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подолання кризового стану в Україні можливе шляхом 
забезпечення конкурентоспроможності в промис-
ловому комплексі в цілому та в машинобудівному 

зокрема. конкурентоспроможність машинобудування ви-
значається наявністю як конкурентоспроможних галузей, 
так і можливістю органів державного управління створити 
умови для досягнення та утримання конкурентних переваг 
в цих галузях. тому однією із важливих задач підвищення 
конкурентоспроможності машинобудівного комплексу є 
виявлення його конкурентного потенціалу.

проблемам конкурентоспроможності на макро-, мезо- 
та мікрорівнях розглядаються вченими та дослідниками, 
такими як: портер м. [1], іванов Ю., тищенко о. [2], Брико- 
ва і. [3], антонюк л. [5], Захарова с., денисов д. [6]. питан-
ня міжнародної конкуренції розглядаються портером м., 
Бриковою і. проблеми конкурентоспроможності підпри-
ємства  – івановим Ю.,тищенко о., Захаровою с., денисовим 
д. однак обґрунтований методичний підхід до оцінки кон-
курентоспроможності галузей машинобудування України 
відсутній.

тому доцільним є розроблення методичного підходу 
до оцінки конкурентоспроможності галузей машинобуду-

вання, сутність якого полягає в формуванні обґрунтовано-
го алгоритму щодо аналізу конкурентної стійкості галузей 
машинобудування, тобто визначення конкурентних пере-
ваг цих галузей на зовнішньому та внутрішньому ринках 
з  урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів. алгоритм 
оцінки конкурентоспроможності галузей машинобуду-
вання складається з наступних етапів: 1) обґрунтування 
критеріїв оцінки показників важливості вибраних галузей 
машинобудування; 2) формування системи показників для 
оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудуван-
ня; 3) вибір еталонних або планових значень показників 
оцінки конкурентоспроможності галузей машинобуду-
вання; 4) проведення розрахунку оцінки конкурентоспро-
можності галузей машинобудування; 5) порівняння роз-
рахункових значень показників з еталонними значеннями 
показників; 6) проведення інтегральної оцінки стратегіч-
ного потенціалу галузей машинобудування; 7) оцінка ре-
зультатів діагностики; 8) виявлення «вузьких місць» та кон-
курентних переваг в галузях машинобудування; 9) форму-
вання системи моніторингу внутрішнього та зовнішнього 
конкурентного середовища.

на першому етапі обґрунтовуються критерії оцінки 
показників важливості вибраних галузей машинобудуван-
ня. конкурентну перевагу певна галузь машинобудування 
може забезпечити залежно від ефективності діяльності, 
конкурентоспроможності галузі та характеру її конку-
рентної стратегії. конкурентна перевага забезпечує пере-
вагу галузі машинобудування над конкурентами на ринку, 
проявляється в конкурентному середовищі, має високий 
рівень адаптації до змін в ньому, визначає можливості 
ефективного функціонування галузей машинобудування. 
вид конкурентної переваги визначає ринкові можливості 
галузей, а також шляхи реалізації конкурентної стратегії.

існуючі класифікаційні підходи до визначення конку-
рентних переваг не відображають різноманіття конкурент-
них переваг, що ускладнює оцінку конкурентоспроможно-
сті галузей машинобудування. в літературі розгляда-
ється детальна класифікація переваг підприємства  
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Таблиця 1
«Вузькі місця» та конкурентні переваги галузей машинобудування

Галузі машинобудування «Вузькі місця» Конкурентні переваги

Ракетно-космічне
Енергетичне

Низький рівень фінансової стабільності
Неефективне використання виробничих потужностей
Велика енергоємність і матеріалоємність продукції
Негнучка організаційна структура
Достатньо висока плинність кадрів

Стійка конкурентна позиція на внутрішньому 
ринку
Стійка конкурентна позиція на зовнішньому 
ринку

[2, с. 35–44]: за джерелом походження (зовнішні та вну-
трішні); ступенем відтворюваності (переваги високого 
порядку (стійки), переваги низького порядку (нестабіль-
ні); методом або засобом одержання переваги; за фак-
торами і суб’єктами; рівнем ієрархії; змістом фактора 
переваги; методом конкуренції; сферою прояву;  видом 
одержуваного ефекту від реалізації переваги; характе-
ром фактора; тривалістю дії; характером виникнення; си-
лою конкуренції; ступенем значущості для підприємства;  
можливістю регулювання підприємством;  відповідні- 
стю характеру цілей підприємства; роллю у забезпеченні 
конкурентної стратегії.

оцінка стратегічної важливості вибраних галузей ма-
шинобудування для країни проводиться на основі страте-
гічного потенціалу цих галузей. для цього можна запропо-
нувати використання наступних показників: темп зростан-
ня продукції галузей машинобудування; темп зростання 
продукції галузі машинобудування в порівнянні з темпом 
зростання машинобудування в цілому; частка продукції га-
лузі у ввп(врп).

для розрахунку необхідною є інформація за 3-5 остан-
ніх років.

як критерії оцінки показників можна запропонувати 
такі: високий темп галузевого зростання (+)  – перевищує 
темп зростання економіки в цілому на 3 та більше  пг; висо-
ка доля в ввп(врп) (+) – частка продукції галузі в  ввп(врп) 
перевищує 3%.

ці критерії дозволяють визначити ступінь стратегічної 
важливості для країни. виявлення стратегічної важливості 
визначається таким чином:

високий темп галузевого зростання та висока часка  �
в ввп(врп) – критична важливість для країни;  
низький темп галузевого зростання та висока част- �
ка в  ввп(врп) – критична важливість для країни; 
високий темп галузевого зростання та висока част- �
ка в ввп(врп) – критична важливість для країни;  
низький темп галузевого зростання та висока част- �
ка в ввп(врп) – проблемна важливість для країни;  
високий темп галузевого зростання та низька доля  �
в  ввп(врп) – середня важливість для країни;  
високий темп галузевого зростання та низька част- �
ка в ввп(врп) – середня важливість для країни;  
низький темп галузевого зростання та низька частка  �
в ввп(врп) – середня важливість для країни.

на другому етапі формується система показників 
для оцінки конкурентоспроможності галузей машино-

будування. можна запропонувати такі групи показників: 
експортно-імпортні; маркетингові; фінансові; трудові.

якщо галузь розглядати як велике підприємство, то 
можна запропонувати такі групи показників: маркетингові; 
управлінські; фінансові; інноваційні; виробничі; інформа-
ційні; трудові.

на третьому етапі здійснюється вибір еталонних або 
планових значень показників оцінки конкурентоспро-
можності галузей машинобудування. на четвертому етапі 
проводиться розрахунок оцінки конкурентоспроможності 
галузей машинобудування. на п’ятому етапі проводиться 
порівняння розрахункових значень показників з еталон-
ними значеннями показників. на шостому етапі прово-
диться інтегральна оцінка стратегічного потенціалу галу-
зей машинобудування. для встановлення коефіцієнтів зна-
чущості стратегічного потенціалу цих галузей проводиться 
експертна оцінка. на сьомому етапі здійснюється оцінка 
результатів діагностики.

діагностика дозволяє виявити конкурентні переваги, 
визначити стратегічні напрями розвитку економічної си-
стеми, визначити можливості внутрішнього середовища. 
на основі діагностики проводиться порівняння стану галу-
зей машинобудування з плановими показниками. прове-
дення діагностики потребує комплексного вирішення про-
блем, які існують в галузях, для виявлення слабких сторін. 
процес діагностики передбачає вибір стратегії розвитку 
галузей машинобудування. в літературі розглядаються такі 
види діагностики[2, с.252]:

 стратегічна діагностика; �
 управлінська діагностика;  �
економічна діагностика. �

стратегічна діагностика передбачає оцінку ефектив-
ності діяльності галузей машинобудування. 

Управлінська діагностика передбачає діагностику 
структури управління. 

економічна діагностика дозволяє оцінити стан галузей 
машинобудування на основі показників.

на восьмому етапі виявляються «вузькі місця» та кон-
курентні переваги в галузях машинобудування (табл. 1).

на дев’ятому етапі здійснюється формування системи 
моніторингу внутрішнього та зовнішнього конкурентного 
середовища. моніторинг розглядається як система управ-
ління діяльністю галузей машинобудування шляхом до-
слідження внутрішнього середовища. реалізація моніто-
рингу здійснюється в умовах мінливої кон’юнктури ринку. 
необхідність моніторингу внутрішнього конкурентного 
середовища визначається такими факторами як: розвиток 
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конкурентних відносин на внутрішньому ринку, розвиток 
економічних реформ, дієвість системи управління про-
мисловим комплексом, здійснення контролю за діяльні-
стю в галузі машинобудування. моніторинг розглядається 
як система управління діяльністю галузей машинобуду-
вання шляхом дослідження внутрішнього середовища. 
реалізація моніторингу здійснюється в умовах мінливої 
кон’юнктури ринку.

Загальну методику проведення моніторингу внутріш-
нього конкурентного середовища можна представити у ви-
гляді послідовності таких етапів [2, с. 272–279]: 1) підготовчі 
дії – встановлення мети дослідження, формування завдан-
ня моніторингу, вибір джерел дослідження, вибір методів 
дослідження; 2) систематичне спостереження – здійснення 
спостереження за обраними показниками, формування 
динамічних рядів числових характеристик; 3) збір інфор-
мації – здійснення збору інформації про стан зовнішнього 
та внутрішнього середовища; 4) обробка й систематизація 
отриманої інформації – здійснення обробки й системати-
зації даних для проведення оцінки конкурентоспромож-
ності галузей машинобудування; 5) розрахунок показників 
оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудуван-
ня – здійснення оцінки стану галузей машинобудування на 
основі використання інформації в динаміці; 6) порівняння 
та виявлення відхилень – здійснення порівняння розрахо-
ваних показників з еталонними або плановими; 7) аналіз 
конкурентного середовища – проведення аналізу на осно-
ві використання методів комплексного й системного аналі-
зу, експертних методів, аналітичних методів, узагальнення 
інформації, проведення sWOt-аналізу визначення конку-
рентної позиції галузей машинобудування; 8) оперативне 
прогнозування досліджуваних показників – проведення 
прогнозування показників з метою виявлення тенденцій 
їх розвитку, побудова моделей розвитку галузей машино-
будування; 9) інтерпретація отриманих даних щодо оцінки 
конкурентоспроможності галузей машинобудування  – 
формування висновків щодо оцінки галузей машинобуду-
вання, підготовка рекомендацій щодо розвитку галузей 
машинобудування.

моніторинг конкурентоспроможності включає два ве-
ликі блоки: перший – це розробка і впровадження системи 
моніторингу; другий – подальше її коректування з ураху-
ванням економічних і маркетингових реалій.

кінцевою метою моніторингу є управління змінами 
та відхиленнями шляхом своєчасного інформування про 
можливість настання несприятливих змін, що відводять 

убік від досягнення заданої мети розвитку. Багато авто-
рів в методологічному плані не згадують ні про об’єкт, ні 
про суб’єкт моніторингу, відразу приступаючи до викладу 
конкретного матеріалу по проблемах того або іншого мо-
ніторингу. об’єктом моніторингу стає явище, процес, стан, 
основними характеристиками, яких є мінливість, динаміч-
ність, а також які вимагають керованості з боку суб’єкта мо-
ніторингу. об’єктами оцінки при проведенні зовнішнього 
моніторингу є: постачальники (ресурсне забезпечення); 
покупці (ринкове середовище); конкуренти (конкурентний 
статус); держава (законодавчі та нормативні акти).

аналіз чинників внутрішнього середовища підприєм-
ства дозволяє також виділити певне поле для внутрішньо- 
фірмового моніторингу. об’єктами оцінки при проведенні 
внутрішнього моніторингу є: фінансовий стан (ресурсне за-
безпечення); бізнес-процеси і менеджмент (ринкове середо-
вище); виробництво і технологічний розвиток (конкурент-
ний статус); персонал (законодавчі та нормативні акти).

таким чином, розроблений методичний підхід до оцін-
ки конкурентоспроможності галузей машинобудування 
є практичним інструментом по підвищенню конкуренто-
спроможності на основі адекватної інформаційної бази, що 
розкриває як внутрішні чинники, так і чинники зовнішньо-
го середовища.
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