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METHODS OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND STRATEGIC 

DIRECTIONS OF ITS INCREASE IN THE ENTERPRISES OF MECHANICAL 
ENGINEERING 

 
У даній статті обґрунтовано, що конкурентоспроможність є основною характеристикою 
ефективності господарської, виробничої діяльності, фінансової стабільності підприємств 
машинобудування та визначає можливості подальшого розвитку. Саме своєчасна оцінка 
конкурентоспроможності підприємства дозволить визначити ефективність ведення 
господарської діяльності, визначити проблеми, переваги та недоліки конкурентної політики, 
виявити напрямки до формування конкурентних переваг. Приділено увагу показникам оцінки 
конкурентоспроможності, що дозволяє її виміряти, оцінити можливості до її зростання, 
визначити напрямки до підвищення. Встановлено, що існує чимало методів, підходів оцінки 
конкурентоспроможності, які мають свої переваги та недоліки та існує потреба в їх 
систематизації. За результатами проведеного дослідження охарактеризовано методи 
оцінки конкурентоспроможності підприємств, визначено можливість їх використання для 
підприємств машинобудування, доведено доцільність їх застосування. Встановлено, що при 
виборі методів оцінки конкурентоспроможності слід враховувати особливості 
функціонування підприємств машинобудування. Зроблено акцент на необхідності 
використання на підприємствах стратегії підвищення конкурентоспроможності, що 
сприятиме розвитку конкурентних позицій в майбутньому. Досліджено стратегічні 
напрямки підвищення конкурентоспроможності, що є необхідною умовою для формування 
конкурентних переваг, покращення розвитку підприємств.  
 
In this article it is substantiated that competitiveness is the main characteristic of the efficiency of 
economic, production activity, financial stability of machine-building enterprises and determines 
the possibilities of further development. It is timely assessment of the competitiveness of the 
enterprise will allow to determine the effectiveness of conducting business activities, to identify 
problems, advantages and disadvantages of competition policy, to identify directions for the 
formation of competitive advantages. Attention is paid to the indicators of competitiveness 
assessment, which allows it to be measured, to evaluate the possibilities for its growth, to determine 
directions for improvement. It is established that there are many methods, approaches to 
competitiveness assessment, which have their advantages and disadvantages and there is a need for 



their systematization. According to the results of the research, the methods of assessing the 
competitiveness of enterprises are characterized, the possibility of their use for machine-building 
enterprises is determined, the feasibility of their use is proved. It is established that the choice of 
methods of competitiveness assessment should take into account the peculiarities of functioning of 
machine-building enterprises. Emphasis is placed on the need to use competitiveness enhancement 
strategies at enterprises, which will promote the development of competitive positions in the future. 
Strategic directions of competitiveness enhancement are investigated, including: environmental 
monitoring; adjustment of organizational and technical level of production; raising the level of 
professionalism of employees; organization of innovative activity; introduction of financial and 
information technologies; use of reliable data; the use of resource-saving technologies; production 
of a new type of products; transformational changes in management; expansion of the range; 
diagnostics of results of activity; implementation of competitive strategy; improvement of credit, 
tax, investment and innovation mechanism; search for new markets; structural restructuring of the 
enterprise; access to quality raw materials, rational use of resources. The use of strategic 
directions of increasing competitiveness in the enterprises of mechanical engineering is a 
prerequisite for the formation of competitive advantages, improving the development of enterprises, 
will have a positive impact on the results of financial and economic activities, will contribute to the 
achievement of strategic goals, fulfillment of the tasks set. 
 
Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія розвитку, методи оцінки, конкурентні 
переваги, стратегічні напрямки. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування підприємств машинобудування є досить 

складними, адже їх розвиток відбувається за умов змінності чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища, загострення конкурентної боротьби на ринках, нестабільності економічної ситуації. Тому 
підприємства змушені впроваджувати заходи для покращення їх розвитку, підвищення показників діяльності, 
формувати конкурентні переваги. Саме рівень конкурентоспроможності підприємств впливає на досягнення 
стратегічних цілей, завдань, визначає перспективи розвитку та дозволяє оцінити стан підприємства, 
ефективність його фінансово-господарської діяльності. Рівень конкурентоспроможності підприємства 
визначається задоволенням потреб покупців, врахуванням їх вподобань, якістю продукції, відповідністю вимог 
ринку. Враховуючи означене, існує потреба в дослідженні підходів до оцінки конкурентоспроможності 
підприємств машинобудування.  

Саме оцінка рівня конкурентоспроможності виступає важливим інструментом для дослідження 
ефективності господарської, виробничої, фінансової діяльності, позицій на ринку, визначення сильних та 
слабких сторін, напрямів подальшого розвитку, формування конкурентних переваг, що сприяє подальшому 
розвитку та покращенню діяльності. Поряд з цим, визначення рівня конкурентоспроможності є основою для 
планування подальшої діяльності, розробки стратегії, механізму забезпечення конкурентоспроможності, що 
також підтверджує доцільність оцінки конкурентоспроможності. Доцільно зупинитися на дослідженні 
стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності, що дозволить підприємству покращити свою 
роботу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань оцінки рівня конкурентоспроможності, 
розвитку підприємств, конкурентних позицій, формування напрямів підвищення конкурентоспроможності, 
механізму розвитку конкурентних стратегій присвячено праці багатьох науковців, серед яких: Дикань В.Л., 
Пономарьова Т.В. [1]; Должанський І.З., Загорна Т.О. [2]; Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А., 
Головко О.С. [3]; Каплун І.В., Погуда Н.В. [4]; Кваско А.В. [5]; Колмакова О.М., Андріянова О.А. [6]; 
Левицька А.О. [7]; Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. [8]; Погребняк Д.В. [9]; Сахно І.В. [10]; 
Тарнавська Н.П. [11]; Шаркo М.В., Васильченко К.Г. [12].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Кожен з авторів зробив вагомий внесок 
у дослідження методів, показників оцінки конкурентоспроможності, але відсутній єдиний набір даних 
показників для підприємств машинобудування. Також не визначено чіткі напрями підвищення 
конкурентоспроможності для даних підприємств та стратегічні перспективи їх розвитку, що потребує 
детального дослідження.  



Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методів оцінки конкурентоспроможності, 
з’ясування їх переваг та недоліків, визначення стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств машинобудування.  

Виклад основного матеріалу. Оцінка конкурентоспроможності підприємства є важливим 
інструментом визначення її рівня, що дозволяє охарактеризувати можливість підприємства конкурувати на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, визначити конкурентні можливості, здатність своєчасно реагувати на 
зміну чинників оточуючого середовища, пристосовуватися до них. За допомогою оцінки 
конкурентоспроможності можна оцінити успішність функціонування підприємства на ринку за визначений 
період. Слід зазначити, що сьогодні використовується значна кількість методів для оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Застосування методів оцінки конкурентоспроможності дозволяє 
визначити на підприємстві наявність конкурентних переваг, рівень конкурентоспроможності в різні періоди 
часу, сильні та слабкі сторони, переваги та можливості, порівняти показники з конкурентами, прийняти 
ефективні рішення щодо зміцнення конкурентних позицій.  

Основні методи оцінки конкурентоспроможності наведено в табл. 1. Зупинимося на характеристиці 
деяких з них.  

 
Таблиця 1. 

Класифікація  методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 
Ознака класифікації Група методів Методи 

Стратегічні Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/ 
DPM тощо За рівнем ухвалення 

рішення Тактичні 
Інтегральні методи, аналіз конкурентних переваг, 

теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції, самооцінка 

Матричні Матриця БКГ, матриця МакКінсі, матриця 
Shell/DPM, метод PIMS, матриця Ансоффа 

Індексні (аналітичні) 
Інтегральні методи, метод конкурентних переваг, 

теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції 

За формою представлення 
результатів 

Графічні Радіальна діаграма, багатокутник 
конкурентоспроможності, метод профілів 

Кількісні Диференційований метод, інтегральний метод, 
метод різниць, метод балів За способом оцінювання 

Якісні SWOT−аналіз, метод експертних оцінок, 
евристичні методи 

Спеціальні Конкурентоспроможність продукції, матричні 
методи 

За ступенем охоплення 
аспектів функціонування 

підприємства Комплексні Індексні, інтегральні методи, метод балів 
Методи, що 

характеризують ринкові 
позиції 

Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/ 
DPM, метод PIMS, модель Портера 

Методи, що 
характеризують рівень 

менеджменту 

Метод LOTS, метод експертної оцінки, 
ситуаційний аналіз, карти стратегічних груп, 

бенчмаркінг 
За показниками і змінними, 
що використовують під час 

аналізу Методи, що 
характеризують 

фінансово−економічну 
діяльність 

Методи фінансово−економічного аналізу, методи 
прогнозування фінансового стану 

Примітка: складено автором на основі [2; 5; 7; 11] 
 
За рівнем ухвалення рішення було визначено стратегічні та тактичні методи. Застосування стратегічних 

методів (модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/DPM) дозволяє оцінити позицію підприємства на ринку 
збуту продукції, привабливість продукції, обсяги збуту продукції, сформувати напрямки до зміцнення 
конкурентної позиції та обрати стратегію розвитку, прийняти ефективні управлінські рішення в 
довгостроковому періоді. Тактичні методи дають змогу провести аналіз конкурентних переваг, оцінити 
ефективність конкуренції, конкурентоспроможність продукції, тобто проаналізувати окремі складові 
конкурентоспроможності та прийняти рішення на короткостроковий період.  

За допомогою матричних методів існує можливість провести маркетингову оцінку ефективності 
діяльності підприємства шляхом використання двовимірних матриць та за умови наявності достовірної 
інформації щодо обсягів виробництва, збуту продукції. Перевагою матричних методів є їх простота, проведення 



достовірної оцінки конкурентоспроможності та недоліком є обмеженість даних, за якими проводять оцінку, 
складність оцінки темпів зростання ринку, неврахування достатньої кількості факторів.  

Індексні методи базуються на порівнянні рівня досліджуваного показника в звітному періоді до його 
рівня в базисному періоді, дозволяють оцінити вплив обраних чинників на зміну шуканого показника. 
Недоліком є складність розрахунків та значний обсяг даних.  

Перевагою графічних методів є простота, наочність, дозволяють графічно зобразити рівень 
конкурентоспроможності підприємства. Недоліком даних методів є обмеженість кількості факторів, що 
враховуються, нівелювання даних за умови застосування великої кількості характеристик.  

Щодо кількісних методів оцінки конкурентоспроможності треба відзначити, що використовуються 
відносні показники для визначення рівня конкурентоспроможності за визначеними видами діяльності та їх 
використання дозволяє визначити можливості підприємства у конкурентній боротьбі, прийняти ефективні 
управлінські рішення.  

Недоліком якісних методів є суб’єктивізм проведеної оцінки, відсутність математичного підтвердження 
отриманих даних експертної оцінки. Проте, на підставі їх застосування є можливість оцінити реальні факти, 
визначити недоліки в роботі, сильні сторони за умови використання достовірної інформації.  

За ступенем охоплення аспектів функціонування підприємства авторами було виділено спеціальні та 
комплексні методи [2; 5; 7; 11]. При використанні комплексних методів слід враховувати специфіку 
функціонування підприємств машинобудування та вони дозволяють охарактеризувати специфіку діяльності 
даних підприємств. Дані методи дозволяють врахувати діяльність підприємства на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, порівняти показники з конкурентами, визначити переваги, оцінити рівень 
конкурентоспроможності. Застосування спеціальних методів передбачає визначення рівня 
конкурентоспроможності лише за певними напрямами, тобто фінансовий, виробничий, маркетинговий, 
збутовий.  

За показниками і змінними, що використовують під час аналізу наведено методи, що характеризують 
ринкові позиції, методи, що характеризують рівень менеджменту, методи, що характеризують 
фінансово−економічну діяльність. Перевагою методів, що характеризують ринкові позиції є можливість 
проведення оцінки конкурентних позицій, визначення сильних та слабких сторін, вибір конкурентної стратегії, 
впровадження заходів для покращення розвитку. Методи, що характеризують рівень менеджменту дають змогу 
оцінити ефективність управління конкурентоспроможністю, виробництвом, фінансами, збутом, визначити 
недоліки в конкурентній стратегії, напрями покращення діяльності, зміцнення конкурентних позицій. Методи, 
що характеризують фінансово−економічну діяльність дозволяють проаналізувати фінансовий стан 
підприємства, оцінити фінансову стійкість, платоспроможність, рентабельність, ділову активність, 
спрогнозувати показники діяльності, що дозволять визначити рівень конкурентоспроможності та прийняти 
ефективні управлінські рішення.  

Інший автор також згрупував методи оцінки конкурентоспроможності за рядом ознак (табл. 2). 
Означені методи оцінки конкурентоспроможності також мають свої переваги та недоліки.  

 
Таблиця 2. 

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
Ознака Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Залежно від об’єкта оцінки Методи оцінки конкурентоспроможності персона, 
методи оцінки конкурентоспроможності продукції, 
методи оцінки конкурентоспроможності організації 

За ступенем врахування аспектів 
функціонування підприємства 

Спеціальні, комплпексні 

За формою представлення результату Матричні, графічні, індексні 
За можливістю прийняття стратегічних 

рішень 
Поточні, стратегічні 

За напрямом формування інформаційної бази Критеріальні, експертні 
За способом оцінки Якісні, кількісні 

Залежно від конкретизованої мети оцінки Позиціонування у групі, визначення динаміки позицій 
у групі, визначення конкурентних переваг 

Примітка: складено автором на основі [1; 3; 7; 9] 
 
Слід зауважити, що у роботі Сахно В.І. було наведено такі методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства [10]: методи, засновані на теорії ефективної конкуренції; методи, основані на теорії конкурентних 
переваг; матричні методи; інтегральний метод; методи, в основі яких лежить теорія якості товару. Тобто 
зазначено методи, які дозволяють проаналізувати положення підприємства на ринку, виявити слабкі сторони, 
обрати стратегію розвитку.  

Левицька А.О. систематизувала методи оцінки конкурентоспроможності на такі групи: матричні; 
графічні; індексні; аналітичні; комплексні [7]. Серед переваг матричних методів було визначено можливість 
оцінки різних напрямів діяльності, отримання достовірної оцінки конкурентоспроможності, простота у 



використанні. Щодо недоліків даних методів, то відзначено можливість проведення оцінки 
конкурентоспроможності лише за двома характеристиками. Наведено значну кількість графічних методів та 
встановлено, що основною перевагою є простота використання, але вони не дозволяють оцінити загальний 
рівень конкурентоспроможності, спрогнозувати конкурентні переваги. Перевагою використання індексних 
методів є можливість аналізу показників конкурентів, галузевих показників, фінансового стану підприємства. 
Щодо аналітичних методів, то недоліком є складність розрахунків. Більш ефективними є комплексні методи 
оцінки, оскільки вони дозволяють всебічно проаналізувати діяльність підприємства, достовірно оцінити рівень 
конкурентоспроможності, виявити переваги та недоліки.  

Група авторів Колмакова О.М., Андріянова О.А. [6] здійснили ґрунтовний аналіз існуючих методів 
оцінки конкурентоспроможності підприємства та серед основних було виділено: матричні методи (переваги: 
високий рівень достовірності оцінки; недоліки: потребує точних інформаційних даних, не дозволяє визначити 
причини погіршення конкурентоспроможності); методи, які ґрунтуються на процедурі оцінювання 
конкурентоспроможності товару, що виробляється або послуги, що надається підприємством (переваги: 
можливість оцінити конкурентоспроможність продукції та підприємства, використання маркетингових методів; 
недоліки: не дозволяє чітко визначити сильні та слабкі сторони підприємства, охарактеризувати діяльність); 
методи, в основу яких покладено теорію ефективної конкуренції (переваги: аналіз різних елементів 
підприємства; недоліки: врахування лише конкурентних переваг, аналіз різнопланових показників, що можуть 
свідчити про хибний рівень конкурентоспроможності); методи, засновані на комплексному підході до оцінки 
конкурентоспроможності (переваги: визначення динаміки конкурентоспроможності в майбутньому). Авторами 
було визначено переваги та недоліки даних методів та встановлено, що відсутня єдина методика оцінки 
конкурентоспроможності підприємства.  

Слід зауважити, що при здійсненні оцінки конкурентоспроможності доцільно дотримуватися 
комплексного підходу та аналізувати внутрішнє, зовнішнє середовище підприємства, фінансовий стан, 
ефективність господарської діяльності, показники роботи конкурентів, що комплексно дозволить оцінити 
конкурентні позиції, розробити стратегічні напрями покращення роботи, розвитку в майбутньому.  

За результатами дослідження слід відзначити, що на підприємствах машинобудування доцільним є 
впровадження стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. До таких напрямів 
слід віднести: покращення роботи відділу маркетингу; моніторинг оточуючого середовища; налагодження 
організаційно-технічного рівня виробництва; автоматизація виробництва; підвищення рівня професіоналізму 
працівників; навчання персоналу; використання сучасних методів та моделей управління; організація 
інноваційної діяльності; скорочення виробничого циклу та витрат; впровадження фінансових та інформаційних 
технологій; прогнозування ситуації на ринку; використання всіх можливостей підприємства; використання 
достовірних даних; використання ресурсозберігаючих технологій; виробництво нового виду продукції; 
трансформаційні зміни в управлінні; поглиблення спеціалізації виробництва; покращення якості продукції та 
наданих послуг; розширення асортиментного ряду; діагностика результатів діяльності; впровадження 
конкурентної стратегії; екологічна безпечність споживання; розвиток логістики; вдосконалення кредитного, 
податкового, інвестиційно-інноваційного механізму; пошук нових ринків збуту; структурна перебудова 
підприємства; доступ до якісної сировини, раціональне використання ресурсів.  

Використання стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності на підприємствах 
машинобудування матиме позитивний вплив на результати фінансово-господарської діяльності, сприятиме 
досягненню стратегічних цілей, виконанню поставлених завдань.  

Висновки з цього дослідження. Таким чином, на сьогоднішній день існує чимало методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, які мають переваги та недоліки. При використанні даних методів слід 
враховувати специфіку роботи підприємств машинобудування. Також дані методи слід використовувати 
комплексно, що дозволить більш повно оцінити рівень конкурентоспроможності, визначити сильні та слабкі 
сторони, сформувати напрямки покращення роботи. Вибір методів оцінки конкурентоспроможності є 
індивідуальним для кожного окремого підприємства та вибір того чи іншого методу залежить від впливу 
факторів конкурентного середовища, поставлених завдань, ухвалення рішень. Впровадження стратегічних 
напрямів підвищення конкурентоспроможності на підприємстві потребує здійснення технологічних, технічних, 
управлінських, фінансових, організаційних, соціальних, правових заходів та сприятиме реагуванню на зміни 
зовнішнього середовища, досягненню місії розвитку, формуванню напрямів розвитку. Підприємства 
машинобудування повинні розвивати свої конкурентні переваги, що сприятиме раціональному використанню 
фінансових ресурсів.  
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