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Яценко Б. І. Механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств
У статті вдосконалено механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств. Визначено, що в підґрунті ре-
зультативного функціонування механізму інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств лежить узгоджене, 
спрямоване, взаємодоповнююча інноваційна дія всіх структурних елементів. Процес виконання конкретної головної мети механізму інноваційно-
го управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств повинен бути спрямований на вирішення таких основних завдань, як забез-
печення оптимальної структури капіталу з позиції надання можливостей ефективного розвитку в стратегічному періоді та підвищення рівня 
конкурентного статусу; незмінної платоспроможності та ліквідності підприємства; максимальної рентабельності операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності; відповідності обсягу капіталу, що залучається, сумі потреби в активах, що формуються; збалансування грошових 
потоків підприємства; мінімальних витрат щодо залучення позикового капіталу. Зроблено висновок, що формування механізму інноваційного 
управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств дозволяє максимально чітко розрахувати та оцінити майбутні показники 
рентабельності та фактори, що впливають на них, зробити належні висновки та впровадити вчасно стратегічні заходи 
Ключові слова: управління, механізм, інноваційне управління, конкурентний статус, управлінське рішення.
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Яценко Б. И. Механизм инновационного управления конкурентным 

статусом машиностроительных предприятий
В статье усовершенствован механизм инновационного управления 
конкурентным статусом машиностроительных предприятий. Уста-
новлено, что в основе результативного функционирования механизма 
инновационного управления конкурентным статусом машинострои-
тельных предприятий лежит согласованное, направленное иннова-
ционное действие всех структурных элементов. Процесс выполнения 
конкретной главной цели механизма инновационного управления кон-
курентным статусом машиностроительных предприятий должен 
быть направлен на решение таких основных задач, как обеспечение 
оптимальной структуры капитала с позиции предоставления воз-
можностей эффективного развития в стратегическом периоде и 
уровня конкурентного статуса; неизменной платежеспособности и 
ликвидности предприятия; максимальной рентабельности операци-
онной, финансовой и инвестиционной деятельности; соответствия 
привлекаемого объема капитала сумме потребности в формирую-
щихся активах; сбалансирования денежных потоков предприятия; 
минимальных затрат по привлечению заемного капитала. Сделан 
вывод, что формирование механизма инновационного управления 
конкурентным статусом машиностроительных предприятий позво-
ляет максимально четко рассчитать и оценить будущие показатели 
рентабельности и факторы, влияющие на них, сделать надлежащие 
выводы и вовремя принять стратегические меры.
Ключевые слова: управление, механизм, инновационное управление, 
конкурентный статус, управленческое решение.
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Yatsenko B. I. Mechanism for Innovation Management of the Competitive 

Status of Machine-Building Enterprises
The article is concerned with improving the mechanism for innovation man-
agement of the competitive status of machine-building enterprises. It has 
been found that effective functioning of the mechanism for innovation of the 
competitive status of machine-building enterprises is based on the agreed, 
directional innovative action of all structural elements. The process of imple-
menting the specific primary purpose of the mechanism for innovative man-
agement of the competitive status of machine-building enterprises should 
be aimed at addressing the major tasks such as ensuring the optimal capital 
structure in terms of providing opportunities for effective development in 
the strategic period as well as the level of competitive status; unchanged 
solvency and liquidity of enterprise; maximum profitability of the operat-
ing, financial and investment activities; correspondence of the amount of 
capital involved with the amount of needs for emerging assets; balancing 
the money flows of enterprise; minimal costs to attract loan capital. It is 
concluded that formation of mechanism for innovation management of the 
competitive status of machine-building enterprises provides to maximum 
clearly calculate and evaluate the future profitability indicators as well as 
the factors affecting them, to draw appropriate conclusions and to adopt 
strategic measures timely.
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status, managerial decision.
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У сучасному економічному становищі особливо го-
стро стоїть питання «виживання» машинобудів-
них підприємств у конкурентному середовищі. 

Останнє залежить від того, наскільки ефективно керів-
ники використовують можливості підприємств, тобто 
його економічні, матеріально-технічні, структурно-
функ ціональні, соціально-трудові та інші елементи ді-

яльності. Основні показники фінансово-економічної 
діяльності підприємства обумовлені існуючим адаптив-
ним впливом, саме тому для інноваційного управління 
конкурентним статусом необхідно адекватне визна-
чення наявних механізмів дій. Оскільки інноваційна 
спрямованість управління конкурентним статусом 
підприємств вимагає кардинального перегляду викори-
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стовуваного у практиці методичного інструментарію та 
механізмів управління підприємствами. Результативне 
використання сучасних механізмів управління дозво-
ляє забезпечити швидку реакцію організацій на зміни у 
зовнішнбому динамічному конкурентному середовищі, 
підвищити адаптаційні здібності.

Багато науковців торкаються питань вивчення ме-
ханізмів інноваційного управління та управління кон-
курентним статусом підприємств, серед них: О. І. Булах 
[1], А. Войчак [2], А. Воронкова [3], Ю. Герасименко [4], 
О. Гудзинський [5], М. Данько [6], В. Дикань [7], Н. Кузь-
минчук [8], О. Мелень [9], Є. Сахно [10] та інші. 

У багатьох наукових роботах розкрито питання 
щодо формування ефективних механізмів управління 
підприємствами, що належить до складних та актуальних 
запитів не лише в науковому, а й практичному аспектах. 
Але на сьогодні недостатньо повно висвітлені питання 
щодо формування механізму інноваційного управління 
конкурентним статусом машинобудівних підприємств. 

Мета статті – удосконалити механізм інновацій-
ного управління конкурентним статусом машинобудів-
них підприємств. 

Механізм інноваційного управління конкурент-
ним статусом машинобудівних підприємств 
може досягнути стратегічного результату 

лише за умови поєднання доцільно спрямованого та 
адаптивного взаємовпливу всіх його структурних еле-
ментів. Саме тому механізм інноваційного управління 
конкурентним статусом машинобудівних підприємств 
повинен відповідати вимогам: кожен його структур-
ний елемент налаштований на реалізацію властивого 
йому навантаження; інноваційна спрямованість дій всіх 
структурних елементів; прямо пропорційний зв’язок 
усіх елементів вертикальних і горизонтальних рівнів; 
своєчасність реакції структурних елементів механізму 
вищого ступеня на зміни, які відбуваються під дією еле-
ментів нижчого ступеня. 

Підґрунтям результативного функціонування меха-
нізму інноваційного управління конкурентним статусом 
машинобудівних підприємств є узгоджене, спрямоване, 
взаємодоповнююча інноваційна дія всіх структурних 
елементів [12]. Необхідно чітко сформулювати головну 
мету, для досягнення якої використовується механізм. 
Процес виконання конкретної головної мети механізму 
інноваційного управління конкурентним статусом ма-
шинобудівних підприємств повинен бути спрямований 
на вирішення таких основних завдань, як забезпечення 
оптимальної структури капіталу з позиції забезпечення 
можливостей ефективного розвитку в стратегічному 
періоді та підвищення рівня конкурентного статусу; не-
змінна платоспроможність та ліквідність підприємства; 
максимальна рентабельності операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності; відповідність обсягу капіталу, 
що залучається, сумі потреби в активах, що формують-
ся; збалансування грошових потоків підприємства; міні-
мальні витрати щодо залучення позикового капіталу.

Механізм інноваційного управління конкурент-
ним статусом машинобудівних підприємств представ-
лено на рис. 1.

Перший етап процесу формування механізму ін-
новаційного управління конкурентним статусом 
машинобудівних підприємств повинен включа-

ти в себе визначення об’єктів управління; суб’єктів, які 
б здійснювали конкретні дії; а також цілей, які переслі-
дують дані суб’єкти. На другому етапі необхідно оціни-
ти поточний стан та рівень інноваційного управління 
конкурентним статусом машинобудівних підприємств, 
а також виявити та здійснити аналіз чинників, які впли-
вають на об’єкт і на виконання поставлених завдань і 
цілей, оскільки результати діяльності машинобудівних 
підприємств значною мірою залежать від купівельної 
спроможності зацікавлених груп клієнтів [11–13]. Адже 
в кризовій ситуації при такому рості цін на всі види то-
варів і послуг в країні населення стало значно менше 
купувати. Це, своєю чергою, зменшує притік покупців, 
збільшує затрати на зберігання готової продукції. Ана-
лізуючи мезооточення машинобудівних підприємств, 
можна сказати, що спостерігається зниження рівня кон-
курентного статусу на ринку, що, своєю чергою, при-
зводить до зниження рівня конкурентоспроможності та 
скорочення обсягів діяльності підприємства в цілому. 
У даному випадку машинобудівним підприємствам по-
трібні: гнучка цінова політика, розширення номенкла-
тури товару та підвищення якості контролю з метою 
більшого залучення клієнтів. Коливання договірної дис-
ципліни постачальників призводить до несвоєчасного 
виконання замовлень та зростання терміну виробничо-
го циклу. А тому в підприємств існує велика ймовірність 
втрати постійних клієнтів через невиконання своїх 
зобов’язань в строк. 

Наступним кроком у формуванні механізму інно-
ваційного управління конкурентним статусом маши-
нобудівних підприємств є визначення методів впливу. 
Характерним для цього етапу є застосування інструмен-
тарію інноваційного управління, вибір якого залежить 
від можливостей підприємств, фінансового стану, рівня 
організації контролю [14, 15]. Інструментарій інновацій-
ного управління конкурентним статусом машинобудів-
них підприємств представляє собою сукупність засобів, 
методів, важелів, способів здійснення управлінського 
впливу. Адже вихід машинобудівних підприємств на 
нові ринки тягне за собою необхідність підвищення 
кваліфікації працівників шляхом додаткового навчання; 
впровадження нової ефективної фінансової стратегії, 
яка, своєю чергою, прагне до поліпшення показників 
ефективності діяльності підприємства та необхідності 
інноваційно-технологічних змін для підвищення рівня 
конкурентного статусу.

Впроваджуючи механізм інноваційного управлін-
ня конкурентним статусом, керівництво підприємств 
буде своєчасно коригувати виробничі плани та співстав-
ляти й аналізувати конкретні показники їх виконання за 
плановими датами та прогнозованими нормами.

Оскільки обсяги реалізованої продукції машино-
будівних підприємств останніми роками дещо змен-
шилися, і завдяки новій ціновій політиці та зменшенню 
собівартості продукції підприємства можуть отримати 
позитивну тенденцію зростання прибутку, враховуючи 
вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємств, 
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виявлено, що впровадження у виробництво нових ви-
дів продукції є результатом ефективного стратегічного 
рішення для підвищення рівня конкурентного статусу. 
Завдяки розумінню механізму взаємозалежності витрат 
підприємств інколи загального зниження витрат можна 
досягнути, збільшивши їх для якогось окремого виду ді-
яльності. Наприклад, зростання витрат на відрядження 
може привести до укладення договорів з новими по-
стачальниками, які реалізують сировину та матеріали 
дешевше, ніж «старі» постачальники. Таким чином, на-
уково обґрунтована стратегія зниження витрат підпри-
ємства повинна враховувати ситуацію, що склалася на 
ринку, визначати вплив зовнішніх і внутрішніх факто-
рів, оцінювати позиції машинобудівних підприємств на 
ринку та його конкурентний статус. У процесі форму-
вання стратегії зниження витрат необхідно визначати 
мету та завдання стратегії, найраціональніше розподі-
ляти ресурси, конкретизувати прийняті рішення, визна-
чати відповідальних за їхню реалізацію.

Процес формування механізму інноваційного 
управління конкурентним статусом машинобудівних 
підприємств можна представити у вигляді послідовно-
сті пов’язаних між собою етапів (рис. 2, рис. 3).

Успішне функціонування механізму інноваційно-
го управління конкурентним статусом машинобудівних 
підприємств можливе лише за умови реалізації зваженої 
політики управління власними оборотними коштами; 
активної участі пайовиків у діяльності кооперативних 
підприємств; вибору ефективної політики управління 
грошовими потоками; організації внутрішнього фінан-
сового контролю на підприємствах.

Таким чином, за умови вдосконалення механізму 
інноваційного управління конкурентним статусом ма-
шинобудівних підприємств стане можливим досягнен-
ня довгострокових цілей як машинобудівних підпри-
ємств, так і держави.

ВИСНОВКИ
Формування механізму інноваційного управління 

конкурентним статусом машинобудівних підприємств 
дозволяє максимально чітко розрахувати та оцінити 
майбутні показники рентабельності та фактори, що 
впливають на них, зробити належні висновки та впро-
вадити вчасно стратегічні заходи. Зниження витрат ма-
шинобудівних підприємств можна забезпечити при вдо-
сконаленні та контролі усіх етапів створення продукції 

Елементи
забезпечення

Інноваційне
управління

машинобудівним
підприємством

Вибір інструментів
інноваційного

управління конку-
рентним статусом

Стратегічне
планування

Інформаційно-
аналітичне

забезпечення

Нормативно-
правове

забезпечення

Програмно-
технічне

забезпечення

Кадрове
забезпечення

Інноваційна політика
управління загальною

діяльністю

Інноваційна політика
управління активами

Інноваційна політика
управління капіталом

Інноваційна політика
управління

грошовими потоками

Стратегія ІУКС 

Методи ІУКС

Зниження
витрат

Стратегічні
перспективи

Контроль 

Моніторинг 

Планування і прогнозування результатів інноваційного управління конкурентним статусом
машинобудівних підприємств

Аналіз ефективності інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних
підприємств і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління

Механізм інноваційного управління конкурентним статусом
машинобудівних підприємств

Концептуальні
основи ІУКС

Адаптивність
управління ІУКС

Рис. 1. Механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств
Джерело: авторська розробка.
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Об’єкти – діяльність підприємства або його окремого підрозділу, певний виробничий
процес, фінансова діяльність, прибуток, фінансові ресурси
Суб’єкти – керівники вищої ланки, фінансові менеджери, фінансові служби і відділи,
аналітики з фінансової безпеки
Мета – підвищення рівня конкурентного статусу машинобудівного підприємства

1 етап. Визначення інноваційних цілей, суб’єктів та об’єктів управління 

Оцінка поточного стану та рівня конкурентного статусу
Визначення та оцінка чинників, що впливають на елементи управління

2 етап. Виявлення елементів об’єкта інноваційного управління КС 

Застосування інструментарію ІУКС: засоби, важелі, методи, способи здійснення

3 етап. Визначення методів впливу на чинники ІУКС 

Узгодження цілі розробленої стратегії з загальною стратегією підприємства

4 етап. Розробка стратегії  забезпечення ІУКС 

5 етап. Реалізація стратегії ІУКС 

Аналіз ІУКС підприємства
Контроль за виконанням завдань та досягнення цілей підприємства (забезпечення
оптимального рівня конкурентного статусу підприємства)
Коригування процесу реалізації стратегії

6 етап. Моніторинг 













Рис. 2. Етапи формування механізму інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств
Джерело: авторська розробка.

 

Фінансово-господарські рішення

Інноваційно-інвестиційні рішення

Рішення з виробничої діяльності

Умови ціноутворення

Конкурентоспроможність 

Умови постачання матеріальних ресурсів

Ринок праці

Управління інвестиційним портфелем

Управління капітальними вкладеннями

Управління основними засобами
і нематеріальними активами

Управління запасами

Управління інноваційною діяльністю

Стратегія залучення джерел фінансування

Реінвестування прибутку

Дивідендна політика

Прибуток

Управління витратами

Ціна Види продукції

Матеріали Оплата
праці

Накладні
витрати

Тактичні
завдання

Стратегічні
завдання

Якість

Механізм
управління

Інноваційне
управління

Контроль
Стратегічні

управлінські
рішення

Рівень
конкурентного

статусу

Моніторинг

Рис. 3. Взаємозв’язок управлінських рішень з механізмом інноваційного управління конкурентним статусом 
машинобудівних підприємств

Джерело: авторська розробка.
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(проектування, матеріально-технічного постачання, ви-
робництва). Формування механізму стратегії управління 
потребує врахування цілей і завдань зниження витрат, 
особливостей підприємства, галузі, ринку. 

Процес реалізації механізму інноваційного управ-
ління конкурентним статусом машинобудівних підпри-
ємств потребує створення відповідної стратегічної си-
стеми адаптивного забезпечення, яка відповідає сучасним 
ринковим вимогам у напрямі збереження конкурентних 
переваг і позицій підприємств. Домінантне значення має 
фінансове, кадрове та інформаційне забезпечення інно-
ваційного управління конкурентним статусом. Це дозво-
лить керівникам машинобудівних підприємств викорис-
товувати визначений механізм інноваційного управління 
конкурентним статусом машинобудівних підприємств 
для забезпечення їх сталого функціонування та здійснен-
ня стратегічного прогнозування розвитку.                  
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МАРкЕТИНгОвЕ ДОСлІДЖЕННя кОНкуРЕНТНИх пЕРЕвАг пІДпРИєМСТвА НА РИНку 
хІМІчНИх РОЗчИННИкІв
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УДК 658:339.137.2

Рахман М. С., Блюгерман Є. Д. Маркетингове дослідження конкурентних переваг підприємства  
на ринку хімічних розчинників

Метою статті є маркетингове дослідження конкурентних переваг підприємства з виробництва та реалізації нафтохімічних розчинників та 
пошук шляхів їх підвищення. Виявлено фактори, що впливають на конкурентне середовище підприємства. Наведено методи оцінки рівня конку-
рентоспроможності та шляхи її підвищення. Надано загальну характеристику вітчизняних підприємств нафтохімічної галузі та продукції, що 
випускається. Проаналізовано структуру реалізації оптової та роздрібної торгівлі. Виконано маркетингове дослідження цінової конкуренції про-
дукції серед вітчизняних і зарубіжних виробників, представлених у спеціалізованих торгових мережах. Виявлено певні переваги споживачів у виборі 
розчинників та найближчих конкурентів. Обґрунтовано конкурентні переваги продукції ТОВ «Матрапак-Україна» на ринку розчинників. На підставі 
отриманих результатів запропоновано заходи з підвищення конкурентоспроможності виробника на національному та зовнішньому ринках.
Ключові слова: методи оцінки, виробник, Матрапак-Україна, нафтохімічна галузь, розчинник, ціна, конкурентна перевага, німецька якість, прогноз.
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 16. 
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УДК 658:339.137.2
Рахман М. С., Блюгерман Е. Д. Маркетинговое исследование 

конкурентных преимуществ предприятия на рынке химических 
растворителей

Целью статьи является маркетинговое исследование конкурентных 
преимуществ предприятия по производству и реализации нефте-
химических растворителей и поиск путей их повышения. Выявлены 
факторы, влияющие на конкурентную среду предприятия. Приведены 
методы оценки уровня конкурентоспособности и пути ее повышения. 
Дана общая характеристика отечественных предприятий нефте-
химической отрасли и выпускаемой продукции. Проанализирована 
структура реализации оптовой и розничной торговли. Выполнено 
маркетинговое исследование ценовой конкуренции продукции среди 
отечественных и зарубежных производителей, представленных в 
специализированных торговых сетях. Определены предпочтения по-
требителей в выборе растворителей и выявлены ближайшие кон-
куренты. Обоснованы конкурентные преимущества продукции ООО 
«Матрапак-Украина» на рынке растворителей. На основании полу-
ченных результатов предложены меры по повышению конкуренто-
способности производителя на национальном и внешнем рынках.
Ключевые слова: методы оценки, производитель, Матрапак-Украина, 
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Advantages of Enterprises in the Chemical Solvents Market
The article is aimed at marketing research of competitive advantages of en-
terprise for production and sales of petrochemical solvents together with find-
ing ways to improve them. The factors influencing the competitive environ-
ment of enterprise have been identified. Methods for evaluating the level of 
competitiveness as well as ways of its improvement have been specified. An 
overall characteristic of domestic enterprises of petrochemical industry sector 
and released products has been provided. The structure for implementation of 
both wholesale and retail trade has been analyzed. A market research of price 
competition in terms of products among the domestic and foreign producers, 
represented in the specialized trading networks, has been conducted. Consum-
er preferences in the choice of solvents have been determined and the closest 
competitors have been identified. The competitive advantages of the products 
by OOO «Matrapak-Ukraiina» in the solvents market have been substantiated. 
On the basis of the results obtained, measures to improve the competitiveness 
of producer in the national and foreign markets have been proposed.
Keywords: evaluation methods, producer, Matrapak-Ukraiina, petrochemi-
cal industry sector, solvent, price, competitive advantage, German quality, 
forecast.
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