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rescheduling in the seasonal business, so the coordination of materials, capacities, 

resources and works takes place both interactively and synchronously. 

After the end of the season the company should analyze the mistakes because in 

the next season they will turn into peculiar "mines" and "traps" and deprive them 

of flexibility, mobility and multiplying the risks. 
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Невідповідність існуючих бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах 

машинобудівної галузі сучасним вимогам господарювання обґрунтовує 

необхідність застосування новітніх методичних підходів до формування 

інноваційної стратегії розвитку підприємств. Для визначення 

конкурентоспроможності та подальшої розробки стратегічних планів 

діяльності підприємства у конкурентному середовищі найчастіше 

застосовуються методи стратегічного аналізу. 

Стратегічний аналіз – це аналіз середовища підприємства, на основі якого 

будується маркетинговий план і майбутня ринкова стратегія на ринку [1, с. 

14]. Метою проведення стратегічного аналізу розвитку машинобудівних 

підприємств є визначення чинників стратегічного успіху. 

Основними задачами стратегічного аналізу є [2]: 

 - визначення рівня конкурентоспроможності та переваг підприємств-

конкурентів; 

 - аналіз зовнішнього середовища підприємства, макроекономічних 

тенденцій та їх впливу на майбутній розвиток підприємства; 
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 - аналіз внутрішнього середовища, кадрового потенціалу підприємства та 

його структури. 

При формуванні стратегічних альтернатив та виборі конкретної стратегії 

розвитку використовують формальні (модель накопиченого досвіду, 

життєвого циклу продукту, життєвого циклу технологій, продукт-ринок 

тощо) й матричні моделі (модель BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, 

Hofer/Schendel, ADL/LC, SWOT- та SPACE-аналіз). 

З метою формування інноваційної стратегії розвитку, яка б враховувала 

всі особливості підприємства, пропонуємо використовувати комбінації 

відомих інструментів стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього 

середовища: 

 - для аналізу макросередовища підприємства – проведення PEST-аналізу 

з подальшим виділенням факторів найбільшого впливу та розділенням їх на 

фактори позитивного та негативного впливу [3]; 

 - для аналізу мікросередовища підприємства – проведення SNW-аналізу з 

подальшим виділенням факторів, які впливають на конкурентні позиції 

підприємства (зміцнюючи чи послаблюючи) та розділення їх на ті, що 

описують сильні та слабкі сторони підприємства [3]; 

 - для аналізу конкурентних перспектив підприємства – проведення 

SWOT-аналізу (приймаючи за можливості та загрози фактори найбільшого 

впливу, виокремлені за результатами PEST-аналізу, а за сильні та слабкі 

сторони – фактори, виокремлені за результатами SNW-аналізу [3]); також, 

вважаємо за доцільне проведення SWOT-аналізу за декілька періодів 

(місяців, кварталів, років) з подальшим виділенням повторюваних та 

неповторюваних сильних і слабких сторін підприємства та повторюваних 

можливостей і загроз [4];  

 - для аналізу стратегічного стану підприємства – проведення SPAСE-

аналізу з використанням у якості критеріїв повторюваних та неповторюваних 

внутрішніх факторів (сильних та слабких сторін підприємства) та 

повторюваних факторів зовнішнього середовища (можливостей та загроз) 

виокремлені за результатами попередньо проведеного SWOT-аналізу [5]. 

За результатами проведення комплексного стратегічного аналізу 

створюється інформаційна база, яка дозволяє розробити ефективну 

інноваційну стратегію розвитку, що дасть змогу підприємствам 

машинобудівної галузі сформувати позитивний імідж своєї продукції та 

отримувати стабільний рівень прибутку. Апробація вказаних авторських 

пропозицій проведена на прикладі підприємства ПАТ «Сумський завод 

Насосенергомаш» та підтверджує їх об’єктивність, ефективність і 

доцільність. Дані пропозиції можуть бути покладені в основу подальших 

наукових досліджень щодо аналізу факторів впливу на діяльність 
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машинобудівних підприємства при формуванні інноваційної стратегії їх 

розвитку та використані в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
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На сьогоднішній день для кожного підприємства найголовнішою ціллю є 

успішне ведення господарської діяльності. Впровадження інвестиційної 

діяльності дає змогу залучити певні ресурси для подальшого розвитку та 

змогу реалізувати найдоцільніші напрями власної діяльності. Інвестиційний 

потенціал є важливим елементом системи, який необхідно ретельно 

аналізувати саме при бажанні впровадити певну інвестиційну діяльність. 

Саме інвестиційний аналіз дає змогу побудувати ефективну стратегію, котра 

дозволить розвинути весь виробничий комплекс на підприємстві. Взагалі 

розробка інвестиційного потенціалу знаходиться на одній сходинці з 

фінансовим потенціалом підприємства , тому потрібно не забувати про їх 

взаємодію та реалізовувати одночасно. Потенціал відіграє досить значну роль 

в здійсненні інвестиційної діяльності, тому розробка теоретико-практичних 

засад є досить важливою. Взагалі інвестиційний потенціал можна 

представити як певну сукупність усіх ресурсів, які можуть безпосередньо 

бути як власними так і залученими, але котрі дозволять реалізувати 


