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The article defines that for machine-building enterprises the prerequisite for successful operation, improvement of activity is the constant increase of 
competitiveness, which will contribute to the formation of competitive advantages, development of competitive potential, strengthening of competitive 
positions. It is determined that to increase the competitiveness of enterprises it is advisable to manage it and implement tools for competitiveness 
management, which will improve the efficiency of activities. The expediency of using the tools of competitiveness management of machine-building 
enterprises is substantiated, which will allow to determine the strategic vectors of enterprise development, to develop competitive potential, to form com-
petitive advantages, to implement competitive strategy. The advantage of introducing competitiveness management tools in machine-building enterprises  
is to increase the efficiency of operation in the long run and it covers the application of the system and mechanism of competitiveness management 
and will promote the implementation of competitive strategy in the selected enterprise. It is established that the competitiveness management system 
is aimed at the management process, development and adoption of strategic decisions, research of market environment factors, formation of strategic 
vectors of competitiveness management, development of competitive potential, formation of competitive advantages, ensuring effective use of competi-
tive strategy. It is determined that the mechanism of competitiveness management performs an auxiliary function in the management system, ensures its 
successful operation. Their comprehensive use is aimed at determining the strategic vectors of competitiveness management, improving its level, estab-
lishing the efficiency of machine-building enterprises. It was found that the tools of competitiveness management should be used in the event of a low  
level of competitiveness, loss of position in the markets, ousting from the domestic market and reducing the efficiency of operation, ie performance of 
engineering enterprises.
Key words: competitiveness, competitiveness management, tools of competitiveness management, system and mechanism of competitiveness manage-
ment, machine-building enterprises. 
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В статті визначено, що для підприємств 
машинобудування передумовою успішного 
функціонування, покращення діяльності є 
постійне підвищення конкурентоспромож-
ності, що сприятиме формуванню конку-
рентних переваг, розвитку конкурентного 
потенціалу, зміцненню конкурентних позицій. 
Визначено, що для підвищення конкуренто-
спроможності підприємств доцільно управ-
ляти нею та впроваджувати інструмента-
рій управління конкурентоспроможністю, 
що забезпечить покращення ефективності 
діяльності. Обґрунтовано доцільність 
використання інструментарій управління 
конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування, що дозволить визначити 
стратегічні вектори розвитку підприєм-
ства, розвинути конкурентний потенціал, 
сформувати конкурентні переваги, реалізу-
вати конкурентну стратегію. Перевагою 
впровадження інструментарію управління 
конкурентоспроможністю на підприємствах 
машинобудування є підвищення ефектив-
ності функціонування у довгостроковому 
періоді та він охоплює застосування сис-
теми і механізму управління конкурентоспро-
можністю і сприятиме впровадженню конку-
рентної стратегії на обраному підприємстві. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю, 
інструментарій управління конкурентоспро-
можністю, система і механізм управління 
конкурентоспроможністю, підприємства 
машинобудування. 

В статье определено, что для предпри-
ятий машиностроения предпосылкой 

успешного функционирования, улучше-
ния деятельности является постоянное 
повышение конкурентоспособности, что 
будет способствовать формированию 
конкурентных преимуществ, развитию 
конкурентного потенциала, укреплению 
конкурентных позиций. Определено, что 
для повышения конкурентоспособности 
предприятий целесообразно управлять ею 
и внедрять инструментарий управления 
конкурентоспособностью, что обеспечит 
повышение эффективности деятель-
ности. Обоснована целесообразность 
использования инструментария управле-
ния конкурентоспособностью предприятий 
машиностроения, что позволит опреде-
лить стратегические векторы разви-
тия предприятия, развить конкурентный 
потенциал, сформировать конкурентные 
преимущества, реализовать конкурентную 
стратегию. Преимуществом внедрения 
инструментария управления конкуренто-
способностью на предприятиях машино-
строения является повышение эффектив-
ности функционирования в долгосрочном 
периоде и он охватывает применение 
системы и механизма управления конкурен-
тоспособностью и способствует внедре-
нию конкурентной стратегии на выбран-
ном предприятии.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, 
инструментарий управления конкуренто-
способностью, система и механизм управ-
ления конкурентоспособностью, предпри-
ятия машиностроения. 

Постановка проблеми. Сучасний стан зовніш-
нього середовища вимагає від підприємств маши-
нобудування використання дієвих інструментів 
щодо підвищення конкурентоспроможності, фор-
мування конкурентних переваг, успішного ведення 
конкурентної боротьби, що потребує впровадження 
відповідного інструментарію управління конкурен-

тоспроможністю. Його застосування забезпечить 
підвищення рівня конкурентоспроможності, вплине 
на економічну ефективність підприємств, сприятиме 
завоюванню нових позицій на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Тому питання застосування дієвих 
способів підвищення конкурентоспроможності під-
приємств потребує більш детального дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців які досліджували проблему вико-
ристання механізму, системи управління конкурен-
тоспроможністю було проаналізовано праці: Васи-
ленко В.А. [1], Воронкова А.Е. [2], Драган О.І. [3], 
Касич А.О., Глущенко Д.О. [4], Михайленко О.В., 
Орлова К.Г. [5], Павлова О.В. [6], Перерва П.Г., 
Романчик Т.В. [7], Співак С.М., Синькевич Н.І. [8], 
Толстова А.В., Котельнікова А.В. [9], Трещов М.М. 
[10], Чернявський А.Д., Філіппов М.І. [11].

В роботах вчених досить детально проаналі-
зовано використання системи, механізму управ-
ління конкурентоспроможністю, але відсутнє їх 
комплексне застосування, виділення інструмен-
тарію управління конкурентоспроможністю. Також 
не зазначено структуру, елементи інструментарію 
управління конкурентоспроможністю, його прак-
тичне значення для підприємств машинобуду-
вання, що потребує більш детального дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є удо-
сконалення інструментарію управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування, 
визначення його теоретико-практичного значення 
для підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення ефективного функціонування під-
приємств машинобудування є можливим за умови 
постійного підвищення конкурентоспроможності, 
що можливо шляхом здійснення управління 
та використання необхідного інструментарію. 
На даний момент питання застосування системи 
і механізму управління конкурентоспроможністю, 
впровадження інструментарію управління, визна-
чення його елементів, впливу на розвиток кон-
курентного потенціалу, розробку конкурентних 
переваг підприємств машинобудування, ство-
рення умов щодо реалізації конкурентної стра-
тегії потребують більш детального дослідження. 
На підставі дослідження наукових праць вчених 
з означеної проблематики запропоновано інстру-
ментарій управління конкурентоспроможністю 
підприємств машинобудування, який включає 
систему і механізм управління конкурентоспро-
можністю підприємств. 

Впровадження та подальше використання 
інструментарію управління конкурентоспромож-
ністю підприємств забезпечить розробку страте-
гічних векторів управління, формування нових 
конкурентних переваг на підставі розвитку конку-
рентного потенціалу та дасть змогу конкретизувати 
напрями оцінки ефективності його застосування. 
Застосування системи і механізму управління 
конкурентоспроможністю також дозволить ство-
рити сприятливі умови щодо впровадження кон-
курентної стратегії на обраному підприємстві. 
Сама структура системи і механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємств машинобу-
дування наведена на рис. 1.

Входом до системи управління конкуренто-
спроможністю підприємств машинобудування 
буде вплив ринкового середовища, визначення 
взаємозв’язків із механізмом управління та його 
елементами. 

При визначенні елементів системи управління 
конкурентоспроможністю слід обов’язково вра-
ховувати вплив чинників ринкового середовища, 
що може завадити успішній їх реалізації, викорис-
танню, досягненню мети, цілей діяльності. Тому 
керуюча підсистема повинна постійно збирати 
інформацію, аналізувати дані щодо впливу чин-
ників внутрішнього та зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства, рівень конкурентоспро-
можності і приймати рішення щодо послаблення 
негативного впливу чинників або їх ліквідації. 

Важливим елементом системи управління 
конкурентоспроможністю є керуюча підсистема, 
яка буде здійснювати вплив на керовану підсис-
тему та сприятиме досягненню поставленої мети. 
Під керуючою підсистемою слід розуміти суб’єктів, 
які здійснюватимуть використання системи управ-
ління конкурентоспроможністю. До керуючої під-
системи слід віднести окремий функціональний 
відділ, що включає керівника підприємства, керів-
ників підрозділів підприємства, кваліфікованих 
працівників, які будуть працювати у напрямку 
досягнення завдань управління. 

Також слід відзначити, що метою системи 
управління конкурентоспроможністю є забезпе-
чення визначення стратегічних векторів управ-
ління конкурентоспроможністю, підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства, розвиток 
конкурентного потенціалу, формування конкурент-
них переваг в довгостроковому періоді. Основними 
завданнями системи управління є: визначення 
складових елементів інструментарію управління 
конкурентоспроможністю; забезпечення взаємодії 
системи і механізму управління конкурентоспро-
можністю; успішна робота керуючої та керованої 
підсистем; здійснення аналізу діяльності підпри-
ємства 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 викорис-
тання інструментарію управління конкурентоспро-
можністю; забезпечення постійного використання 
інструментарію управління. 

В системі управління конкурентоспроможністю 
слід виділити стратегічну складову, що передбачає 
його орієнтованість на розробку і прийняття стра-
тегічних управлінських рішень, розробку страте-
гічних цілей, в подальшому визначення стратегіч-
них векторів управління конкурентоспроможністю 
та створення умов щодо реалізації конкурентної 
стратегії. Також стратегічна складова дозволяє 
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визначити стратегічний характер системи і меха-
нізму управління конкурентоспроможністю, узго-
дити їх роботу із загальною стратегією розвитку 
підприємства. 

Підготовка до постійного використання сис-
теми і механізму управління конкурентоспромож-
ністю, тобто здійснюється комплекс підготовчих 
процедур щодо їх використання. До підготовчих 
процедур слід віднести достатність ресурсного 
забезпечення, відповідальних фахівців за вико-
ристання інструментарію управління, програмне 
забезпечення. 

Ще одним структурним елементом системи 
управління є дослідження підприємств-конкурен-
тів, тобто здійснюється оцінка конкурентоспромож-
ності конкурентів та порівняння отриманих резуль-
татів із оцінкою ефективності функціонування та 
рівнем конкурентоспроможності обраного підпри-
ємства. Врахування подібних результатів дасть 
змогу раціональніше використовувати систему і 
механізм управління, достовірно визначити конку-
рентні переваги, стратегічні вектори управління, а 
також розвинути конкурентний потенціал та визна-
чити умови щодо реалізації конкурентної стратегії. 

Процес ухвалення стратегічних рішень також є 
елементом системи управління конкурентоспро-
можністю. Всі рішення розробляються та прийма-
ються керуючою підсистемою та далі ухвалюють 
керівництвом підприємства. Рішення стосуються 
використання системи і механізму управління 
конкурентоспроможністю, взаємодії їх структур-
них елементів, досягнення очікуваних результатів. 
Тому для прийняття ефективних рішень слід ана-
лізувати, обробляти інформацію щодо чинників 
ринкового середовища, ефективності функціону-
вання, рівня конкурентоспроможності підприєм-
ства, роботи конкурентів. 

Механізм управління конкурентоспроможністю 
містить керовану підсистему, тобто процес вико-
ристання системи і механізму управління конку-
рентоспроможністю, підвищення рівня конкурен-
тоспроможності, які перебувають під постійним 
впливом керуючої підсистеми. Злагодженість 
роботи керуючої та керованої підсистем забезпе-
чить як успішне використання системи і механізму 
управління конкурентоспроможності, так і досяг-
нення очікуваних результатів. 

Елементами механізму управління є принципи, 
функції, методи, яких слід дотримуватися під час 
використання системи управління конкуренто-
спроможністю. 

Серед складових елементів механізму управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства слід 
виділити ресурсне забезпечення. Саме воно впли-
ває на ефективність, злагодженість роботи системи 
управління конкурентоспроможністю, розробку та 
прийняття рішень щодо підвищення рівня конку-
рентоспроможності. Під ресурсним забезпеченням 

слід розглядати фінансові, трудові, інформаційні 
ресурси, організаційне забезпечення, технічне 
забезпечення, які виділяються в рамках механізму 
управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Також в механізмі управління конкурентоспро-
можністю слід виділити два рівні управління, тобто 
стратегічне і тактичне управління. Особливістю 
стратегічного управління є те, що воно здійсню-
ється протягом довгострокового періоду та при-
ймаються стратегічні рішення, визначаються стра-
тегічні вектори управління, напрямки до розвитку 
конкурентного потенціалу, формування конкурент-
них переваг, умови щодо реалізації конкурентної 
стратегії. В свою чергу, тактичне управління орі-
єнтоване на більш короткий період, тобто прийма-
ються і реалізуються поточні рішення, які мають 
короткостроковий характер та досліджується 
ринкове середовище, готовність підприємства до 
використання інструментарію управління, забез-
печеність ресурсами, здійснюються коригуючі дії, 
уточнюються складові елементи.  

Ще одним елементом механізму управління 
конкурентоспроможністю є здійснення коригуючих 
дій. Під ними розуміється комплекс дій щодо постій-
ного слідкування за рівнем забезпеченості ресур-
сами, дотриманням принципів, функцій, викорис-
танням методів та взаємодії керованої підсистеми 
із керуючою. Подібні дії здійснюються постійно 
для забезпечення безперервності, злагодженості 
роботи системи і механізму управління та в кінце-
вому результаті досягнення очікуваного результату. 

Виходом із системи управління конкуренто-
спроможністю підприємств є визначення стра-
тегічних векторів управління, розвиток конку-
рентного потенціалу, формування конкурентних 
переваг, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності та визначення передумов реалізації конку-
рентної стратегії.  

Розглянувши елементи системи і механізму 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
зупинимося на характеристиці складових інстру-
ментарію управління, що наведені нижче. 

Результатом використання інструментарію 
управління є досягнення бажаного ефекту, тобто 
визначення стратегічних векторів управління кон-
курентоспроможністю, розвиток конкурентного 
потенціалу, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності 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. 

Враховуючи означене вище слід відзначити, що 
ще однією складовою інструментарію управління 
є встановлення напрямів оцінки конкурентоспро-
можності. Для додаткового підтвердження ефек-
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тивності інструментарію управління конкуренто-
спроможності слід визначити напрями оцінки його 
ефективності, тобто фінансові, інвестиційні, тех-
нологічні та інноваційні, виробничі, організаційні, 
маркетингові, управлінські, кадрові. Здійснення 
оцінки за вказаними напрямами дозволить визна-
чити вплив використання системи і механізму 
управління на конкурентоспроможність через 
сфери діяльності, а також підтвердити правиль-
ність визначення стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю, формування конкурент-
них переваг. Тобто можна сказати, що зростання 
конкурентоспроможності за напрямами діяльності 
буде підтвердженням ефективності використання 
запропонованого інструментарію управління. 

Аналіз результатів від використання системи 
і механізму управління конкурентоспроможністю 
здійснюється після встановлення напрямів оцінки 
та є складовою інструментарію управління. Даний 
аналіз слід здійснювати на практиці та він спря-
мований на оцінку змін в роботі підприємств 
машинобудування після впровадження інструмен-
тарію управління конкурентоспроможністю. Поді-
бна оцінка проводиться відповідно до виділених 
напрямів оцінки конкурентоспроможності. 

Передостанньою складовою є удосконалення 
системи і механізму управління конкурентоспро-
можністю підприємств, що здійснюється задля 
підвищення їх ефективності. Подібне удоскона-
лення проводиться лише на підставі отриманих 
результатів щодо оцінки конкурентоспроможності 
за вказаними напрямами. Якщо оцінка конкурен-
тоспроможності є високою, то відсутня потреба в 
удосконаленні інструментарію управління конку-
рентоспроможністю та доцільно його корегувати 
залежно від стратегічних цілей в довгостроковому 
періоді. Отримання низької оцінки конкуренто-
спроможності є підставою для виявлення причин 
та внесення змін в систему і механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємств. 

Заключною складовою є здійснення ревізії 
інструментарію управління конкурентоспромож-
ністю підприємства. Мається на увазі, що потрібно 
здійснювати контроль за роботою системи і меха-
нізму управління конкурентоспроможністю, пере-
віряти рівень виконання завдань, досягнення 
мети, дотримання принципів функціонування, 
якості прийняття стратегічних та поточних рішень. 
Це дасть змогу забезпечить раціональність вико-
ристання та практичну значущість інструментарію 
управління для підприємств машинобудування. 

Після удосконалення та ревізії системи і меха-
нізму управління конкурентоспроможністю під-
приємств визначається достатність умов щодо 
реалізації конкурентної стратегії, яка має важливе 
значення в підтримці бажаного рівня конкуренто-
спроможності, зміцненні конкурентних позицій на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, досягненні 

конкретних результатів діяльності, раціональному 
використанні конкурентних переваг. Отже, наяв-
ність ефективного інструментарію управління 
конкурентоспроможністю забезпечить успішну 
реалізацію конкурентної стратегії. Одночасно 
керівництво підприємства повинно приймати 
участь в розробці та реалізації конкурентної стра-
тегії, формувати стратегічні управлінські рішення. 

Враховуючи результати проведеного дослі-
дження слід узагальнити, що інструментарій 
управління конкурентоспроможністю має вагоме 
практичне значення для підприємств машинобуду-
вання, яке полягає у можливості підвищення рівня 
конкурентоспроможності, відновлення показників 
діяльності, розвитку конкурентного потенціалу, 
формування конкурентних переваг, а також спри-
ятиме реалізації конкурентної стратегії протягом 
тривалого періоду. 

Висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено важливість сформованого інструмен-
тарію управління конкурентоспроможністю для 
підприємств машинобудування, який адаптова-
ний до сфери їх діяльності, враховує особливості 
діяльності. Даний інструментарій охоплює вико-
ристання системи і механізму управління кон-
курентоспроможністю, що дозволило визначити 
стратегічні вектори управління, матиме вплив на 
розвиток конкурентного потенціалу, формування 
конкурентних переваг, реалізацію конкурентної 
стратегії. Застосування інструментарію управ-
ління конкурентоспроможністю на підприємствах 
дасть змогу покращити ефективність управління 
конкурентоспроможністю, результати фінансово-
господарської діяльності.
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