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Постановка проблеми у загальному  
вигляді. Формування в Україні конкурентних 
відносин машинобудівних підприємств ставить 
до сучасних суб’єктів ринку вимогу належно 
реагувати на дію об’єктивного ринкового яви-
ща - конкуренції, й забезпечувати конкуренто-
спроможність таких підприємств. На сьогодні-
шній день актуальним є питання системного 
підходу в процесі підвищення конкурентосп-
роможності підприємства, тобто ведення послі-
довної, конкурентної боротьби за сегмент рин-
ку збуту.   

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Термінологічна однозначність є методоло-
гічною базою для здійснення наукових дослі-
джень у будь-якій сфері. Ільяшенко В.А. наго-
лошує, посилаючись на Кантора І.М., що поня-
тійно-термінологічний склад науки має харак-
теризуватись точністю, однозначністю інтер-
претацій, дефінітивністю та системністю. Це 
твердження значною мірою стосується тракту-
вання поняття «конкурентоспроможність під-
приємства», оскільки загалом існує велике різ-
номаніття поглядів та позицій щодо тлумачен-
ня цієї категорії [1].  

Етимологічно термін «конкурентоспромо-
жність» визначається як здатність об’єкта зма-
гатись з іншими аналогічними об’єктами за 
право бути обраним. При цьому ключовий ви-
бір здійснюється за наявності відмінних ознак 
об’єкта – його конкурентних переваг [2]. Слід 
зауважити, що наведене вище трактування не 
дає можливості мірою надати визначення по-
няттю «конкурентоспроможність підприємст-
ва», оскільки воно лише побічно пов’язано із 
проблемою вибору.  

На думку Хамініч С., конкурентоспромож-
ність є багатогранною і багаторівневою катего-
рією, яка в ринкових умовах стає інтегральною 
характеристикою господарюючого суб’єкта 
щодо його відповідності об’єктивним (зовніш-
нім відносно нього) економічним умовам. Кон-
курентоспроможність є поняттям відносним, 
тобто конкурентоспроможність підприємства 
можна виявити тільки серед групи підприємств, 

які належать до однієї галузі або виготовляють 
товари-субститути. [3]   

Цілі статті. Ідентифікація поняття „плану-
вання конкурентоспроможності машинобудів-
ного підприємства” та виокремлення її власти-
востей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізувавши поняття „кокурентоспро-

можність підприємства” можна умовно розді-
лити визначення на три групи. 

До першої групи визначень конкурентосп-
роможності підприємств основу категорії ста-
новить ефективність виробничої діяльності. 
Можливість ефективної господарської діяльно-
сті і її практичної прибуткової реалізації в умо-
вах конкурентного ринку, що забезпечується 
усім комплексом наявних у підприємства засо-
бів [4]. 

Визначення конкурентоспроможності під-
приємства другої групи ототожнюють поняття 
конкурентність товару та конкурентоспромож-
ність підприємства, відповідно і оцінка підпри-
ємства ґрунтується на оцінці конкурентоспро-
можності його товару. Такий підхід зустріча-
ється в роботах [5], однак, на нашу думку він 
містить низку недоліків. Наприклад, підприєм-
ство може мати конкурентоспроможний товар і 
при цьому в нього буде низький конкурентний 
потенціал, або навпаки.   

Визначення конкурентоспроможності під-
приємства третьої групи засновано на  порівня-
льних перевагах різного виду. В даному випад-
ку під конкурентоспроможністю розуміють йо-
го здатність досягати конкурентних переваг над 
іншими підприємствами на конкретному ринку. 
[6] Подібні визначення представляються неточ-
ними внаслідок відсутності чітких пояснень 
природи порівняльних переваг. 

Виявивши недоліки розглянутих визначень 
дозволю зробити уточнення: конкурентоспро-
можність підприємства  машинобудівної га-
лузі – це здатність машинобудівного підприєм-
ства зберігати, розвивати існуючі або створю-
вати нові конкурентні переваги при дійсному 
або запланованому збільшенні реальних доходів. 
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 Different approaches for categories “competitive-
ness of enterprises” and “planning” have been consid-
ered and analized. For the first time a theoretical defini-
tion of  “planning of competitivess for machine- build-
ing enterprises ” has been given. The main properties of 
planning a competitiveness have been stressed and 
characterized. 
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Конкурентна перевага – будь-яка ексклю-
зивна цінність, якою володіє підприємство і яка 
дає йому перевагу над конкурентами. [7]. Спо-
соби поведінки суб’єктів на ринку з метою реа-
лізації ними конкурентних переваг є конкурен-
тною боротьбою. 

 Машинобудівний комплекс України пови-
нен розвиватися за логікою, причинно-наслід-
ковою послідовністю, виходячи з наявних і по-
тенційних економічних ресурсів галузі, на базі 
наукових економічних, технічних знань з ура-
хуванням досвіду і тенденцій сучасного світо-
вого економічного розвитку. Перехідний період 
„первинного накопичення капіталу”, принципу 
„прибутковість одного дня” в українській еко-
номіці затримався  час продуманих системних 
заходів планування конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств. 

Процес планування вважається функцією 
менеджменту і розглядається як вид діяльності. 
Усі підприємства займаються цим видом діяль-
ності, однак немає двох організацій, які б пла-
нували однаково [8]. Планування конкурен-
тоспроможності машинобудівного підприєм-
ства – це  процес, що триває впродовж всього 
часу існування підприємства, у всіх його під-
розділах . Даний процес відбувається з метою 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства загалом. Враховуючи ознаку плануван-
ня як економічну категорію, можна стверджу-
вати, що призначення планування конкуренто-
спроможності машинобудівних підприємств 
полягає в завчасному врахуванні можливості 
всіх внутрішніх та зовнішніх факторів, що за-
безпечують сприятливі умови для нормального 
функціонування і розвитку підприємства в ма-
шинобудівному комплексі. 

Планування конкурентоспроможності від-
бувається в певному середовищі і передбачає 
розроблення комплексних заходів, що визна-
чають послідовність досягання конкретних ці-
лей та можливість найефективнішого викорис-
тання ресурсів кожним виробничим підрозді-
лом і підприємством загалом.  

Фінансово-господарська та виробнича дія-
льність враховує мету – формування успішної 
політики планування конкурентоспроможності. 
Планування конкурентоспроможності розроб-
ляється на трьох рівнях: стратегічному, тактич-
ному, оперативному. У кожний рівень входять 
завдання, при вирішенні яких досягається  ціль 
машинобудівного підприємства у боротьбі з 
конкурентами.  

Результати проведених досліджень, ви-
вчення теорії та практики за зазначеною про-
блемою дають змогу стверджувати, що катего-
рія «планування конкурентоспроможності ма-
шинобудівного підприємства» характеризуєть-
ся переліком властивостей, а саме: 

– порівнянність: планування конкуренто-
спроможності підприємства визначається та 
досліджується у порівнянні з реальними конку-
рентами, які виготовляють аналогічну продук-
цію чи товари-замінники; 

– просторовість: планування конкуренто-
спроможності підприємства визначається  

в межах певного конкретного підприємства; 
– динамічність: поняття конкурентоспро-

можності є обмеженим у часі, адже підприємс-
тво може бути конкурентоспроможним у одно-
му періоді, і втратити ці позиції в іншому пері-
оді; тобто конкурентоспроможність підприємс-
тва не є сталою величиною; 

– предметність: передбачає виокремлення 
переліку та сукупності показників, які форму-
ють планування конкурентоспроможності під-
приємства; 

– врахування внутрішніх та зовнішніх умов 
функціонування: при оцінюванні чи прогнозу-
ванні планування конкурентоспроможності 
машинобудівного підприємства необхідно вра-
ховувати усю сукупність чинників, що вплину-
ли чи потенційно можуть вплинути на її фор-
мування; 

– системність: передбачає врахування усієї 
сукупності параметрів та умов, що формують 
планування конкурентоспроможності машино-
будівного підприємства, а також взаємозв’язки 
між ними та взаємовпливи. 

Висновки.  Запропоновано теоретичне ви-
значення терміну планування конкурентоспро-
можності машинобудівного підприємства та 
визначені його основні властивості. Слід за-
уважити, що формування планування конку-
рентоспроможності підприємства відбувається 
у певному середовищі функціонування, з огля-
ду на це перспективами подальших досліджень 
є виокремлення пріоритетних завдань забезпе-
чення планування конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств з метою виокре-
млення системи показників, що дають змогу 
здійснити оцінку виконання завдань і відповід-
ної мети підприємства. 
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