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В статті визначено, що для промисло-
вих підприємств, в умовах нестабільності 
ринкового середовища, фінансової кризи, 
загрози банкрутства, зниження платоспро-
можності, ліквідності, ділової активності, 
фінансової стійкості, характерна ситуація 
зниження рівня конкурентоспроможності. 
На більшості підприємствах відбувається 
зниження конкурентоспроможності і тому 
слід проаналізувати проблеми в форму-
ванні конкурентних переваг, можливості 
зміцнення конкурентних позицій. Крім того, 
для промислових підприємств дослідження 
проблеми підвищення конкурентоспромож-
ності набуває особливого значення, що обу-
мовлено їх прагненням розширювати ринки 
збуту, підвищувати рівень конкурентної 
боротьби, охоплювати нових споживачів, 
нарощувати виробничі потужності. Вста-
новлено, що конкурентоспроможність під-
приємств залежить від якості виробленої 
продукції, швидкості прийняття рішень, 
застосування сучасного обладнання, інфор-
маційних технологій, виробництва нового 
виду продукції, продуктивності праці праців-
ників, взаємодії підрозділів підприємств. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю, кон-
курентна боротьба, ринки збуту продукції, 
підприємства машинобудування. 

В статье определено, что для промыш-
ленных предприятий, в условиях неста-

бильности рыночной среды, финансового 
кризиса, угрозы банкротства, снижения 
платежеспособности, ликвидности, 
деловой активности, финансовой устой-
чивости, характерная ситуация сниже-
ния уровня конкурентоспособности. На 
большинстве предприятиях происхо-
дит снижение конкурентоспособности 
и поэтому следует проанализировать 
проблемы в формировании конкурентных 
преимуществ, возможности укрепления 
конкурентных позиций. Кроме того, для 
промышленных предприятий исследова-
ние проблемы повышения конкурентоспо-
собности приобретает особое значение, 
что обусловлено их стремлением рас-
ширять рынки сбыта, повышать уровень 
конкурентной борьбы, охватывать новых 
потребителей, наращивать производ-
ственные мощности. Установлено, что 
конкурентоспособность предприятий 
зависит от качества продукции, скорости 
принятия решений, применение совре-
менного оборудования, информационных 
технологий, производства новых видов 
продукции, производительности труда 
работников, взаимодействия подразделе-
ний предприятий. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, кон-
курентная борьба, рынки сбыта продукции, 
предприятия машиностроения.

The article defines that for industrial enterprises, in conditions of market instability, financial crisis, threat of bankruptcy, reduced solvency, liquidity, business 
activity, financial stability, the situation is characterized by a decrease in the level of competitiveness. In most enterprises there is a decrease in competitive-
ness and therefore it is necessary to analyze the problems in the formation of competitive advantages, the possibility of strengthening competitive positions. 
In addition, for industrial enterprises, the study of the problem of increasing competitiveness is of particular importance due to their desire to expand markets, 
increase competition, reach new consumers, increase production capacity. It is established that the competitiveness of enterprises depends on the quality of 
products, speed of decision-making, use of modern equipment, information technology, production of new products, productivity of employees, interaction 
of business units. It is determined that the competitiveness of enterprises should be understood as their ability to produce and sell products with new quali-
ties, better prices than competitors, which will contribute to the formation of competitive advantages, profit, strengthening positions in domestic and foreign 
markets. However, when entering foreign markets, companies face many problems, which limits their ability to increase revenue from sales. The problems 
of machine – building enterprises in the field of competitiveness and growth prospects in market conditions are determined. The main goal of this paper is 
to definition of features of management of competitiveness of the enterprises of mechanical engineering, specification of problems and prospects of growth 
in market conditions. This study combines a new theoretical, methodological approach to determining the characteristics of competitiveness management 
of machine-building enterprises, clarifying the problems and prospects for growth in market conditions. There are a number of contradictions at machine-
building enterprises that hinder the increase of the level of competitiveness and management, in particular: the absence of a certain list of factors influencing 
competitiveness; the complexity of collecting, processing information; lack of skilled workers; lack of resources; the threat of a financial crisis; inconsistency 
of work of functional divisions; lack of an effective strategy to ensure competitiveness, system, management mechanism; low quality of management, due 
to the inefficiency of the management process at the enterprise and the influence of market environment factors; imperfection of information technologies; 
low level of staff motivation.
Key words: competitiveness, competitiveness management, competition, product markets, machine-building enterprises. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗРОСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
THEORETICAL PRINCIPLES FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS 
OF MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES: PROBLEMS 
AND PROSPECTS FOR GROWTH IN MARKET CONDITIONS

Постановка проблеми. Функціонування під-
приємств машинобудування відбувається за 
постійної змінності чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища, загострення конкурент-
ної боротьби на внутрішньому і міжнародному 
ринках збуту продукції. Тому важливим для під-
приємств є підвищення рівня конкурентоспромож-
ності, нарощування нових конкурентних переваг, 

постійний розвиток конкурентного потенціалу, 
визначення сильних сторін та нових можливостей, 
що можливо шляхом здійснення управління кон-
курентоспроможністю та забезпечить реалізацію 
ефективних довгострокових стратегічних рішень. 
Важливим є постійне дослідження проблем на під-
приємствах машинобудування, що зумовлюють 
зниження рівня конкурентоспроможності, а також 
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необхідним є визначення перспектив до підви-
щення конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження рівня конкурентоспроможності під-
приємств, проблем формування конкурентних 
переваг, напрямів її підвищення відображено у 
роботах таких вчених: Андрусь О.І., Розбіцька Г.О. 
[1]; Денисенко Н.П., Воронкова Т.Є., Янковець Т.М. 
[2]; Коломієць В.М. [3]; Коновал В.В. [4]; Оболен-
цева Л.В. [5]; Піддубна Л.І. [6]; Сапрун Г.Г. [7]; 
Тюленєва Ю.В., Кобцов Н.В. [8]; Филюк Г. [9]; Халі-
мон Т.М. [10]; Шарко М.В., Васильченко К.Г. [11]; 
Швець О.М. [12]. 

Не вирішені раніше частини загальної про-
блеми. На сьогоднішній день питання конкурен-
тоспроможності та управління нею залишається 
дослідженим не в повній мірі на підприємствах 
машинобудування. Тому існує потреба у конкре-
тизації проблем підприємства, що впливають на 
ефективність управління конкурентоспромож-
ністю та визначенні шляхів її підвищення. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення особливостей управління конкуренто-
спроможністю підприємств машинобудування, 
уточнення проблем та перспектив зростання в 
ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день підприємства машинобу-
дування зазнають постійного негативного впливу 
чинників зовнішнього середовища, що познача-
ється на рівні їх конкурентоспроможності, конку-
рентних позиціях, іміджу, фінансовому становищі. 
Для підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств машинобудування необхідним є управління 
даним процесом, що матиме вплив на зростання 
показників діяльності. 

В залежності від впливу факторів внутріш-
нього та зовнішнього середовища на промисло-
вих підприємствах можуть виникати різні причини, 
проблеми погіршення конкурентоспроможності. 
Зокрема, виокремлюють дві групи причин погір-
шення конкурентоспроможності підприємств, 
а саме: ендогенні; екзогенні. Щодо ендогенних 
причин погіршення конкурентоспроможності слід 
виділити: неефективне управління конкуренто-
спроможністю; низький рівень кваліфікації персо-
налу; відсутність власних напрямів стратегічного 
розвитку; розробка стратегії конкурентоспромож-
ності на довгострокову перспективу, але потрібно 
також розробляти на короткострокову; трудоміст-
кість виробничого процесу; переважання застарі-
лого обладнання; значний рівень собівартості про-
дукції; зношеність обладнання; високий рівень цін 
на продукцію порівняно з конкурентами [9]. 

Серед екзогенних причин, що стримують підви-
щення конкурентоспроможності підприємств слід 
виділити: неефективність конкурентного серед-
овища; низький рівень розвитку конкуренції; низь-

кий рівень конкурентної боротьби; неефективність 
діючого законодавства; наявність адміністратив-
них бар’єрів; низька інноваційна активність під-
приємств; технологічна відсталість; зношеність 
основних засобів; відсутність сприятливих умов 
розвитку бізнес-середовища; відсутність під-
тримки з боку органів державної влади; неефек-
тивна система державного контролю за діяльністю 
підприємств [9]. 

Серед заходів покращення конкурентоспро-
можності підприємств машинобудування виділя-
ють: здійснення політики стимулювання експорту 
для підприємств; здійснення державної підтримки; 
створення умов для формування конкурентного 
середовища; підвищення ефективності конкурент-
ної політики; надання пільг та державної допо-
моги; захист вітчизняних підприємств; створення 
умов для розвитку бізнесу [9]. 

В дослідженні Денисенко Н.П., Воронкова Т.Є., 
Янковець Т.М. також було визначено проблеми 
підвищення конкурентоспроможності підприємств 
машинобудування, серед яких виділено: техніко-
технологічна відсталість (зношеність обладнання, 
застаріла технологія виробництва, повільне впро-
вадження інноваційних розробок, інтенсивне та 
екстенсивне використання обладнання, не вели-
кий асортимент продукції, відсутність програмного 
забезпечення, низький рівень інноваційної актив-
ності, відсутність кваліфікованих працівників, 
низький рівень заробітної плати); несприятливий 
бізнес-клімат [2]. 

Авторами було поділено чинники, що впли-
вають на конкурентоспроможність підприємств, 
на внутрішні і зовнішні. Серед зовнішніх чинни-
ків визначено такі: політична ситуація; еконо-
мічний стан в країні; цінова, податкова, зовніш-
ньоекономічна, фінансово-кредитна політика; 
інноваційний розвиток; низький рівень дер-
жавного регулювання; відсутність державної 
підтримки підприємств; наявність конкурентів 
і стан конкуренції на ринку. Щодо внутрішніх 
чинників впливу на конкурентоспроможність, 
то було виділено: направлення ресурсів на 
модернізацію і заміну зношеного устаткування; 
здача обладнання, що не використовується, в 
оренду; впровадження програмного забезпе-
чення; швидке реагування на потреби замовни-
ків шляхом вдосконалення системи маркетингу; 
налагодження політики збуту; застосування 
сучасних методів управління [2]. 

У роботі Андрусь О.І., Розбіцька Г.О. серед при-
чин недостатньої конкурентоздатності підприємств 
було наведено: неефективність системи управ-
ління; прийняття неефективних рішень; змінність 
кон'юнктури ринку; неефективна стратегія розви-
тку; неефективність фінансового менеджменту та 
управління витратами; низький рівень кваліфікації 
керівників і персоналу [1]. 
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Піддубна Л.І. запропонувала такі напрями під-
вищення конкурентоспроможності підприємств 
машинобудування: управління якістю продукції; 
здійснення інноваційної політики; вдосконалення 
продукції; наявність кваліфікованих трудових 
ресурсів; дослідження потреб споживачів [6]. 

Авторами Шарко М.В., Васильченко К.Г. було 
запропоновано перелік шляхів підвищення конку-
рентоспроможності підприємств харчової промис-
ловості та наведено такі: використання сучасних 
технологій; застосування сучасних методів управ-
ління; розширення асортименту продукції; перебу-
дова підприємства; пристосування до умов ринку; 
впровадження інноваційних розробок; виробни-
цтво продукції з урахуванням екологічних норм; 
підвищення якості продукції; постійний пошук 
споживачів; підвищення кваліфікації працівників 
та постійне навчання; трансформаційні зміни в 
управлінні [11]. 

Коломієць В.М. було також визначено про-
блем управління конкурентоспроможністю, невра-
хування яких може призвести до невдач під час 
реалізації стратегії: низький рівень контролю 
над стратегічно важливими показниками; слабка 
координація діяльності при здійсненні запланова-
них заходів; неконтрольовані зовнішні впливи та 
зміни в навколишньому середовищі підприємства; 
помилки при плануванні, занижена оцінка необхід-
них ресурсів; неув’язка стратегічних та оператив-
них планів; неясність та суперечливість постав-
лених цілей; низький або занадто високий рівень 
делегування повноважень; недосконалість інфор-
маційної та комунікаційної систем підприємства; 
низька кваліфікація та недостатня компетентність 
персоналу [3]. 

Слід відзначити, що підприємства мають змогу 
своєчасно реагувати на вплив чинників внутріш-
нього середовища, корегувати їх, зменшувати 
негативний вплив, але до зовнішніх чинників 
потрібно пристосовуватися аби своєчасно враху-
вати та визначити напрями зростання конкуренто-
спроможності, формування конкурентних переваг, 
що дозволить покращити фінансову, господарську, 
виробничу, інноваційну діяльність. 

Поряд з підвищенням конкурентоспроможності 
на підприємствах машинобудування існує потреба 
в управлінні даним процесом, що дозволить вирі-
шити існуючі проблеми. Необхідність здійснення 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
також пояснюється прагненням уникнути ситуацію 
банкрутства, виникнення фінансової кризи, вико-
ристати сильні сторони, наявні конкурентні пере-
ваги, необхідністю контролю та регулювання, про-
гнозування результатів в умовах нестабільності 
ринкового середовища. 

В роботі Коновал В.В. наведено структурні 
складові системи управління конкурентоспро-
можністю підприємства, серед яких: визначення 

необхідності управління конкурентоспромож-
ністю підприємств; об’єкт (рівень конкуренто-
спроможності, необхідний і достатній для забез-
печення життєдіяльності підприємства як 
суб’єкта економічної конкуренції) та суб’єкт 
управління конкурентоспроможністю (праців-
ники, які беруть участь у розробці та прийнятті 
управлінських рішень щодо управління конкурен-
тоспроможністю); функції управління конкурен-
тоспроможністю (аналіз показників, планування, 
організація, мотивація персоналу, контроль); про-
цес управління конкурентоспроможністю; мета 
управління конкурентоспроможністю (забезпе-
чення ефективного функціонування підприємства 
в умовах економічних, політичних, соціальних та 
інших змін зовнішнього середовища); визначення 
методології управління конкурентоспроможністю 
(концептуальні положення сучасної економічної 
та управлінської теорії); принципи управління; 
механізм управління конкурентоспроможністю; 
галузеві особливості управління; визначення 
ефективності управління [4]. 

Для кращого управління конкурентоспромож-
ністю підприємств машинобудування слід дотри-
муватися функцій управління, таких як: прогно-
зування – здійснення діагностики результатів 
управлінської діяльності та ефективності при-
йняття управлінських рішень; діагностична – вияв-
лення параметрів та проблем, що впливають на 
результат діяльності підприємства; аналітична – 
аналіз фінансового стану підприємства, результа-
тів планування, що дозволить виявити відхилення 
отриманих даних від запланованих; плану-
вання – розробка планів діяльності підприємства 
за результатами обробки фактичних параметрів, 
що відображають роботу структурних підрозділів; 
проектування – розробка альтернативних про-
ектів управлінських рішень; оптимізація – вибір 
керівництвом оптимального плану діяльності; 
прийняття рішення – затвердження оптималь-
ного плану діяльності; постановка завдань – роз-
робка, доведення до виконавців документів, що 
регламентують виконання управлінських рішень 
і визначають діяльність структур підприємства та 
організацію їх виконання [5]. 

Саму процедуру управління конкурентоспро-
можністю промислових підприємств розділяють 
на такі основні етапи: 1) моніторинг діяльності 
конкурентів, відповідної інформації; 2) аналіз 
зовнішнього середовища, розробка заходів щодо 
подолання негативного впливу даних чинників; 
3) дослідження внутрішнього середовища та фор-
мування способів нейтралізації даних чинників, 
використання власних можливостей, сильних сто-
рін; 4) визначення конкурентних переваг, прове-
дення оцінки рівня конкурентоспроможності, роз-
робка стратегії розвитку відповідно до отриманих 
даних на попередніх етапах; 5) визначення конку-
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рентних переваг підприємства, корегування стра-
тегії розвитку, розробка напрямів розвитку [12]. 

На підприємствах машинобудування є ряд про-
тиріч, що перешкоджають підвищенню рівня кон-
курентоспроможності та здійсненню управління, 
зокрема: відсутність визначеного переліку чинни-
ків впливу на конкурентоспроможність; складність 
збору, обробки інформації; відсутність кваліфіко-
ваних працівників; брак ресурсного забезпечення; 
загроза фінансової кризи; незлагодженість роботи 
функціональних підрозділів; відсутність ефек-
тивної стратегії забезпечення конкурентоспро-
можності, системи, механізму управління; низька 
якість управління, що обумовлено неефектив-
ністю управлінського процесу на підприємстві та 
впливом чинників ринкового середовища; недо-
сконалість інформаційних технологій; низький 
рівень мотивації персоналу. 

Серед напрямів підвищення конкурентоспро-
можності підприємств машинобудування слід 
виділити такі: використання системи управління 
персоналом; оптимізація системи інформаційного 
забезпечення; впровадження механізмів захисту 
прав інтелектуальної власності, авторських прав; 
застосування різних інструментів стимулювання 
інноваційної діяльності; впровадження інновацій-
них технологій; налагодження взаємодії між держа-
вою та підприємствами; залучення інвестиційного 
капіталу та спрямування коштів на модернізацію 
виробництва і підвищення конкурентоспромож-
ності; вдосконалення маркетингової діяльності; 
належний рівень фінансового забезпечення; здій-
снення навчання працівників; формування конку-
рентної політики; розробка стратегії розвитку та 
стратегічних напрямів; використання конкурентної 
стратегії; примноження конкурентних переваг. 

Зауважимо, що для вирішення проблем конку-
рентоспроможності на підприємствах машинобу-
дування доцільним є: удосконалення управління 
всіма сферами діяльності; використання сучас-
них методів управління конкурентоспроможністю; 
налагодження партнерських відносин з постачаль-
никами; розширення асортименту продукції; дослі-
дження потреб споживачів; удосконалення роботи 
структурних підрозділів; формування конкурентних 
переваг на підставі здійснення бізнес-планування; 
стимулювання персоналу до ефективної роботи; 
зацікавлення управлінського персоналу в резуль-
татах роботи; зменшення витрат та зниження собі-
вартості продукції; налагодження роботи відділу 
маркетингу; ефективна кадрова політика; аналіз 
показників діяльності; здійснення контролю за 
грошовими потоками, зменшення кредиторської 
заборгованості, управління дебіторською забор-
гованістю; прогнозування фінансових показників; 
дослідження доходів споживачів; вдосконалення 
нормативно-правової бази. Здійснення подібних 
заходів дозволить підприємству ефективно управ-

ляти витратами, раціонально використовувати 
ресурси, зменшити число загроз та ризиків. 

Основними шляхами ефективного управління 
конкурентоспроможністю на підприємствах маши-
нобудування є: управління витратами (зменшення 
витрат на виробництво продукції, удосконалення 
технології виробництва, скоординована робота 
працівників, постійний моніторинг ринку, вико-
ристання дешевої робочої сили, купівля дешевої 
сировини); управління виробництвом та збутом 
продукції (поліпшення якості продукції, зростання 
обсягів виробництва, модернізація виробництва, 
освоєння нових ринків збуту, збільшення експорту, 
запровадження новітніх технологій, використання 
кращих матеріалів, вибір методів ціноутворення, 
здійснення післяпродажного обслуговування); 
державна підтримка (надання урядових гаран-
тій, страхування ризиків, пільгове кредитування, 
надання субсидій, дотацій, удосконалення подат-
кової, цінової, облікової політики); управління 
інвестиціями (залучення інвестиційного капіталу, 
спрямування інвестицій на впровадження енер-
гозберігаючих технологій); управління трудовими 
ресурсами (навчання персоналу, наявність ква-
ліфікованих працівників, покращення умов праці, 
використання методів мотивації, створення умов 
для кар’єрного росту, підвищення рівня заробітної 
плати); використання системи управління якістю 
продукції (виробництво продукції відповідно до 
встановлених міжнародних стандартів); контр-
оль за виробництвом та збутом продукції; впро-
вадження інноваційної політики підприємства для 
конкуренції на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках; вдосконалення продукції (зміна якості това-
рів, технічних параметрів, використання цінових 
чинників підвищення конкурентоспроможності, 
проведення реклами). 

Здійснення управління конкурентоспромож-
ністю на підприємствах машинобудування спри-
ятиме вибору ефективної конкурентної страте-
гії, отриманню бажаних результатів, плануванню 
виробничої діяльності, інформуванню всіх під-
розділів, здійсненню фінансового управління, 
управління персоналом, виробництвом продук-
ції, підвищенню привабливості бізнесу. Отже, на 
сучасному етапі розвитку підвищення конкуренто-
спроможності підприємств є можливим за умови 
здійснення управління, освоєння сучасних методів 
управління, що сприятиме покращенню результа-
тів діяльності, фінансово-господарських показни-
ків та потребує впровадження дієвого механізму, 
системи управління конкурентоспроможністю. За 
умови управління конкурентоспроможністю про-
мислові підприємства повинні враховувати куль-
туру ведення бізнесу, переваги закордонних фірм, 
юридичні, соціальні, політичні особливості, вподо-
бання споживачів, шляхи проникнення на ринок 
та впроваджувати стратегію розвитку конкурен-
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тоспроможності, що є передумовою формування 
конкурентних переваг. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, за умови постійного впливу чинників 
зовнішнього середовища на підприємствах маши-
нобудування доцільним є управління конкуренто-
спроможністю, що дозволить виділити протиріччя, 
які перешкоджають підвищенню рівня конкуренто-
спроможності та здійсненню управління, а також 
слід аналізувати проблеми конкурентоспромож-
ності. Поряд з цим, слід визначати напрями під-
вищення конкурентоспроможності підприємств 
машинобудування, впроваджувати шляхи ефек-
тивного управління конкурентоспроможністю. Все 
це дозволить покращити імідж підприємств маши-
нобудування та показники діяльності. 
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