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Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління діяльністю
машинобудівного підприємства. Предметом дослідження є теоретичні та 
методичні положення, методи формування стратегічного інструментарію 
позиціонування машинобудівного підприємства. тМета роботи – розвиток 

теоретичних положень, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо 
формування стратегічного інструментарію позиціонування машинобудівного 
підприємства. Завданнями випускної роботи є: визначити понятійний апарат

формування стратегічного інструментарію позиціонування підприємства;
узагальнити концептуальні засади стратегічного управління позиціонуванням
підприємства; визначити склад стратегічного інструментарію позиціонування
підприємства; проаналізувати сучасний стан машинобудівної галузі України;
здійснити аналіз позицій машинобудівних підприємств Харківської області; 

виявити особливості позиціонування застосування підприємства стратегічного
підшипникової галузі інструментарію  машинобудівного комплексу; 

запропонувати методичний підхід до формування стратегічного інструментарію 
позиціонування підприємства; удосконалити стратегічний інструментарій 

позиціонування машинобудівного підприємства. Робота містить: 73 сторінки, 9 
таблиць, 10 рисунків, список літератури: 42 найменування.                                  
 Ключові слова: стратегія, позиціонування, машинобудування, підшипникова 

галузь, стратегічний інструментарій.                                           


