–240 (0,71 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

16. *Гамова, О.В., Козачок, І.А. та Данько, Е.С., 2019. Шляхи 

вдосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємстві. 

Ефективна економіка, [online] № 1. Доступно: 

<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6833> [Дата звернення 31 Січень 

2019] (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 0,32 друк. арк., вдосконалено 

податковий, фінансовий облік та аудит нематеріальних активів на 

підприємстві) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США), WorldCat).   

17. *Gamova, O.V., 2019. Internal control of salary calculation in order to 
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планування в ринкових умовах: XVІ Міжнародна науково-практична 
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конференція. Хмельницький – Одеса, Україна, 15-17  

Вересень 2017. Хмельницький: Хмельницький національний університет 

(0,12 друк. арк.).  

49. Гамова, О.В., 2016. Планування конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування. В: Хмельницький національний університет, 

колектив авторів, ред., Проблеми планування в ринкових умовах: 

XV Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький – Одеса, 

Україна, 23-25 Вересень 2016. Хмельницький: Хмельницький національний 

університет (0,14 друк. арк.).  

50. Гамова, О.В., 2015. Контроль за рівнем конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування. В: Хмельницький національний університет, 

колектив авторів, ред., Проблеми планування в ринкових умовах: 

XІV Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький – Одеса, 

Україна, 25-27 Вересень 2015. Хмельницький: Хмельницький національний 

університет (0,16 друк. арк.).  

51. Гамова, О.В., 2011. Облік та аналіз ефективного використання 

виробничих запасів. В: колектив авторів, ред., Проблеми та перспективи 

розвитку регіональної ринкової економіки: VI Міжнародна науково-практична 

конференція аспірантів, молодих учених та науковців. Кременчук, Україна, 12-

14 Травень 2011. Кременчук: КрНУ (0,08 друк. арк.).  

   

3. Навчальні посібники 

   

52. Гамова, О.В., Череп, А.В. та Козачок, І.А. 2020. Фінансовий аналіз: 

навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 

спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік 

і оподаткування». Київ: Видавничий дім «Кондор», 268 с. (10,93 друк. арк., 

особистий внесок автора: 3,7 друк. арк., розроблено інструментарій 

управління конкурентоспроможністю підприємств на основі оцінки їх 

фінансової стійкості та платоспроможності).  

53. Гамова, О.В. та Череп, А.В. 2018. Організація і методика 

економічного аналізу: навчально-методичний посібник  для студентів 
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економічних спеціальностей. Запоріжжя: ЗНУ, 272 с. (11,35 друк. арк., 

особистий внесок автора: 5,6 друк. арк., розроблено науково-методичний 

підхід здійснення діагностики результативності стратегічних векторів 

управління діяльністю підприємств). 

54. Гамова, О.В. та Череп, А.В. 2015. Економічний аналіз: навчально-

методичний посібник. Запоріжжя: Видавнитво «Дике поле», 240 с. 

(9,67 друк. арк., особистий внесок автора: 4,81 друк. арк., розроблено науково- 

методичні засади вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю  через аналіз ділової активності підприємств).  

55. Гамова, О.В. та Череп, А.В. 2014. Економічний аналіз: навчально-

методичний посібник. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 238 с. (9,67 друк. арк., 

особистий внесок автора: 4,82 друк. арк., розроблено механізм управління 

конкурентоспроможністю на основі аналізу ефективності діяльності). 

56. Гамова, О.В. та Меліхова, Т.О. 2012. Організація та методика 

економічного аналізу: навчально-методичний посібник для студентів 

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», ЗДІА денної та заочної форм 

навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 250 с. (10,09 друк. арк., особистий внесок автора: 

5,04 друк. арк., розроблено практичні рекомендації до визначення управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування).  

57. Гамова, О.В. та Меліхова, Т.О. 2011. Теорія економічного аналізу: 

навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 6.030601 

«Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», ЗДІА денної та заочної форм 

навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 228 с. (9,25 друк. арк., особистий внесок автора: 

4,61 друк. арк., розроблено методологічний підхід до оцінки фінансового стану 

підприємств). 

58. Гамова, О.В., Подмешальська, Ю.В. та Лищенко, О.Г. 2011. 

Управлінський облік: навчально-методичний посібник для студентів 

спеціальностей 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», ЗДІА 

денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 220 с. (8,83 друк. арк., 

особистий внесок автора: 2,94 друк. арк., розроблено методологічний підхід до 

оцінки моделі прийняття рішень за умов невизначеності).     
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Таблиця Б.1 

Апробація результатів дисертаційної роботи   

№ 

з/п  

Тип конференції Назва конференції 

  

Місце і дата проведення 

 

Тип участі 

 

1 2 3 4 5 

1 VI Міжнародна науково-

практична конференція 
аспірантів, молодих учених 

та науковців 

Проблеми та перспективи 

розвитку регіональної 
ринкової економіки 

Україна, Кременчук, 

12-14 травня 2011 р.  

заочна 

2 XІV Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Україна, Хмельницький 

– Одеса, 25-27 вересня 

2015 р. 

очна 

3 XV Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Україна, Хмельницький 

– Одеса, 23-25 вересня 

2016 р. 

заочна 

4 XVІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Україна, Хмельницький 

– Одеса, 15-17 вересня 

2017 р. 

заочна 

5 XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління 

економічними системами: 

концепції, стратегії та 

інновації розвитку 

Україна, Хмельницький, 

23-25 травня 2018 р.  

очна 

6 XVІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

Проблеми планування в 
ринкових умовах: 

Україна, Хмельницький 
– Одеса, 21-23 вересня 

2018 р. 

очна 

7 XXIII Науково-технічна 

конференція студентів, 

магістрантів, аспірантів і 

викладачів ЗДІА 

Економіка та менеджмент Україна, Запоріжжя, 23-

26 жовтня 2018 р. 

очна 

8 XVІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Україна, Хмельницький 

– Одеса, 20-22 вересня 

2019 р. 

заочна 

9 Міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми формування та 

реалізації регіональної 

економіки 

Україна, Запоріжжя, 29 

лютого 2020 р. 

заочна 

10 Міжнародна науково-

практична конференція 

Економіка, фінанси, облік 

та право: аналіз тенденцій 

та перспектив розвитку 

Україна, Полтава, 5 

березня 2020 р.  

очна 

11 VI Всеукраїнська науково-
практична конференція з 

міжнародною участю 

Стратегії, проблеми та 
розвиток економічних 

систем в умовах 

глобальної нестабільності 

Україна, Миколаїв, 12 
березня 2020 р. 

очна 

12 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Євроінтеграційна 

перспектива та 

інвестиційний потенціал 

економіки: теорія та 

практика 

Україна, Одеса, 14 

березня 2020 р. 

очна 

13 Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні можливості 

забезпечення розвитку 

міжнародних відносин та 

економіко-політичного 

процесу 

Україна, Ужгород, 21 

березня 2020 р. 

очна 

14 ІV Міжнародна науково-

практична Інтернет-
конференція 

Фінансове регулювання 

зрушень у економіці 
України 

Україна, Мукачево, 24 

березня 2020 р. 

очна 

15 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Сучасні методи 

забезпечення економічної 

безпеки країн за умов 

фінансової нестабільності 

Україна, Київ, 11 квітня 

2020 р.  

заочна 



505 

Продовження табл. Б.1  

1 2 3 4 5 

16 XІV Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління соціально-

економічним розвитком 

регіонів та держави 

Україна,  Запоріжжя, 17 

квітня 2020 р.  

очна 

17 Міжнародна науково-

практична конференція 

Розвиток фінансово-

економічного становища 

на різних рівнях 

управління: 

підприємство, регіон, 

держава 

Україна, Дніпро, 18 

квітня 2020 р. 

заочна 

18 ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Економіка сьогодення: 

актуальні питання та 
інноваційні аспекти 

Україна, Запоріжжя, 25 

квітня 2020 р.  

заочна 

19 XІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління 

економічними системами: 

концепції, стратегії та 

інновації розвитку 

Україна, Хмельницький, 

18-20 травня 2020 р.  

заочна 
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