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В статті визначено, що успіх діяльності 
підприємств машинобудування, позиції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, ста-
більність функціонування залежать від рівня 
конкурентоспроможності. Встановлено, що 
конкурентоспроможність визначає ефек-
тивність діяльності підприємств маши-
нобудування, відображає якість продукції, 
задоволення потреб споживачів, рівень 
конкурентної боротьби. Обґрунтовано, що 
на підприємствах слід здійснювати управ-
ління конкурентоспроможністю, що дозво-
лить організувати, спланувати даний про-
цес, приймати якісні стратегічні рішення. 
Задля підвищення ефективності управління 
конкурентоспроможністю існує потреба 
у використанні певного інструментарію, 
механізмів, систем, методів. Запропоновано 
теоретико-методичний підхід до форму-
вання стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування шляхом реалізації фак-
торного, системного, процесного підходів. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю, 
стратегічні вектори управління конкурен-
тоспроможністю, конкурентні переваги, 
конкурентний потенціал, підприємства 
машинобудування. 

В статье определено, что успех дея-
тельности предприятий машиностро-

ения, позиции на внутреннем и внешнем 
рынках, стабильность функционирования 
зависят от уровня конкурентоспособно-
сти. Установлено, что конкурентоспо-
собность определяет эффективность 
деятельности предприятий машино-
строения, отражает качество удовлет-
ворения потребностей потребителей, 
уровень конкурентной борьбы. Обо-
сновано, что на предприятиях следует 
осуществлять управление конкуренто-
способностью, что позволит органи-
зовать, спланировать данный процесс, 
принимать качественные стратегиче-
ские решения. Для повышения эффек-
тивности управления конкурентоспо-
собностью существует потребность 
в использовании определенного инстру-
ментария, механизмов, систем, методов. 
Предложено теоретико-методический 
подход к формированию стратегических 
векторов управления конкурентоспособ-
ностью предприятий машиностроения 
путем реализации факторного, систем-
ного, процессного подходов. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, 
стратегические векторы управления кон-
курентоспособностью, конкурентные преи-
мущества, конкурентный потенциал, пред-
приятия машиностроения.

Machine-building enterprises need to increase the efficiency of competitiveness management to improve financial and economic performance. An impor-
tant condition for successful management of the competitiveness of enterprises is the introduction of tools, mechanisms, methods. Their use for competitive-
ness management will affect the formation of competitive potential, development of competitive advantages, the level of competitiveness of enterprises and 
products, strategic and tactical decisions, business development, the state of production and economic activity. Therefore, the study of the outlined problem 
on the example of mechanical engineering enterprises deserves attention. The main goal of this paper is to development of theoretical and methodological 
approach to the formation of strategic vectors of competitiveness management of mechanical engineering enterprises. This study combines a new theoreti-
cal, methodological approach to the development of theoretical and methodological approach to the formation of strategic vectors of competitiveness man-
agement of mechanical engineering enterprises. Theoretical and practical recommendations for determining the strategic vectors of competitiveness man-
agement of machine-building enterprises have been developed. The main purpose of defining and applying strategic management vectors is to achieve 
a synergistic effect, is to increase the competitiveness of all areas of activity through the introduction of management tools, implementation of competitive 
strategy and models of strategic management of enterprise competitiveness, application of conceptual bases of competitive development long term. Theo-
retical and practical recommendations are of both theoretical and practical importance for mechanical engineering enterprises, which allow to systematize 
the sequence of definition of strategic control vectors, clarify their set, generalize and justify their use, determine optimal conditions for their compliance and 
predict the consequences for enterprises as a result. implementation. Under the condition of introduction of strategic vectors of competitiveness manage-
ment at machine-building enterprises the result will be improvement of strategic competitiveness management, growth of efficiency of functioning, reception 
of synergistic effect, successful development in the long run.
Key words: competitiveness, competitiveness management, strategic vectors of competitiveness management, competitive advantages, competitive 
potential, machine-building enterprises. 

Постановка проблеми. Підприємства маши-
нобудування потребують підвищення ефектив-
ності управління конкурентоспроможністю для 
підвищення фінансових, господарських резуль-
татів діяльності. Важливою умовою успішного 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
є впровадження інструментів, механізмів, методів. 
Їх використання для здійснення управління конку-
рентоспроможністю вплине на формування конку-
рентного потенціалу, розробку конкурентних пере-

ваг, рівень конкурентоспроможності підприємства 
та продукції, прийняття стратегічних і тактичних 
рішень, розвиток бізнесу, стан виробничо-госпо-
дарської діяльності. Тому дослідження окресленої 
проблеми на прикладі підприємств машинобуду-
вання заслуговує на увагу. 
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На сьогоднішній день питання розробки стра-
тегічних векторів управління конкурентоспромож-
ністю залишається не дослідженим, оскільки дані 
вектори не розроблені для підприємств машино-
будування. Тому доцільним є формування стра-
тегічних векторів та визначення їх результатів для 
підприємств машинобудування. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка теоретико-методичного підходу до форму-
вання стратегічних векторів управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняні та закордонні вчені досліджували 
питання визначення сутності конкурентоспро-
можності, здійснення стратегічного управління, 
використання системи, організаційно-економіч-
ного механізму управління конкурентоспромож-
ністю, визначення факторів впливу та способів 
підвищення конкурентоспроможності, але від-
сутнє визначення та набір стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю для підпри-
ємств машинобудування. Отже, існує потреба у 
встановленні послідовності вибору стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю та 
уточненні їх переліку, що дасть змогу їх дотри-
муватися на підприємствах машинобудування. 
Під час уточнення набору стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю нами було 
враховано сферу діяльності підприємств маши-
нобудування та вплив конкурентного серед-
овища, конкурентних переваг, конкурентного 
потенціалу, конкурентної стратегії, застосування 
інструментарію управління, що дозволило сфор-
мувати перелік векторів. 

Нами розроблено теоретико-практичні реко-
мендації до визначення стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування (рис. 1). 

Теоретико-практичні рекомендації мають як 
теоретичне, так і практичне значення для під-
приємств машинобудування, які дозволяють 
систематизувати послідовність визначення стра-
тегічних векторів управління, уточнити їх набір, 
узагальнити та обґрунтувати доцільність їх вико-
ристання, визначити оптимальні умови щодо їх 
дотримання та прогнозувати наслідки для під-
приємств в результаті їх впровадження. За умови 
впровадження стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю на підприємствах маши-
нобудування результатом буде удосконалення 
стратегічного управління конкурентоспромож-
ністю, зростання ефективності функціонування, 

отримання синергійного ефекту, успішний розви-
ток у довгостроковому періоді. 

Процес формування і визначення стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю зале-
жать від впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 
і тому доцільним є використання факторного під-
ходу, що орієнтований на дослідження, врахування 
впливу чинників. Врахування чинників впливу дасть 
змогу визначити чіткий перелік стратегічних век-
торів управління. Також дотримання факторного 
підходу дасть змогу встановити можливості до 
раціонального використання стратегічних векторів 
управління, досягнення бажаного ефекту, забез-
печить ефективне стратегічне управління конку-
рентоспроможністю. Одночасно, передбачається 
врахування чинників впливу під час розробки і при-
йняття тактичних, стратегічних рішень, встанов-
лення взаємозв’язків між стратегічними векторами 
управління, формування цілей, завдань, мети, 
визначення забезпеченості ресурсами. 

Системний підхід має довгостроковий характер 
та під час формування стратегічних векторів управ-
ління конкурентоспроможністю передбачає узгодже-
ність дій, мети, завдань векторів управління, високий 
рівень інформованості; пристосування та врахування 
впливу чинників ринкового середовища; встанов-
лення зав’язків між стратегічними векторами управ-
ління та стратегією розвитку підприємства, загаль-
ною 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. 

Процесний підхід під час визначення стратегіч-
них векторів управління конкурентоспроможністю 
дає змогу їх розглянути як набір взаємопов’язаних 
процесів, що реалізується протягом довгостро-
кового періоду та забезпечує ефективність їх 
використання. При цьому, всі стратегічні вектори 
управління є взаємопов’язаними та процесний під-
хід дозволяє визначити більш оптимальні способи 
їх використання, підвищити якість стратегічного 
управління конкурентоспроможністю, врахувати 
динамічність ринкового середовища та реагувати 
на його зміни, встановити узгодженість стратегіч-
них векторів управління, забезпечує обмін інфор-
маційними даними, зниження ризиків від здій-
снення процесів в рамках стратегічних векторів 
управління, скорочення витрат на використання 
стратегічних векторів управління, тривалості вико-
нання стратегічних завдань, підвищення контролю 
за досягненням завдань, обґрунтованість та опти-
мізацію процесу розробки, прийняття оперативних 
рішень, орієнтацію на досягнення синергійного 



251

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ри
с.

 1
. С

тр
ат

ег
іч

ні
 в

ек
то

ри
 у

пр
ав

лі
нн

я 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ро

м
ож

ні
ст

ю
 п

ід
пр

иє
м

ст
в 

м
аш

ин
об

уд
ув

ан
ня

Д
ж

ер
ел

о:
 р

оз
ро

бл
ен

о 
ав

т
ор

ом

 
1 

 

 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

252 Випуск 51. 2020

ефекту, а також незалежність процесу стратегіч-
ного управління. 

Основною метою визначення та застосування 
стратегічних векторів управління є досягнення 
синергійного ефекту, тобто забезпечення підви-
щення конкурентоспроможності всіх сфер діяль-
ності через впровадження інструментарію управ-
ління, 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. 

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. 

Поряд з цим, обов’язковим є також дослідження 
результатів функціонування та рівня конкуренто-
спроможності підприємств машинобудування. Від 
комплексної ефективності діяльності підприємства 
та рівня його конкурентоспроможності залежить 
визначення векторів стратегічного управління та їх 
вибір. Під час дослідження ефективності функціо-
нування підприємства здійснюється аналіз показ-
ників фінансової стійкості, ділової активності, рен-
табельності, платоспроможності, а також окремо 
аналізуються показники щодо оцінки конкуренто-
спроможності підприємства. 

Наступним етапом є визначення потреби до 
формування стратегічних векторів управління кон-
курентоспроможністю на підприємствах машино-
будування. За результатами дослідження і визна-
чення впливу чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища, з’ясування ефективності функці-
онування, рівня конкурентоспроможності під-
приємства обирається один із варіантів, а саме: 
негативний вплив оточуючого середовища, погір-
шення досліджуваних показників є підставою для 
подальшого визначення та використання страте-
гічних 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. 

Також передбачається здійснення підготовчих 
заходів щодо формування стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю. Даний етап 
охоплює оцінку готовності підприємства до вико-
ристання стратегічних векторів управління та 
визначення ресурсного забезпечення для визна-
чення набору стратегічних векторів управління. 

Переходимо до етапу формування стратегіч-
них векторів управління конкурентоспроможністю 
підприємств машинобудування, тобто передбача-

ється здійснення заходів щодо визначення чіткого 
набору стратегічних векторів управління. 

Також запропоновано набір стратегічних век-
торів управління конкурентоспроможністю під-
приємств: інструментарій управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування; 
процес вибору, реалізації конкурентної стратегії 
та модель стратегічного управління конкуренто-
спроможністю підприємств; концептуальні основи 
управління розвитком конкурентного потенціалу, 
концептуальні основи управління формуванням 
конкурентних переваг. 

Наступний етап – діагностика дієвості страте-
гічних векторів управління конкурентоспромож-
ністю підприємств. Для визначення дієвості стра-
тегічних векторів управління здійснюється прогноз 
очікуваних результатів від їх застосування. 

Потім відбувається прийняття рішення про 
використання стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю підприємств машино-
будування. На даному етапі відбувається впро-
вадження стратегічних векторів управління та 
в залежності від стану ефективності функціону-
вання, рівня конкурентоспроможності досліджу-
вано підприємств машинобудування обирається 
повна, часткова, вибіркова реалізація стратегіч-
них векторів управління. Обов’язковою умовою 
дієвого використання стратегічних векторів управ-
ління є правильний їх вибір та врахування ефек-
тивності функціонування підприємства, рівня кон-
курентоспроможності. 

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 викорис-
тання стратегічних векторів управління, встанов-
ленням взаємозв’язків між ними, злагодженістю 
розробки і прийняттям тактичних, стратегічних 
управлінських рішень, рівнем досягнення бажаних 
результатів. 

Одночасно проводиться контроль за викорис-
танням стратегічних векторів управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування. 
Тобто спеціальний підрозділ зі стратегічного 
управління конкурентоспроможністю повинен 
контролювати ефективність використання відпо-
відних стратегічних векторів управління, слідку-
вати за досягненням цілей, очікуваних результатів, 
прийняттям і реалізацією управлінських рішень, 
виявляти відхилення у досягненні цілей в коротко-
строковому та довгостроковому періодах, усувати 
виявлені відхилення та інформувати керівництво 
підприємства, структурних підрозділів. 

Переходимо до етапу визначення ефективності 
стратегічних векторів управління конкурентоспро-
можністю підприємств. 
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Останній етап – прийняття рішення про 
подальше дотримання стратегічних векторів 
управління. Враховуючи результати попереднього 
етапу та за умови досягнення бажаних результа-
тів доцільним є використання стратегічних век-
торів управління у довгостроковому періоді, що 
забезпечить успіх функціонування підприємства 
машинобудування, його розвиток у довгостроко-
вому періоді у порівнянні з конкурентами та вра-
ховуючи негативний вплив чинників зовнішнього  
середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. Набір 
стратегічних векторів управління конкурентоспро-
можності адаптований до діяльності лише підпри-
ємств машинобудування, оскільки він адаптова-
ний до особливостей їх функціонування. Отже, 
запропоновано стратегічні вектори управління 
конкурентоспроможністю підприємств маши-
нобудування, тобто інструментарій управління 
конкурентоспроможністю підприємств машино-
будування, процес вибору, реалізації конкурент-
ної стратегії та модель стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємств, концепту-
альні основи управління розвитком конкурентного 
потенціалу, концептуальні основи управління фор-
муванням конкурентних переваг. Їх використання 
на підприємствах машинобудування сприятиме 
формуванню конкурентних переваг, розвитку кон-
курентного потенціалу, зростанню конкуренто-
спроможності, покращенню сфер функціонування. 
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