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Вступ. В сучасній вітчизняній економіці машинобудівні підприємства 

потребують тенденцій загальноекономічної стабілізації, посилення 

конкуренції та інше, все це обумовлює необхідність комплексного 

стратегічного управління. 

Вітчизняним машинобудівним підприємствам необхідно враховувати ряд 

найважливіших чинників, що впливають на ефективність конкурентної 

стратегії, а саме: зовнішнє і внутрішнє середовище та потенціал 

машинобудівних підприємств. 

Аналіз основних досягнень і літератури. Питанням вибору та оцінки 

конкурентної стратегії, присвячено роботи багатьох вітчизняних та іноземних  
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учених, серед яких слід виділити І. Ансоффа, Г. Азоєва, Г. Багієва, Є. 

Голубкова, В. Гриньову, Ю. Іванова, Ж. Ламбена, Ф. Котлера, М. Портера, О. 

Пушкаря, О. Шубіна та інших. 

Мета дослідження. Метою статті є формування ефективного 

управлінського рішення щодо впровадження конкурентної стратегії 

машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого 

інвестування. 

Матеріали досліджень. В сучасних динамічних умовах машинобудівні 

підприємства повинні враховувати всі фактори, особливо   потрібно    

досліджувати   дії    конкурентів  та  формувати конкурентні стратегії. 

В сучасних умовах сформувалися умови для реалізації потенційних 

можливостей вітчизняних машинобудівних підприємств, а саме, використання 

сучасних принципів, методів та інструментів з метою створення і досягнення 

конкурентних переваг. 

Результати досліджень. Конкурентна стратегія – це комплекс дій, що 

спрямовані на забезпечення стійких позицій машинобудівного підприємства, 

отримання довгострокових конкурентних переваг. Вони складаються з ряду 

підходів і напрямів, що розробляються керівництвом з метою прийняття 

ефективного управлінського рішення щодо впровадження конкурентної 

стратегії машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого 

інвестування. 

В цілому формується єдиний підхід до визначення конкурентної стратегії 

як сукупності окремих взаємопов’язаних, взаємозалежних і 

взаємообумовлених елементів, об’єднаних однією стратегічною метою - 

створення і підтримка конкурентної переваги машинобудівного підприємства. 

При цьому конкурентна стратегія є елементом економічної стратегії, яка 

перебуває під впливом дії таких об’єктивних закономірностей, як: цілісність, 

інтеграційність, комунікативність, адаптивність, синергійність [2]. 

Існує безліч конкурентних стратегій, що забезпечують досягнення 

конкурентних переваг. Для розробки конкурентної стратегії машинобудівних 

підприємств необхідно постійно проводити стратегічний аналіз зовнішнього 

та внутрішнього середовища. Під стратегічним аналізом зовнішнього 

середовища розуміється аналіз сукупності зовнішніх факторів, які впливають 

або можуть вплинути на діяльність машинобудівних підприємств та не 

залежать від внутрішніх переваг або недоліків самого підприємства. 

Сучасні конкурентні стратегії машинобудівних підприємств (рис.): 

управління змінами; стратегія швидкої реакції; стратегії диференціації; 

венчурні стратегії і венчурне управління; стратегічне досягнення 

результативності; стратегічні альянси; командна робота і коучинг; синергічне 
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управління бізнесом; системне управління бізнес-процесами; системні 

інновації; підприємницька творчість; стратегія ментального айкідо; система 

управління взаємовідносинами з клієнтами,   спонукають   машинобудівні   

підприємства  до  розробки конкурентної стратегії машинобудівних 

підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування. 

 

Розробка конкурентної стратегії машинобудівних підприємств
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Рис. - Механізм формування ефективного управлінського рішення щодо 

впровадження конкурентної стратегії машинобудівних підприємств на 

засадах інноваційно-спрямованого інвестування 

 

 

За умов обмеженості інвестиційних ресурсів стає проблема вибору 

пріоритетних напрямів інвестування, що сприяють підвищенню ефективності 

машинобудівного виробництва. Назріла потреба в активізації інноваційно-

спрямованого інвестування у машинобудування з метою збереження позитивних 

тенденцій та забезпечення подальшого стійкого зростання. 
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Як зазначив Портер, універсальної конкурентної стратегії підприємства 

не існує. Конкурентна стратегія може існувати лише як план окремого бізнес-

напрямку. 

Висновки. Конкурентна стратегія повинна розроблятися за певною 

методикою, що забезпечуватиме контрольованість і керованість внутрішніх 

конкурентних факторів. Сукупність цих факторів є складовим елементом 

внутрішніх функціональних сфер формування конкурентних переваг і саме 

вона дозволить машинобудівному підприємству випередити своїх 

конкурентів. Але машинобудівному підприємству в сучасних умовах доцільно 

також приділяти увагу удосконаленню товарів, сервісному обслуговуванню, 

створенню іміджу тощо. Усе вище перелічене дозволить машинобудівному 

підприємству забезпечити стабільне отримання прибутку та підвищувати 

конкурентоспроможність за рахунок інноваційно-спрямованого інвестування. 
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