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Шановні учасники!

Представляємо Вашій увазі черговий збірник матеріалів Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління 
підприємством» з міжнародною участю, яка вже вшосте проводиться ка-
федрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національ-
ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 
Дякуємо Вам за співпрацю!

Цього року конференція проходить на тлі надзвичайно напруженої геопо-
літичної і, як наслідок, економічної ситуації в країні. Стає очевидним, що існу-
ючі модель та стратегія розвитку економіки України вимагають радикальної 
трансформації. Виникає потреба розроблення нової теоретичної бази для ві-
тчизняної економічної політики. Своєчасне формування адекватних умовам 
та перспективам України теоретичних підґрунть й методології, що враховува-
ли б специфіку виробничого потенціалу, структуру національного багатства, 
соціальні процеси, є необхідною передумовою виходу країни з кризи, забез-
печення її економічної безпеки й можливостей подальшого розвитку.

Підприємство, як локальна економічна система, є елементом реального 
сектору економіки. Саме тому постає гостра необхідність формування комп-
лексу економічних, фінансових, управлінських засад забезпечення його стій-
кості й зростання як фундації еволюційного розвитку економіки загалом. 

Структура представлених досліджень, розміщених у збірнику, вио-
кремлює три основні напрями системного розвитку підприємств: макрое-
кономічна специфіка, внутрішній механізм і елементи управління, а також 
джерела та можливості для формування конкурентних переваг.

Представлені статті відображають широкий діапазон результатів до-
сліджень, проведених науковцями, аспірантами та студентами з різних 
міст і навчальних закладів. Особлива увага приділена прикладним аспек-
там менеджменту. Перелік проблемних питань охоплює різні галузі і сфери 
управління реальним сектором економіки. Наведені результати є науково 
обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних інноваційних рішень 
та підходів до управління, яких гостро потребують підприємства з огляду 
на сучасні економічні тенденції. 

Сподіваємося, що зібрані в збірнику результати наукових досліджень 
матимуть свій внесок в формування науково-практичних положень еконо-
мічного розвитку вітчизняних підприємств. 

З повагою,
Оргкомітет конференції
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У статті автором розглянуто традиційні джерела фінансування ін-
новаційної діяльності промислових підприємств України, інноваційних 
проектів, а також наявних негативних тенденцій, що визначають до-
ступність залучення кожного з видів джерел. 

Ключові слова: джерела фінансування, інноваційна діяльність, інно-
ваційні проекти. 

Аuthor considered traditional sources of financing innovation manufacturing 
enterprises in Ukraine, innovation projects and available negative trends that de-
termine the availability of involvement of each of the sources.

Keywords: sources of financing, innovation, innovation projects.

Вступ. Вітчизняні суб’єкти господарювання у виробничій сфері на сьо-
годнішній день опинились у надскладній зовнішньо та внутрішньо-еконо-
мічній ситуації: вимушена переорієнтація виробництва в умовах стану ві-
йни, високі відсоткові ставки за кредитами, зменшення інвестиційної при-
вабливості країни, погіршення позицій за міжнародними рейтинговими 
агентствами, зростання недовіри населення до банківської сфери та ін. Такі 
виклики потребують першочергової диверсифікації фінансових механізмів 
реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємств, що є ключовою 
умовою створення конкурентоспроможної продукції з високою доданою 
вартістю в умовах інтеграції України до європейського економічного про-
стору. Зауважимо, що це, в першу чергу, не є інструментом подолання наяв-
ної кризи, а лише способом «виживання» в нових умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами фінансового за-
безпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання займалися 
багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Фундаментальний 
аналіз інвестиційних процесів розглянуто у працях Дж.М.Кейнса, І.Фішера, 

В. Міта. Аналізом підвищення ефективності фінансування інноваційної ді-
яльності займалися Н. Краснокутська, А. Поддєрьогін, М. Туган-Баранов-
ський, Й. Шумпетер та ін. 

Не зважаючи на різноманітність наукових поглядів щодо управління 
фінансовими механізмами здійснення інноваційної діяльності на рівні 
підприємства, ми виділяємо недостатньо досліджену сферу механізму ди-
версифікації залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційного 
портфелю підприємства в умовах наявних зовнішніх та внутрішніх еконо-
мічних дестабілізуючих чинників. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз існуючих традицій-
них інструментів залучення фінансових ресурсів для реалізації портфелю 
інноваційних проектів підприємств України. 

Результати дослідження. Що, де, як та коли фінансувати є найбільш 
узагальнюючими питаннями, котрі супроводжують наявну інвестиційно-
інноваційну діяльність, пов’язану з реалізацією портфелю інноваційних 
проектів та які знайшли своє відображення у найбільш розповсюджених 
рекомендаціях й стандартах проектного менеджменту: IPMA (європейська 
модель), PMI (американська модель), P2M (японська модель). 

Проте, якщо механізм розподілу, перерозподілу та оптимізації фінансо-
вих ресурсів для реалізації портфелю інновацій суб’єкта господарювання має 
певний регламентуючий характер, то безпосередньо процес залучення таких 
ресурсів визначається першочергово конкретними умовами господарюван-
ня, наявною законодавчо-правовою базою, макроекономічними показника-
ми, котрі безпосередньо формують національний інвестиційний профіль. 

Відповідно до чинного законодавства, умови фінансування інновацій-
ної діяльності визначаються Законом України «Про інноваційну діяль-
ність» від 04.07.2002 р. № 40-IV, де зазначені наступні фінансові джерела [1]:

• кошти Державного бюджету України;
• кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки 

Крим;
• власні кошти спеціалізованих державних і комунальних фінансово-

кредитних установ;
• власні або взяті у борг кошти суб’єктів інноваційної діяльності;
• кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; 
• інші джерела, не заборонені законодавством України. 
Відповідно до вищезгаданого Закону, ми можемо прослідкувати ди-

наміку розподілу обсягу фінансування інноваційної діяльності за джере-
лами. Такий аналіз дозволить нам в першу чергу виявити доступність за-
лучення кожного джерела відповідно до наявних умов функціонування 
суб’єкта господарювання.

З наявного розподілу джерел фінансування (рис.1) інноваційної діяльнос-
ті промислових підприємств України прослідковуються наступні тенденції:
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Кошти державного та місцевих бюджетів: критичний рівень фінансу-
вання, який сягнув 1,9% із загальної структури, що пояснюється падінням 
ВВП, від’ємним торговельно-сальдовим балансом й бюджетним дефіци-
том, як похідне явище до попередніх факторів впливу. 

Рис.1. Розподіл джерел фінансування інноваційної 
діяльності підприємств України, %

Джерело: [2]

Кошти вітчизняних та іноземних інвесторів: на нашу думку, «значний» 
темп приросту порівнюючи показники 2013 р. з базовим 2011 р. поясню-
ється можливістю прогнозування інвесторами свою діяльність в наявних 
на той час суспільно-політичних та соціально-економічних умов (щонай-
менше закладанням очікуваної номінальної ставки дохідності інвестицій у 
дисконтуванні майбутніх грошових потоках). 

Кредити: безумовним фактором скорочення цього ресурсу пояснюєть-
ся темпами інфляції в країні, що безпосередньо впливають на середньо-
зважену облікову ставку регулятора за всіма інструментами [3]. 

Власні кошти: збільшення цього показника з 2011 р. до 2013 р. на 20% 
не відображає позитивні явища у сфері законодавчого регулювання госпо-
дарської діяльності бізнесу, його стимулювання, яке безпосередньо впли-
ває на рівень його прибутковості та можливості реінвестування прибутку 
в інноваційні проекти, пришвидшуючи процес перетворення нематеріаль-
ного активу у «кінцевий продукт». Навпаки, попередньо розглянуті три по-
казники свідчать про обмеженість доступу бізнесу до зовнішніх фінансо-
вих джерел, про інвестиційний голод, що безпосередньо відображається 
на темпах приросту реалізованої продукції та послуг (- 4,3% у 2013 р.) [4]. 

На нашу думку, для повного розуміння критичності стану наявного 
ринку капіталу в Україні для забезпечення інноваційно-орієнтованої еко-
номіки, заснованої на комерціалізації «нового знання» та формуванні по-
стіндустріального суспільства, необхідно проаналізувати структуру пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ), де система трансферу технології набуває 
похідне та надважливе значення. 

Рис. 2. Структура ПІІ за видами промислової діяльності, млн. дол. США
Джерело: [5]

Статистичні данні свідчать про дуалізм впливу ПІІ на національну еко-
номіку та стимулювання переходу на новий технологічний уклад. Серед 
найбільш привабливих для іноземних інвесторів галузей економіки за-
лишається переробна, де найбільша частка накопичених ресурсів зали-
шається у металургійної промисловості – 34,6% (2013 р.), харчової – 17,9% 
(2013 р.) та хімічної – 15,3% (2013 р.). Поза увагою залишається високотех-
нологічне виробництво, оскільки частка машинобудування у цій структурі 
є нижчою за базовий 2010 р., і в 2013 становить – 6,8% [5].

Висновки. Таким чином, проведений аналіз наявних фінансових меха-
нізмів реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових під-
приємств свідчить про негативні тенденції розподілу джерел фінансуван-
ня, доступності капіталу та галузевої пріоритетності. Наступні досліджен-
ня будуть присвячені деталізовану вивченню й аналізу наявних тенденцій, 
що визначають механізми та інструменти залучення фінансових ресурсів 
для реалізації інноваційної діяльності й інноваційних проектів в т.ч. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: 
ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

У статті розглядається підхід до оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства на основі системи критеріїв різних ієрархічних рівнів, еко-
номічного, соціального та екологічного характеру, які дозволяють харак-
теризувати природу інноваційних процесів

Ключові слова: інноваційний потенціал підприємства, інноваційний 
розвиток, інновація, інноваційний прорив, оцінка інноваційного розвитку 

The approach to the assessment of innovative potential of enterprise on the ba-
sis of criteria of different hierarchical levels, economic, social and environmental 
issues, that characterize the nature of innovative processes is considered.

Keywords: innovative potential of enterprise, innovative development, inno-
vation, innovative breakthrough, innovation development rating

Вступ. Не треба доводити важливість та необхідність саме інноваційно-
го типу розвитку як для економіки України в цілому, так і для окремих її 
галузей та конкретних підприємств. Незважаючи на формально всебічну 

відданість інноваційному розвитку, реальних суттєвих зрушень на цьому 
шляху в державі не відбувається. Більше того, країна перебуває в певному 
замкнутому колі: слабкість економіки базується, в тому числі, і на неспро-
можності забезпечення високого рівня технологічного розвитку та ви-
користання сучасних досягнень науки та техніки, які, в свою чергу, через 
неможливість забезпечення відповідного фінансування (з причини низь-
кого економічного розвитку держави) поступово зменшують свою спро-
можність забезпечити такий розвиток економіки країни. 

В той же час, як показано в роботі [1, с.9-10] перед Україною стоїть пробле-
ма вибору одного з двох можливих сценаріїв подальшого розвитку: або забез-
печити інноваційний прорив з виходом на прискорене економічне зростан-
ня й досягнення на цій основі високих соціальних стандартів, або піти шля-
хом підтримки та вдосконалення традиційних виробництв, посилюючи 
при цьому існуючі застарілі технологічні уклади (за оцінками [2] в дійсний час 
в економіці України домінує третій технологічний уклад частка якого скла-
дає 58%, частка четвертого технологічного укладу складає 38%, а на п’ятий 
та шостий припадає лише близько 4% продукції, що випускається) та вироб-
ничі відносини. Сьогодні стихійно реалізується другий сценарій. 

Слід зазначити, що шлях до інноваційного розвитку є достатньо склад-
ним й потребує вирішення різнопланових проблем та виконання низки 
умов, а саме:

• наявності суспільного усвідомлення потреби в інноваційному (рево-
люційному) шляху розвитку;

• наявність достатньої кількості активних учасників інноваційних про-
цесів;

• наявність відповідної інфраструктури, включно з інформаційними та 
освітніми системами, захистом інтелектуальної власності;

• бракування інвестиційних коштів для розвитку;
• складність у визначенні правильних стратегічних й тактичних пріори-

тетів (напрямків розвитку);
• формування відповідних інструментів управління інноваційними 

процесами;
• недостатністю правого та інституційного регулювання інноваційними 

процесами тощо.
В загальному плані, інноваційна спроможність та наявний технологіч-

ний рівень є невід’ємними складовими конкурентоспроможності націо-
нальної економіки й, в значному ступені, визначають місце країни в різно-
манітних рейтингових оцінках. При цьому, як показано в роботі [3, c. 4] стає 
все більш очевидним, що традиційно прийнятне економічне зростання (в 
більшості випадків оцінюється як ВВП країни), традиційні моделі розви-
тку не в повній мірі визначають розвиток бо не враховують його екологічні 
та соціальні аспекти. 
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Таким чином, для забезпечення ефективного інноваційного розвитку 
економіки країни потрібно чітко визначити комплексні орієнтири (еконо-
мічні, соціальні, екологічні) для досягнення та систему оцінки (моніторин-
гу) просування на цьому шляху. Один із можливих підходів до інтегральної 
оцінки інноваційного розвитку підприємства на основі системи національ-
них рахунків розглянуто в даній роботі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безумовно, розгляду про-
блематики забезпечення інноваційного розвитку присвячено безліч робіт: 
починаючи з класиків економічної думки (Й. Шумпетер, П. Друкер, М. Пор-
тер, М. Кондратьєв) й до сучасних економістів розробників національних 
інноваційних систем (К. Фрімен, Р. Нельсон, Дж. Досі, Б. Лундвалл). Серед 
останніх публікацій слід виділити роботи українських вчених-економіс-
тів Гальчинського А.С., Геєця В.М., Кінаха А.К. та Семіноженко В.П. [4], вже 
цитовану вище роботу Інституту Проблем Національної безпеки, «Націо-
нальна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови» [1], 
роботу НІСД [5], а також роботи Лапко О.О., Федулової Л.І., Ілляшенка С.М., 
Телєтова О.С., Соловйова В.П. тощо. В більшості випадків роботи присвяче-
ні розробці теоретико-методологічних аспектів переходу країни до іннова-
ційного типу розвитку. В той же час, питання виміру рівня інноваційності 
країни залишаються не достатньо вивченими.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка нового під-
ходу до оцінки рівня інноваційності країни, який повинен базуватися не тіль-
ки на кількісних даних щодо підприємств та науковців, які займаються інно-
ваційною діяльністю, а і, в першу чергу, базуватися на даних, щодо досягнутих 
результатів їх інноваційної діяльності. Основою такого підходу є індикатори 
оцінки економічного багатства країни та врахування екологічних та соціаль-
них його складників, які наводяться в системі національних рахунків.

Результати дослідження. Серед великої кількості визначень інновації 
наведемо лише два. Перше, традиційне наведене в Вікіпедії [6]: інновації це 
нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, 
засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, а також кін-
цевий результат інноваційної діяльності. Крім того, інновація – 1) вкладення 
коштів в економіку (скоріш за все в науку, авт.), що забезпечує зміну техніки 
та технології; 2) нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-
технічного прогресу. Істотним чинником інновації є розвиток винахідництва, 
раціоналізації, поява великих відкриттів. В загальному розумінні – це пере-
творення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який втілю-
ється в нових продуктах та технологіях. В той же час слід зауважити, що не всі 
потенційно нові й прогресивні досягнення науки та техніки та їх реалізацію 
можна вважати інноваціями, є ще певні ознаки, які саме і дозволяють виокре-
мити їх з традиційних досягнень та визначити як інновація.

В цьому плані наведемо інше визначення інновації, яке наведено в 
роботі С.М. Ілляшенко [7]: інновація  – кінцевий результат діяльності, що 

спрямована на створення й використання нововведень, втілених у вигляді 
вдосконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх вироб-
ництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, які 
сприяють розвитку й підвищенню економічної ефективності виробни-
цтва і споживання або забезпечують соціальний чи інший ефект. 

В класичній інтерпретації інноваційних процесів, які в сучасному їх ро-
зумінні були введені представником австрійської економічної школи Шум-
петером, головними ознаками інновації вважається гранична корисність. 
Як показано в роботі [1, c.18], саме визначення граничної корисності, 
усвідомлення значення й ролі ринкових цін (як субстанції інформації про 
економічний розвиток) підводить до розуміння сутності інновації, яка в 
цьому контексті виступає у формі найвищої корисності для конкретно-
го періоду часу. І далі, аналіз структури відносних ринкових цін дає ключ 
до розуміння інновації як динамічного процесу якісних змін, що збільшу-
ють безпеку життєдіяльності суспільства та його членів через зростання 
багатства та матеріальної захищеності. Необхідно навести і виведену 
Шумпетером формулу інноваційних процесів: інновація являє собою іс-
торичне явище, що викликає необоротну зміну способу виробництва 
товарів, якщо замість зміни величини факторів ми змінюємо функцію 
виробництва, то маємо саме інновацію [1, с.20].

Саме відштовхуючись від другого визначення інновації (акцент на еко-
номічну, соціальну ефективність) та класичного розуміння інноваційних 
процесів, як зміни функції виробництва запропонований підхід до оцінки 
рівня інноваційності.

Перш за все зазначимо, що сучасна наукова парадигма розвитку (ста-
лого розвитку) значно розширює поняття багатства, додаючи до нього 
екологічні та соціальні складники. В роботі [3] до основних складників ба-
гатства віднесені:

• природній капітал (мінерали та викопне паливо; деревина та не дере-
вовидні вигоди від лісу; рілля та пасовища; природні території що охоро-
няються);

• вироблені активи;
• людські ресурси.
Ідея підходу полягає в тому, що, визначаючи інноваційний розвиток 

підприємства, необхідно виокремити основні складники розвитку й оціни-
ти їх ефективність (динаміку змін). 

Як приклад, для підприємства аналогом національного багатства може 
стати його ринкова оцінка – IPO. Далі, виокремлюючи використані ресур-
си, виробничі фонди й фінансові надходження, можна визначити вне-
сок людського фактору. І нарешті, маючи дані про прибутковість (або не 
прибутковість) підприємства достатньо просто розрахувати різного роду 
ефективність діяльності підприємства. Перш за все, дати відповідь на за-
питання: за рахунок чого (фінансових, сировинних або людських склад-
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ників) відбувається розвиток підприємства і наскільки він ефективний в 
порівнянні з іншими аналогічними підприємствами. 

Висновки. В такому разі ми зможемо виокремити саме ті підприємства, 
які, перш за все, змінюють не стільки фактори зростання, а функцію ви-
робництва і можуть вважатися інноваційними.
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК 
ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність понять «соціально-етичний марке-
тинг» та «соціально-відповідальний маркетинг». Соціально-етичний 
маркетинг розглядається як невід’ємна складова соціально відповідальної 
діяльності підприємства. Визначено роль і переваги впровадження соці-
ально-етичного маркетингу.

Ключові слова: Концепція соціально-етичного маркетингу, соціально 
відповідальний маркетинг, інноваційний розвиток підприємства.

In the article we examined the terms concept of «social and ethical marketing» 
and «socially responsible marketing». Social and ethical marketing is сonsidered as 
an integral part of company’s social responsibility. Also, it has been grounded the 
role and advantages of the social and ethical marketing.

Keywords. The concept of social and ethical marketing, socially responsible 
marketing, innovative development of company.

Вступ. На сьогодні, в умовах економічної кризи, підприємства потребу-
ють значних соціально-економічних змін, які б сприяли швидкому віднов-
ленню результативності їх діяльності. Одним із таких антикризових заходів 
є впровадження концепції соціально-етичного маркетингу, яка по-перше, 
добре узгоджується із положеннями інноваційної діяльності, по-друге, на-
дає останній виразної клієнто-орієнтованості, а отже, по-третє, визначає 
доцільні напрями інноваційного розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, на-
прямків та можливостей розвитку концепції соціально-етичного марке-
тингу на ринку товарів та послуг присвятили свої праці такі видатні зару-
біжні та вітчизняні вчені, як Ф. Котлер, Е. Діхтль, Р. Ренденбах, П. Робін, В. 
Гордін, І. Березін, А.  Войчак, А. Старостіна та інші. 

Варто відзначити, що серед науковців досі немає єдиного підходу до тлу-
мачення поняття «соціально-етичний маркетинг». Так, С. Захарова викорис-
товує термін «соціальний маркетинг» (виявлення потреб та інтересів цільо-
вих ринків та забезпечення бажаного більш ефективними ніж у конкурентів 
засобами з одночасним збереженням та укріпленням благополуччя спожи-
вача та суспільства). Інші науковці використовують дещо відмінні варіанти 
назви цієї концепції, а саме: В. Е. Гордін, В.В. Іванов, Є.П. Голубков вживають 
поняття «соціально-етичний маркетинг»; І. Березін використовує «етико-со-
ціальний маркетинг»; А. Тета – «суспільно-орієнтований соціальний марке-
тинг»; А.П.  Панкрухін  – «соціально-орієнтований маркетинг»; М.  Сіманов-
ська – «соціально-відповідальний маркетинг»; В.І. Мартинова – «суспільний 
маркетинг». Ф. Котлер притримується думки, що соціальна концепція мар-
кетингу є новітнім досягненням філософії бізнесу [1, с. 66].

Однак, у працях досі недостатньо досліджене значення концепції соці-
ально-етичного маркетингу для активізації інноваційного розвитку про-
мислового підприємства.

Постановка завдання. Мета роботи  – розкрити сутність поняття «со-
ціально-етичний маркетинг», а також визначити місце та значення кон-
цепції соціально-етичного маркетингу як основи інноваційного розвитку 
промислового підприємства.

Результати дослідження. Виникнення поняття «соціальний марке-
тинг» пов’язують із публікацією у 1971 р. статті Ф. Котлера та Д. Зелтма-
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на під назвою «Соціальний маркетинг: підхід до запланованих соціальних 
змін». Австралійські державні організації з охорони здоров’я були перши-
ми, хто почав впроваджувати концепцію соціального маркетингу. Це було 
зумовлено потребою кардинальних змін передусім на теренах фармацев-
тичної галузі, у сфері охорони здоров’я, що стали одними з перших ініціа-
торів проведення антитютюнових кампаній. Надалі соціальний маркетинг 
динамічно розвивався у США, Канаді, Австралії [2, с. 91]. Декілька прикла-
дів тлумачення поняття «соціально-етичний маркетинг» наведено в табл. 1.

Таблиця 1 
Аналіз визначення терміну «соціально-етичний маркетинг»

Автор Трактування поняття

Ф. Котлер 
[3]

Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що основним за-
вданням організації є визначення нестатків, потреб та інтересів цільових 
ринків і забезпечення їхнього задоволення більш ефективними і продук-
тивними, ніж у конкурентів, засобами із одночасним збереженням та за-
безпеченням благополуччя споживача й суспільства в цілому.

О.А. Овєчкіна 
[4, с. 18]

“.є концепція соціально-етичного маркетингу, що ставить перед під-
приємцями задачу виявлення нестатків і потреб цільових ринків та їх 
забезпечення за допомогою ефективніших, ніж у конкурентів, способів, 
з одночасним збереженням і зміцненням благополуччя споживачів й 
суспільства в цілому”.

С. І. Чеботар
[5]

Соціальний маркетинг  – це діяльність щодо розробки соціальних про-
грам для певних соціальних груп з метою сприяння соціальним ідеям і 
рухам, практичним діям тих чи інших соціальних організацій (напри-
клад, маркетинг соціальних служб молоді).

Т.А Ващенко, 
І.В. Бєлкін [6]

Соціально-відповідальний маркетинг  – це процес виявлення та задо-
волення потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в 
цілому.

Метою інноваційного підприємства згідно з концепцією соціально-етич-
ного маркетингу є визначення та задоволення потреб споживачів більш 
ефективними, ніж у конкурентів засобами. Таким чином, підприємство орі-
єнтується не лише на отримання прибутку, а й на створення іміджу свідо-
мого підприємства, яке піклується про сталий розвиток суспільства, стан 
зовнішнього середовища та екологізацію власного виробництва [7, с. 232]. 

Нині роль соціально-етичного маркетингу стає дуже важливою. Адже ефект 
від іміджу свідомої компанії, якій не байдуже навколишнє середовище, є досить 
сильним і серйозним психологічним інструментом, який впливає на свідомість 
споживача. Тобто, є вигідним, як для споживача, який відчуває причетність до 
«благої справи», так і комерційно вигідним для самого підприємства.

Іноземні компанії вже з 70-х років ХХ-го ст. впроваджують аналізовану 
концепцію. Одними з найвідоміших прикладів є компанії «Avon», «General 
Meals», «American Express».

«American Express» cтала одним з піонерів впровадження соціально-етич-
ного маркетингу. Компанія відраховувала 10 центів з будь-якої банківської 

операції на реставрацію статуї Свободи, таким чином зібрана сума лише за 
4 місяці становила 1,7 млн. дол. США. Іншим наглядним прикладом є «Avon». 
Компанія постійно вкладає кошти у дослідження в області раку молочної за-
лози. Тобто іноземні компанії ставлять перед собою великі суспільні цілі, і не 
в останню чергу задля просування свого бренду [8, с. 66-67]. 

В Україні керівники підприємств тільки починають розуміти важли-
вість втілення цієї концепції, і її фінансову вигідність для себе. Тому пере-
важна більшість українських соціально орієнтованих компаній – це компа-
нії з іноземним капіталом, або ж великі вітчизняні компанії («Наша ряба», 
«Київстар»). Тому, ті підприємства, які першими почали здійснювати імп-
лементацію соціального маркетингу є новаторами в Україні. Вони є «піоне-
рами», які вибудовують власну інноваційну стратегію на основі концепції 
соціально-етичного маркетингу. 

Впровадження на вітчизняних компаніях соціально-етичного марке-
тингу дозволить їм отримати такі переваги: 

• значно підвищити власні конкурентні позиції;
• укріпити нематеріальні активи;
• зміцнити лояльність споживачів до продукції і до підприємства в цілому;
• скоротити операційні витрати;
• залучити заінтересовані сторони та інвесторів;
• збільшити обсяги реалізації продукції;
• отримати позитивну реакцію з боку спільноти;
• впровадити власну інноваційну стратегію розвитку.
Яскравим представником інноваційної вітчизняної компанії, яка керу-

ється концепцією соціально-етичного маркетингу є корпорація «Оболонь». 
Вже понад шість років компанія впроваджує політику соціального марке-
тингу та щорічно надає у публічний доступ соціальні звіти, створюючи тим 
самим імідж підприємства, яке є максимально «прозорим». Корпорація 
здійснює соціальну діяльність у багатьох напрямках: екологія, безвідходне 
виробництво, робоче середовище персоналу, освітній і культурний розви-
ток суспільства.

Згідно до соціального звіту 2013-2014 рр. «Оболонь» досягла таких ре-
зультатів (табл. 2):

Висновки. На основі проведеного аналізу, можна дійти висновку, що со-
ціально-етичний маркетинг – це сучасна філософія здійснення маркетинго-
вої діяльності підприємства та один із засобів інноваційного розвитку ор-
ганізації. Недотримання принципів соціального маркетингу звужує можли-
вості успіху компанії. Головним принципом соціально-етичного маркетингу 
є досягнення балансу інтересів бізнесу, громадян і суспільства в цілому. Саме 
тому, впровадження цієї концепції в економіку повинно відбуватися систем-
но і комплексно. Однак, в Україні соціальний маркетинг залишається досі 
незрозумілим і тому неприйнятим більшістю учасників ринку. 
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Таблиця 2
Напрямки соціально-етичного маркетингу корпорації 

«Оболонь» та досягнуті результати 
Напрям соціально-

етичного марке-
тингу

Досягнення

Ек
ол

ог
ія

Ефективне 
ресурсо-ко-
ристування

Скорочення споживання природного газу на 11,6 %.
Економія  – 3’118’000 . Зменшення на  10,7 %   споживання елек-
троенергії

Безвідход-
ність

16 млн. грн. становлять витрати на охорону довкілля. Зменшення 
обсягу викидів та стічних вод відповідно на 4,2 т. та 365 млн. л.

Су
сп

іл
ьс

тв
о

Розвиток 
персоналу

22% співробітників «Оболонь» взяли участь у підвищенні кваліфі-
кації та зміні спеціалізації. 
302 студенти пройшли навчально-виробничу практику. Запущено 
пілотний проект стажування «Квиток у життя» для студентів-мар-
кетологів.

Життя та 
здоров’я

4,5 % від загальної кількості працюючих складають люди з особли-
вими потребами (працівники із різним ступенем кардіологічних, 
онкологічних, офтальмологічних недуг, захворювань на цукровий 
діабет та проблемами опорно-рухового апарату)

Благодій-
ність

1,8 млн. грн. інвестувала корпорація «Оболонь» у спонсорські і бла-
годійні проекти у 2013 р.
128 тис. грн. виділено на відновлення лікарні і місцевих шкіл м. 
Охтирки у 2013 р.; 
291,6 тис. грн.  – допомога на відбудову та реставрацію релігійних 
об’єктів у м. Фастів у 2013 р.; 
4 будинки сімейного типу у Києві, Фастові, Білій Церкві та с. Пищи-
ки – під опікою компанії «Оболонь».

Ви
р.

-в
о.

Інновації

50% – обсяг повторного використання очищених вод у виробничих 
процессах. 
100 млн.дол. США становили інвестиції у проект побудови Солодо-
вого заводу.

Джерело: складено автором на основі [9]
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито основні умови підвищення конкурентоспромож-
ності компаній, зокрема впровадження високотехнологічних інновацій. 
Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств не-
обхідно нарощування темпів трансферу унікальних і наукомістких техно-
логій, залучення фінансування для розвитку своєї інноваційної діяльності. 
При цьому впровадження технологічних інновацій на підприємствах пови-
нно стати основою ефективного бізнесу.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, технологічна кон-
курентоспроможність.

The article describes the basic conditions increase the competitiveness of compa-
nies, including the introduction of high-tech innovation. To improve the competitive-
ness of domestic enterprises should increase the rate of transfer of unique and high 
technologies, raising finance for development of their innovation. This introduction 
of technological innovations in enterprises should be the basis for effective business.

Keywords: innovation, competitiveness, technological competitiveness.

Вступ. Одним з основних аспектів розвитку сучасної економіки Укра-
їни є технологічна модернізація. При цьому головним фактором техно-
логічного оновлення підприємств є інноваційний технологічний розви-
ток виробничої бази підприємств. Ринок перенасичений компаніями, які 
створюють схожі товари, а кращими серед них є ті, які мають конкурентні 
переваги відносно інших. Тому технологічна конкурентоспроможність під-
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приємства  – це один з головних чинників, що характеризує можливість 
підприємства адаптуватися до умов ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми конкурентоспро-
можності промислового виробництва в умовах ринкової економіки широ-
ко висвітлені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, 
як: Піддубна Л.І. [1], Дорожкіна, О.К. [2], Коршунова Е.Д. та Миколаїв П.В. 
[3, 4], Амоша О.І. [6] та ін.

Постановка завдання. Метою даної статі є висвітлення особливостей 
підвищення технологічної конкурентоспроможності підприємств (ТКС) за 
допомогою реалізації інновацій.

Результати дослідження. Згідно ряду досліджень, присвячених даному 
питанню, основними цілями інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств є [1, c.96]: 

• модернізація та оновлення виробничо-технологічної бази підприєм-
ства до рівня, здатного забезпечити його довгострокову конкурентоспро-
можність і можливість випереджального розвитку; 

• формування на підприємстві або організація інтеграції підприємства 
з потужними науково-технічними комплексами, що забезпечують досяг-
нення і підтримку лідерства в наукових дослідженнях, реалізації прогре-
сивних технологій, виробництві високотехнологічної продукції; 

• формування на підприємстві парку високотехнологічного обладнан-
ня, здатного забезпечити стійкість, прогресивність, конкурентоспромож-
ність та ефективність виробничо-збутової діяльності підприємства; 

• здійснення різних форм інтеграції промислового підприємства з органі-
заціями, здатними підвищити рівень його інноваційного розвитку: найбільш 
розвиненими промисловими підприємствами своєї галузі, науково-дослідни-
ми організаціями, освітніми установами, фінансовими інститутами, здатними 
забезпечити інвестування технологічного розвитку підприємства та ін. 

Під технологічною конкурентоспроможністю (ТКС) промислового під-
приємства розуміється здатність підприємства здійснювати постійне під-
вищення якості, результативності та ефективності процесів в межах усіх 
видів своєї діяльності, а також впроваджувати нові процеси, що розши-
рюють сферу діяльності підприємства або підвищують її ефективність [2, 
c.84]. Формування ТКС залежить від можливостей підприємства залучати 
необхідні ресурси; здатності перетворювати ці ресурси в необхідні об’єкти, 
в першу чергу, конкурентоспроможну продукцію підприємства; викорис-
товувати отримані результати за призначенням, в тому числі, реалізовува-
ти вироблену продукцію; спрямовувати результати від усіх видів діяльності 
на розвиток підприємства; оптимізувати процеси з метою підвищення їх 
результативності, ефективності, якості. 

Наявність ТКС допомагає сучасним промисловим підприємствам ви-
готовляти та поставляти на ринок конкурентоспроможну продукцію, що 
свідчить про те, що і саме підприємство є також в свою чергу конкуренто-

спроможним. Оскільки головним доказом цього є саме поєднання таких 
складових як конкурентоспроможність продукції та технологічна конку-
рентоспроможність.

З огляду на зазначене, згідно статистичних даних вітчизняні підпри-
ємства можуть різко втратити інноваційний чинник конкурентоспромож-
ності через скорочення акумуляції технологій та обладнання, що у 2013 р. 
(табл. 1) склало лише 5546,3 млн. грн. і досягло рівня 2009-2010 рр. – періоду 
світової фінансово-економічної кризи.

Таблиця 1
Інноваційна активність вітчизняних підприємств 

щодо придбання технологій та обладнання
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

млн. грн

5546,3 8051,8 10489,1 5051,7 4974,7 7664,8 7471,1 3489,2 3149,6

Джерело: складено авторами на основі [5]

Виходячи з отриманих даних можна сказати, що в цілому вітчизняні 
підприємства розуміють, що новітні технології відіграють важливу роль 
в конкурентоспроможності кінцевого продукту і тому кількість коштів, 
витрачених на купівлю обладнання, зростає особливо порівняно з 2005 
та 2006 роками. Але через те, що в деяких галузях обладнання може вико-
ристовуватися досить довгий час та через нестабільність економічного і 
політичного стану, закупівлі нових технологій відбуваються все ж таки не 
постійно та не регулярно, посилення ж кризових процесів обумовлює тен-
денцію орієнтування на збереження, а не інноваційного розвитку.

Оскільки ТКС є частиною конкурентоспроможності підприємства, 
впевнено можна сказати, що у кожного підприємства виникає необхідність 
створювати власну конкурентну перевагу, яка досягається за рахунок ін-
новацій, які можуть бути різними: технології, нові товари і послуги, ство-
рення нових ринків та нових організаційних форм.

Таблиця 2
Зовнішні та внутрішні фактори формування технологічної 

конкурентоспроможності підприємства
Зовнішні фактори Внутрішні фактори

вплив ринку ресурсів і ринку 
продукції (послуг)

ресурси підприємства, що є джерелами (резервами) для 
виконання бізнес-процесів (тобто, ресурсний потенціал 
підприємства)

економічного характеру (амор-
тизаційна, податкова, фінансо-
во-кредитна політика, інвести-
ційна політика, участь у міжна-
родному поділі праці)

основні, допоміжні, обслуговуючі, управлінські бізнес-
процеси підприємства, що виконуються певним спосо-
бом з більшою або меншою прогресивністю, раціона-
лізацією, ефективністю (іншими словами, процесний 
потенціал підприємства)



28 29

адміністративного характеру 
(розробка, вдосконалення та 
реалізація законодавчих актів, 
демонополізація економіки, 
державна система стандарти-
зації та сертифікації, правовий 
захист інтересів споживачів)

механізм управління перетворенням ресурсів у процеси 
і отриманням від виконання процесів деяких результа-
тів (ресурсів), управління взаємодією і ресурсного та 
процесного потенціалів підприємства (механізм підви-
щення потенціалу підприємства)

Джерело: складено авторами на основі [6]

Конкурентоспроможність продукції може бути у разі вдалого поєднан-
ня ціни та якості. Тобто, чим вище якість продукції, тим вище попит, і тим 
більше шансів є у підприємства, що його продукція буде успішно реалі-
зована. Але це поєднання має суперечливий характер. І це проявляється 
в тому, що висока якість продукції вимагає великих та постійних витрат 
для її забезпечення, що призводить до підвищення ціни або до зниження 
рентабельності продукції, а значить і підприємства в цілому. Підвищення 
ціни є небажаним, бо тоді зменшиться обсяг продажів та/або частка ринку 
підприємства. Також, звичайно, недоцільним є зниження рентабельності, 
що пов’язано зі зниженням економічного інтересу підприємства у вироб-
ництві продукції. Тому для досягнення балансу та успіху підприємствам до-
водиться постійно вирішувати цю суперечність.

Продукція, що створена на базі високотехнологічного виробництва з 
значним рівнем технологічних інновацій може мати значно вищу ціну ніж 
очікується ринком.

Висновки. Отже, одним з головних напрямів розвитку промислових 
підприємств є вихід на високий технологічний рівень, оскільки підпри-
ємства не можуть розвивати ефективну господарську діяльність без залу-
чення нових технологій й покращення технологічної конкурентоспромож-
ності свого виробництва. Динамічне спрямування зусиль у цьому напрямі 
веде до підвищення загальної конкурентоспроможності підприємства, за-
безпечуючи йому стабільні позиції на ринку протягом тривалого часу.

Але виконати це завдання промисловим підприємствам складно, бо од-
нією з важливих причин цього є відсутність ефективної системи управління 
розробленням, впровадженням та освоєнням технологій на підприємстві.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

В статті розкрито поняття інноваційного проекту на основі вивчен-
ня фахових джерел. Визначені основні характеристики інноваційних про-
ектів та їх структурні елементи. Обґрунтовано необхідність врахування 
особливостей управління інноваційними проектами.
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In the article the concept of innovative project based on the study of professional 

sources. The basic characteristics of innovative projects and their structural 
elements. The necessity of accounting features of innovative projects.

Keywords: innovative design elements, management.

Вступ. Сучасний етап науково–технічного розвитку потребує від під-
приємств України створення нового організаційно–економічного меха-
нізму управління інноваційною діяльністю. На рівні підприємства іннова-
ційна діяльність здійснюється за етапами пошуку, обґрунтування та впро-
вадження окремого інвестиційного проекту або комплексу проектів, які 
реалізують обрану інноваційну стратегію. 

Управління проектами є одним із найбільш складних напрямів інно-
ваційної діяльності, оскільки на різних стадіях реалізації проекту можуть 
змінюватися зміст і обсяги робіт, склад виконавців, що потребує зміни 
структури про екту. Це одна з причин того, що на вітчизняних підприєм-
ствах впровадження інноваційних проектів відбувається не дуже активно. 
Адже однією з головних умов отримання позитивних результатів по інно-
ваційним проектом це формування ефективної системи управління ним. 
Зазначене розкриває актуальність дослідження.

Продовження таблиці 2
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління ін-
новаційною діяльністю присвячено багато робіт вітчизняних дослідників: 
О.І.  Амоші, І.О.Александрова, С.С.Аптекара, В.М.  Геєця, М.І.  Долішнього, 
В.І. Ландик, М.М. Лепи, О.В. Савчук, М.Г. Чумаченко та інші. 

Вивчення процесу управління інноваціями та інноваційними проекта-
ми розглядають у своїх наукових роботах: П.П.  Микитюк, В.І.  Захарченко, 
Н.М. Корсікова М.М. Меркулов, О.С. Іванілов, Т.О. Скрипко, Н.В. Краснокут-
ська тощо. Проте залишаються недостатньо розробленими питання управ-
ління інноваційною діяльністю в контексті дослідження формування орга-
нізаційно–економічного механізму управління інноваційними проектами.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та поглиблення тео-
ретичних основ управління інноваційними проектами.

Результати дослідження. Згідно Закону України «Про інноваційну ді-
яльність» інноваційний проект – комплект документів, що визначає про-
цедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 
створення і реалізації інноваційного продукту і інноваційної продукції [1].

Існує значна кількість наукових підходів до поняття «інноваційний про-
ект», але єдиної думки серед науковців досі не існує. Так, за визначенням 
Скрипко Т.О., інноваційний проект  – це плановий комплекс технічних, 
виробничих, економічних і організаційних заходів, об’єднаних однією ге-
неральною (основною) метою. Він складається з кількох етапів процесу 
«дослідження–вирибництво», узгоджених за ресурсами, термінами і ви-
конавцями, та здійснюється єдиним менеджментом [2, с.232]. 

Вчені–економісти Йохна М.А. та Стадник В.В. вважають, що інновацій-
ний проект є комплексом взаємопов’язаних заходів, розроблених з метою 
створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологіч-
них продуктів за встановлених ре сурсних обмежень [3, с.316].

За іншим визначенням, інноваційний проект є системою взаємо-
пов’язаних цілей і програм їхнього досягнення, яка становить комплекс 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організацій-
них, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідно організованих, 
оформлених комплектом проектної документації, що забезпечують ефек-
тивне вирішення конкретного науково-технічного завдання (проблеми), 
вираженого в кількісних показниках, і сприяють інновації.

Аналіз літературних джерел дає можливість виокремити загальні ха-
рактеристики інноваційних проектів, зокрема: 

• однозначно сформульовані цілі і завдання, які відображають його 
призначення, в т. ч. показники, що характеризують його ефективність;

• комплекс заходів, націлених на реалізацію визначених цілей;
• чітко визначені терміни початку і завершення проекту;
• обмеженість ресурсів і можливість їх зміни у процесі реалізації проекту.
Інноваційнй проект, як і будь–який проект, включає в себе перелік 

структурних елементів, зокрема:

• функціонально-виконавчу структуру (комплекс досліджень і розро-
бок, роботи з підготовки і перепідготовки персоналу, імпорту й експорту 
ліцензій, впровадження, освоєння і продажу інновацій);

• техніко-економічне і ресурсне обґрунтування (показники витрат, тер-
мінів і ефекту);

• організаційно-економічну структуру (права і відповідальність замов-
ника, виконавців, порядок фінансування, здавання і приймання робіт, 
санкції, премії) [4, с.350].

В залежності від виду проекту в його реалізації можуть приймати 
участь десятки організацій проектного та промислового профілю, різні фі-
нансові інститути, наукові, суспільні та громадські організації, комерційні 
структури. Таким чином, реалізація інноваційного проекту забезпечується 
багатьма учасниками та організаціями. 

Учасники проекту реалізовують різні інтереси у процесі здійснення про-
екту. Обсяг груп у проектній команді, встановлення зв’язків між ними, ступінь 
централізації залежать від масштабності проекту: чим складніше інновації, 
тим складніша організаційна структура. Склад учасників проекту, їх ролі, роз-
поділ функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу й склад-
ності проекту, а також від фаз його життєвого циклу. Для визначення складу 
учасників проекту, побудови його функціональної та організаційної структур, 
для кожного проекту на стадії розробки концепції необхідно встановити:

• предметну галузь – цілі, завдання, роботи та основні результати, тоб-
то що потрібно зробити, щоб реалізувати проект, а також його масштаби, 
складність, попередні терміни;

• відношення власності, що використовуються для реалізації проекту 
(вартість та приналежність);

• основні ідеї реалізації проекту (способи);
• основні активні учасники проекту (виконавці);
• основні пасивні учасники проекту (призначення);
• мотивації учасників проекту (можливий прибуток, збитки, ризик 

тощо) [4, с.350].
Як правило, інноваційний проект ґрунтується на інновації, що дає змо-

гу радикально розв’язати актуальні для організації проблеми. З ініціативи 
комерційних організацій найчастіше реалізуються промислові проекти, 
проекти дослідження і розвитку та організаційні проекти.

Промислові проекти – це проекти, спрямовані на випуск і продаж нових 
продуктів і пов’язані з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, 
розширенням присутності на ринку тощо. Щодо проектів дослідження і 
розвитку, то це проекти, які зосереджені на науково–дослідній діяльності, 
розробленні програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріа-
лів і конструкцій тощо. Організаційні проекти – це проекти, націлені на ре-
формування системи управління, створення нового підрозділу організації, 
проведення науково–практичних конференцій і семінарів тощо.
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Найчастіше підприємства реалізують промислові проекти, які перед-
бачають реалізацію як повного життєвого циклу інновацій, так і лише тих 
стадій, що пов’язані з її використанням. 

Залежно від глибини охоплення етапів інноваційного процесу іннова-
ційні проекти поділяють на повні і неповні.

Повний інноваційний проект охоплює всі етапи інноваційного процесу: 
від проведення фундаментальних досліджень до реалізації інноваційного 
продукту. Такому проекту притаманна висока міра новизни; він під силу 
лише великим організаціям, що мають спеціалізовані науково–дослідні, 
конструкторські лабораторії та фахівців відповідного рівня, або ж кільком 
організаціям чи країнам, які спільно розв’язують важливі завдання.

Неповний інноваційний проект передбачає виконання лише окремих 
стадій інноваційного процесу. Це можуть бути фундаментальні дослідження, 
дослідження пошукового і прикладного характеру, які здійснюються спеціа-
лізованими науково–дослідними закладами і націлені на створення дослід-
ного зразка новинки, або ж роботи, пов’язані з використанням новинки для 
комерційних цілей, чим переважно займаються промислові підприємства. 

В інноваційному менеджменті управління проектами є одним із най-
складніших видів діяльності, оскільки на різних стадіях реалізації проек-
ту змінюються зміст і обсяги робіт, склад виконавців, що потребує зміни 
структури проекту. Управління проектами інтегрує методику і технологію 
управління людськими, матеріальними і фінансовими ресурсами, потре-
бує вміння узгоджувати інтереси багатьох його учасників, вміння по–ново-
му розв’язати виробничі завдання, знаходити оптимальні рішення за умов 
не визначеності і ризику. 

Основою концепцією управління проектами є погляд на проект як на 
зміну будь–якої системи, пов’язану з витратами часу і ресурсів, а процес 
змін, що здійснюється за розробленими правилами і процедурами, є осно-
вою управління інноваційними проектами. 

Інноваційні проекти характеризуються високою невизначеністю на 
всіх стадіях інноваційного циклу. Більше того, успішні випробування мо-
жуть бути не прийняті ринком, і їх виробництво має бути припинене. Інно-
вація в своїй основі характеризується альтернативністю та багатоваріант-
ністю рішень. Звідси виникає складність її прогнозування. Це пов’язане з 
оцінкою майбутньої конкурентоспроможністю та адаптацією на ринку.

Отже, критерії успішності інноваційного проекту потребують уважного 
розгляду, оскільки процес управління інноваційними проектами повинен 
орієнтуватися саме на ці критерії.

Висновки. В процесі вивчення даної проблематики зроблено висновок, 
що інноваційний проект повинен розвиватись в межах необхідних та до-
статніх умов та раціональних обмежень. Кожен проект починається з чіт-
кої постановки його цілей, критеріїв успішного здійснення та попередніх 
проектів його реалізації. Обмеженнями можуть виступати невизначеність 

та непередбаченість фундаментальних досліджень та невідповідність про-
екту цілям організації, різні ресурсні та технологічні обмеження. На стадії 
первинної розробки необхідно приділити увагу саме критеріям успішнос-
ті, а не деталям здійснення проекту.
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ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статі визначені елементи інноваційного механізму розвитку промисло-
вого підприємства, а саме системи планування, забезпечення, стимулювання, 
регулювання та контролювання інноваційного розвитку. Досліджено зміс-
товне наповнення кожного елемента в структурі інноваційного механізму 
та запропонована схема взаємозв’язків елементів інноваційного механізму.

Ключові слова: інноваційний механізм, елементи механізму, розвиток, 
промислове підприємство. 

The article identified the elements of innovation mechanism of industrial en-
terprises, namely planning, provision, promotion, management and monitoring of 
innovation development. It was investigated the substance of each element in the 
structure of innovative mechanism and was proposed scheme linkages elements of 
innovation mechanism.

Keywords: innovative mechanism, elements of the mechanism, development, 
industrial enterprise.
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Вступ. Кризові явища, властиві сучасному етапу розвитку національної 
економіки, загострили існуючі проблеми в підходах до управління економіч-
ними системами на макро- та макрорівні. Підвищення рівня інтегрованості 
національної економіки в світовий економічний простір не тільки надає нові 
можливості для розвитку промислового виробництва нашої країни, а й, в 
першу чергу, формує нові вимоги до результатів діяльності промислових під-
приємств, що обумовлює необхідність зміни орієнтирів в управлінні та пошу-
ку інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, спрямованих 
на забезпечення інноваційного оновлення та економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Втім, інноваційний механізм 
розвитку промислових підприємств залишається однією з найменш вивче-
них категорій менеджменту. Фрагментарно теоретичні та науково-методо-
логічні засади визначення та формування інноваційних механізмів на різ-
них рівнях ієрархії економічних систем досліджувались в роботах С. Д. Бушу-
єва [1], В. А. Колоколова [2], І. В. Платонової та Є.  В. Горковенко [3], П. Шеко 
[4], І. Г. Яненкової [5] та інших. Визначення сутності інноваційного механізму 
розвитку промислових підприємств та підходи до класифікації інноваційних 
механізмів розвитку були досліджені авторами в роботах [6, 7].

Постановка завдання. Мета статті полягає у виокремленні елементів 
інноваційного механізму розвитку промислового підприємства, деталіза-
ція яких сприятиме визначенню засобів забезпечення ефективного функ-
ціонування зазначеного механізму в системі управління підприємством. 

Результати дослідження. Інноваційний механізм розвитку промисло-
вих підприємств доцільного розглядати як систему взаємозв’язаних еле-
ментів, комбінація і одночасне функціонування яких сприятиме інновацій-
ному розвитку підприємства.

Вихідним етапом формування інноваційного механізму розвитку про-
мислового підприємства є чітке усвідомлення мети розвитку в умовах роз-
ширення присутності на зовнішніх ринках, міжнародного конкурентного 
середовища. Головна мета підприємства полягає в підвищенні ефективності 
свого функціонування. Параметрами функціонування підприємства можуть 
бути різні показники: з одного боку ті, що характеризують процеси в серед-
ині підприємств, з іншого боку ті, що визначають результати їх діяльності. 
Найважливішим показником функціонування промислового підприємства, 
що характеризує результат його діяльності, є прибуток. Проте, варто орієн-
туватися не тільки на показники результативності, а враховувати і відносні 
показники ефективності, які за своєю суттю носять порівняльний характер 
і оцінюють в узагальненому уявленні витрати економічної системи, що були 
понесені нею для отримання певного результату. Відношення результатів до 
затрат, що складає основу показника ефективності, і закладено нами у фор-
мулювання головної мети промислового підприємства.

Наступним етапом є визначення засобів досягнення цієї мети та факто-
рів, що можуть вплинути на процес досягнення визначеної мети. Для укрі-

плення своїх конкурентних позицій промисловим підприємствам необхід-
но орієнтуватися в першу чергу на внутрішні джерела інноваційних мож-
ливостей, які реалізуються в системі інноваційного управління. Об’єктом 
інноваційного управління є інноваційна діяльність, якою займається під-
приємство. Суб’єктом інноваційного управління можна вважати систему 
управління підприємством в цілому, оскільки результати інноваційної ді-
яльності, як власне і сама інноваційна діяльність, в більшій чи меншій мірі 
пронизують і зачіпають всі організаційні підсистеми підприємства.

Прогноз розвитку власних інноваційних можливостей передбачає ви-
явлення таких характеристик в майбутньому:

ринкового потенціалу виробника, тобто його можливостей зберегти та 
розширити конкурентні позиції, отримати стабільний дохід;

фінансового положення та структури коштів на зберігання та укрі-
плення виробничої бази,

фінансового розриву на основі співставлення фактичного розміру при-
бутку від реалізації продукції, що виробляється, з прогнозованим розмі-
ром прибутку для досягнення якого необхідно освоєння нових продуктів.

В структурі інноваційного механізму розвитку промислового підприєм-
ства ми пропонуємо виділяти п’ять основних елементних підсистем, які за-
чіпають процеси інноваційних перетворень в середині підприємства, а саме:

1. Планування.
2. Забезпечення.
3. Регулювання.
4. Стимулювання.
5. Контролювання.
Схематична взаємодія зазначених елементів інноваційного механізму 

розвитку промислового підприємства представлена на рис.1. 
Виходячи з об’єкту інноваційного управління, планування інновацій-

ного розвитку промислового підприємства має відбуватися на етапах ство-
рення додаткової споживчої вартості та на рівні функціональних підсис-
тем. Створення додаткової вартості починається з процесу постачання ре-
сурсів, далі розширюється у виробничому процесі та завершується на етапі 
збуту продукції, коли сформована загальна додаткова вартість оцінюється 
споживачем у вигляді корисності продукту, що ним споживається. 

Планування на рівні функціональних підсистем має охоплювати такі 
напрями роботи на підприємстві як основні виробничі процеси, інновацій-
на діяльність, фінансування, маркетингова діяльність, інформаційні тех-
нології, роботу з персоналом, логістичну систему та зовнішньоекономічну 
діяльність. Кожен із цих функціональних напрямів має свої особливості 
планування, що знаходить відображення у показниках, які використову-
ються для формування планів і перевірки їх досягнення в майбутньому.

Для ефективного досягнення запланованих показників розвитку в сис-
темі інноваційного механізму на підприємстві доцільно виокремити еле-
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мент забезпечення процесів інноваційного розвитку методами розвитку, 
критеріями розвитку та необхідними ресурсами. 

Окремо в структурі елементів інноваційного механізму розвитку під-
приємства слід виділити регулювання інноваційних змін на підприємстві. 
Цей елемент інноваційного механізму враховує як взаємозв’язки підпри-
ємства із зовнішнім середовищем і, відповідно, ті регуляторні важелі, які 
існують в оточенні підприємства: економічна та інноваційна політика дер-
жави, інструменти державного регулювання інноваційної діяльності, так і 
процеси регулювання перебігу інноваційних перетворень в середині під-
приємства, зокрема процедури використання внутрішніх регуляторів роз-
витку, що містяться в організаційній структурі, системах підпорядкованос-
ті, прийняття рішень, мотиваційних механізмах.

Для забезпечення необхідних впливів на об’єкт управління з метою 
забезпечення функціонування інноваційного механізму доцільно вико-
ристовувати потенціал наступного елемента досліджуваного механізму  – 
стимулювання. З точки зору напрямку впливу стимулювання може мати 
внутрішньо організаційний характер, або проявлятися у вигляди стимулів 
із зовнішнього середовища.

Останнім елементом інноваційного механізму є підсистема контролю-
вання, яка дає можливість відстежити ефективність інноваційного меха-
нізму розвитку підприємства на основі порівняння попереднього і поточ-
ного стану підприємства за кількісними і якісними показниками. 

Всі елементи інноваційного механізму розвитку промислового підпри-
ємства взаємозв’язані один з одним і взаємозалежні. У разі змін у одному з 
елементів інноваційного механізму, відповідно мають бути внесені корек-
тиви і у інші елементи.

Висновки. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у фор-
муванні системі елементів інноваційного механізму та характеристиці їх 
змістовного наповнення, що дозволить оптимізувати процес формування 
інноваційного механізму та його втілення в практику господарської діяль-
ності промислових підприємств.

Визначення системи елементів інноваційного механізму розвитку про-
мислового підприємства складає основу для подальших наукових дослі-
джень в напрямку процедурного оформлення кожного із визначених еле-
ментів, доведення цих процедур до конкретних методичних інструментів, які 
можуть бути використані на підприємствах реального сектор економіки.
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ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено сутність інноваційної активності підприємств. 
Проведено аналіз рівня інноваційної активності та її вплив на конкурен-
тоспроможність українських підприємств. Виділено основні етапи плану-
вання бізнес-процесів на підприємствах. Розроблено алгоритм організації 
впровадження планування бізнес-процесу «інноваційна активність» для 
підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: інноваційна активність, інноваційна діяльність, конку-
рентоспроможність, планування, бізнес-процес.

In the article the essence of innovation activity of enterprises. Analysis of 
innovative activity and its impact on the competitiveness of Ukrainian enterprises. 
The main stages of planning business processes in enterprises. The algorithm 
implementation planning of the business process «innovation activity» to enhance 
the competitiveness of enterprises.

Keywords: innovative activity, innovation, competitiveness, planning, 
business process.

Вступ. У сучасних умовах інноваційна діяльність набуває все більшого 
значення підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Це 
є важливий інструмент конкурентної боротьби та однією з основних складо-
вих ефективної стратегії підприємства. Багато дослідників відзначають зна-
чне підвищення ролі «технологічного» чинника для економічного розвитку. 
Рівень розвитку науки, нових технологій, наукомістких галузей, інновацій-
на активність компаній, участь у міжнародній науково-технічній кооперації 
формують основу сталого економічного зростання. Орієнтація на інновації 
є необхідною умовою конкурентоспроможності країни на світовій арені та 
формування внутрішнього ринку країни. Отже, постає необхідність розробки 
механізмів, що активізують інноваційні процеси на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблемам інноваційної ді-
яльності як факторам підвищення конкурентоспроможності підприємств 
присвячено значна кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів: Стеченка  Д., Скібіцького  О., Терещенко  О., Гальчин-
ського  А., Гейця  В., Кінаха  А., Семиноженка  В., Чернявського  А., Алюши-
ної Н., Василенко В., Котлера Ф., Портера М. тощо. Проте багато аспектів, 
які стосуються активізації інноваційної діяльності як фактора підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємств, поки що не мають достатнього 
теоретичного обґрунтування і потребують широкого спектра спеціальних 
наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою роботи є вивчення та розвиток методич-
них підходів щодо розвитку інноваційної активності як фактора підвищен-
ня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Для досягнення мети у статті мають бути розв’язані наступні завдання:
• дослідити сутність інноваційної активності як фактора підвищення 

конкурентоспроможності підприємств; 
• проаналізувати рівень інноваційної активності українських підпри-

ємств
• виділити основні етапи планування бізнес-процесу «інноваційна ак-

тивність» на підприємствах 
• розробити алгоритм впровадження планування бізнес-процесу «інно-

ваційна активність». 
Результати дослідження. Конкуренція  – головний механізм ефективного 

функціонування і розвитку ринкової економіки. За відсутністю конкуренції і 
виробництва конкурентоспроможної продукції економіку не можна віднести 
до ефективної, а її зростання стабільним. Це азбука економічної теорії і практи-
ки. Заклики до вітчизняного товаровиробника високими митними бар’єрами, 
квота на імпорт і т.п. це ознака виробництва ним неконкурентоспроможної 
продукції, неспроможності конкурувати з іноземними фірмами [1].

З досвіду розвинутих країн можна стверджувати, що інноваційна ді-
яльність підприємств набагато більш ефективний засіб у конкурентній 
боротьбі, ніж всі традиційні методи. Інноваційна діяльність є загальновиз-
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наним і суттєвим чинником становлення конкурентних переваг в еконо-
мічному та суспільному розвитку. Вона включає в себе як фундаментальні, 
так і прикладні наукові дослідження, а також комплекс заходів для дове-
дення отриманих результатів до стадії практичного використання. За такої 
діяльності інші способи вже не можуть грати істотної ролі. Тому конкурен-
тоспроможність підприємства будь-якої організації в нестабільних умовах 
залежить від багатьох факторів і, насамперед, від управління і плануван-
ня інноваційної активності. Причому сферою застосування останньої є не 
тільки технічні та технологічні складові виробництва, а й управлінські, фі-
нансові, маркетингові, організаційні тощо.

Нині в Україні спостерігається істотне відставання у розвитку інно-
ваційної активності, як в цілому в економіці, так і в окремих галузях і на 
окремих підприємствах, у тому числі високотехнологічних і середньотех-
нологічних, що істотно впливає на рівень конкурентоспроможності ві-
тчизняних організацій і країни в цілому на світовому ринку. Тому, особливо 
важливим є питання розвитку інноваційної активності вітчизняних під-
приємств як фактора підвищення їх конкурентоспроможності.

В умовах ринкових відносин конкурентоспроможність характеризує 
ступінь розвитку суспільства. Чим вище конкурентоспроможність країни, 
тим вище життєвий рівень її жителів. Таким чином, перед українськими 
підприємствами стоїть проблема підвищення конкурентоспроможності 
фахівців, товарів, послуг, підприємств та інших об'єктів.

Основні характерні акценти підвищення такого явища як конкуренто-
спроможність наступні:

• ефективне використання людських ресурсів;
• ефективне управління фінансовими ресурсами; 
• управління якістю продукції на системному рівні.
Питома вага підприємств, що займаються розробками інновацій у 2013 

році становила 13,6 %. Але спостерігається загальна тенденція підвищен-
ня інноваційної активності на вітчизняних промислових підприємствах. За 
останні 6 років цей показник зріс на 6,2%, але поки не досяг показника 2000 
року. Динаміку розвитку інноваційної активності в Україні за період з 2000 
року наведено у табл.1. [2].

Серед основних проблем, які стримують інноваційну діяльність в Укра-
їні, можна виділити декілька: недосконала система нормативно-методоло-
гічного забезпечення та державної підтримки; відсутність системного під-
ходу та єдиної науково-технологічної та інноваційної політики; недостатнє 
інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень.
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Інноваційна активність підприємств багато в чому визначається ефек-
тивністю реалізації інноваційних процесів, які включають пошук, відкрит-
тя, розробку, удосконалення, освоєння, комерціалізацію нових технологій, 
продуктів, організаційних структур і методів організації праці, виробни-
цтва і управління. Ефективна реалізація інноваційних процесів, як зазна-
чається у фаховій науковій літературі, пов’язана з об’єднанням у межах ці-
лісної відтворювальної структури всіх елементів системи «наука–техноло-
гія–виробництво–споживання». Вона передбачає створення розгалуженої 
системи збутового сервісного обслуговування для стимулювання наукових 
досліджень і активізації винахідницької діяльності на основі підключення 
зворотних зв’язків в інноваційному процесі [3, c. 82].

Рівень інноваційної активності організацій визначається як відношення 
кількості підприємств, що здійснюють інновації хоча б одного типу: техноло-
гічні, організаційні, або маркетингові, до загальної кількості обстежуваних 
за певний період часу організацій. Якщо пояснювати інновації як інновації 
засновані на знаннях, то очевидна необхідність виділення в якості об’єкту 
управління в інноваційній сфері саме інноваційне сприйняття підприємств 
щодо нововведень. Тобто сприйняття результатів інтелектуального капіталу 
самої організації або інновацій, існуючих в інноваційній сфері. Вбачається, що 
такий підхід може вагомо підвищити інноваційну активність підприємств.

Методика планування інноваційної активності має відповідати методи-
ці планування бізнес-процесу, а сама інноваційна активність може розгля-
датися в свою чергу як самостійний бізнес-процес підприємства одночас-
но визначаючий інтенсивність здійснення інноваційних перетворень у всіх 
внутрішніх бізнес-процесах підприємства [4, c. 46-50].

У методичному плані існує дві фундаментальні відмінності між тради-
ційним підходом до планування та бізнес-плануванням:

• при традиційному підході робиться спроба планувати існуючі процеси, 
який може навіть включати якісні і тимчасові критерії. Бізнес-планування 
передбачає формулювання абсолютно нових процесів, за допомогою яких 
компанія повинна досягти досконалості, вирішуючи фінансові завдання і 
виконуючи побажання споживачів. Якраз їх і здатне виявити планування 
інноваційної активності; 

• у бізнес-плануванні інновації, інноваційна діяльність, а відповідно, й інно-
ваційна активність є невід’ємною частиною решти внутрішніх бізнес-процесів.

Алгоритм планування бізнес-процесу «інноваційна активність» пови-
нен відповідати загальному алгоритму бізнес-процесу «інновації», який в 
свою чергу відповідає субпроцесам бізнес-процесу. Тому, враховуючи осо-
бливості планування інноваційної активності, особливості бізнес-процесу 
«інновації», алгоритм (блок-схему) планування бізнес-процесу «інновацій-
на активність» підприємства представлено на рис. 1.

Впровадження планування інноваційної активності дозволить ор-
ганізувати діяльність підприємства відповідно з сучасними підходами 

до управління. Згідно яких, інновації розглядаються як одна з головних 
складових внутрішніх бізнес-процесів, а послідовне виконання кожного з 
етапів планування створює передумови для інтенсифікації та підвищення 
ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Рис. 1. Блок-схема алгоритму планування бізнес-процесу 
«інноваційна діяльність

Досвід високо розвинутих країн показує, що підвищення конкуренто-
спроможності підприємств можливе лише на інноваційній основі, на мак-
симальному використанні їх інноваційного потенціалу. Отже, вітчизняні 
підприємства мають врахувати цей досвід. Адже підвищення конкуренто-
спроможності ¾ це важливий інструмент конкурентної боротьби та однією 
з основних складових ефективної стратегії будь-якого підприємства.

Висновки. В процесі проведення наукового дослідження виявлено і до-
ведено, що інноваційна діяльність набуває все більшого значення для під-
вищення конкурентоспроможності підприємств. Впровадження інновацій 
є перспективним напрямом розвитку конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств та економіки в цілому. Але існує ряд проблем щодо під-
вищення інноваційної активності серед виробництв, зокрема: відсутність 
належної державної підтримки інноваційної моделі розвитку; недоскона-
лість інституційного та інфраструктурного забезпечення інноваційної ді-
яльності; слабка підтримка вчених та науковців у сфері інноваційних роз-
робок тощо. Зазначені проблеми є підставою для подальших досліджень у 
сфері підвищення інноваційної активності підприємств на основі удоско-
налення та розвитку інноваційної діяльності. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Вступ України до Євросоюзу вимагає модернізації вітчизняної харчо-
вої промисловості з метою задоволення внутрішнього попиту, а також 
освоєння нових ринків збуту. Унаслідок зростаючої конкуренції з імпорто-
ваними товарами перед підприємствами з’являються нові стимули та 
перспективи. Вирішення завдань, які стоять перед харчовою промисловіс-
тю можливе лише в руслі інноваційного розвитку. Інноваційна діяльність 
спрямована на модернізацію матеріально-технічної бази та на оновлення 
і вдосконалення його виробничих сил.

Ключові слова: модернізація, інновації, інноваційній розвиток, харчо-
ва промисловість, матеріально-технічна база.

Ukraine’s accession to the European Union requires modernization of the do-
mestic food industry to meet domestic demand, and the development of new mar-
kets. Due to increasing competition from imported products production, an addi-
tional incentive to perfection. Solving problems facing the food industry is possible 
only in line with the innovative development. Innovative activities aimed at mod-
ernization of logistics and to update and improve its productive forces.

Keywords: modernization, innovation, innovative development, food pro-
cessing, material and technical base.

Вступ. Вітчизняні підприємства не готові до активного інноваційного 
розвитку, через відсутність необхідної матеріально-технічної бази, ефек-
тивного фінансового та правового механізму регулювання, а також через 
неготовність топ-менеджерів до постійного впровадження змін та адап-
тації персоналу у напрямку подолання опору цим змінам. У підприємств 
харчової промисловості загалом відбувається нагромадження застарілої 
техніки та обладнання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем ін-
новаційного розвитку, модернізації матеріально-технічної бази, забезпе-
чення високотехнологічного розвитку харчової промисловості, приділе-
но увагу у працях багатьох вчених, зокрема: О.І. Амоша, О.М. Кушніренко, 
Д.Ф. Крисанова, Л.І Федулової, Г.Г Васильцева та інших. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз існуючого стану та 
сприяння розвитку техніко-технологічного рівня підприємств, що перед-
бачає впровадження новітніх маловідходних, ресурсозберігаючих та еко-
лого безпечних технологій, докорінну реконструкцію та модернізацію ви-
робничої бази харчових підприємств, оснащення їх сучасною технікою. 

Результати дослідження. Інноваційний розвиток підприємств націле-
ний на формування і залучення із зовнішнього середовища таких іннова-
цій, які б сприяли збільшення його конкурентоспроможності, закріплен-
ню позицій на ринку, та забезпечували б перспективу розвитку. Для подо-
лання технологічного й технічного відставання підприємств та підвищен-
ня технічного рівня виробництва необхідно: зниження відсоткової ставки 
до такого рівня, щоб стало можливим кредитування виробництв, які орі-
єнтовані на внутрішній ринок; оздоровлення фінансово-економічного ста-
ну підприємств; залучення іноземних інвесторів у виробництво споживчих 
товарів з метою підвищення рівня виробництва; модернізація матеріаль-
но-технічної бази, залучення нових інвесторів; зростання привабливості 
галузі, що зумовить збільшення довіри в потенційних інвесторів [1].

Щоб підготувати вітчизняні підприємства до інноваційного прори-
ву, їм потрібно нарощувати свій ресурсний потенціал і змінювати методи 
управління та організації виробничого процесу. Ефективна модернізація 
підприємства повинна стати необхідною передумовою його інноваційно-
го розвитку. Техніко-технологічна модернізація спрямована на оновлення 
матеріально-технічної бази, технології, техніки шляхом запозичення за-
рубіжного досвіду в сфері інновацій чи власних інноваційних розробок з 
метою випуску високо конкурентоспроможної продукції [4].

Ключовим чинником підвищення ефективності роботи галузі та по-
силення конкурентоспроможності харчової продукції на внутрішньому 
та зовнішніх ринках є активізація інноваційної діяльності підприємств. 
Протягом 2012-2014 рр. інноваційна активність підприємств харчової 
промисловості України демонструвала помірну висхідну динаміку (табл. 
1). Частка інноваційно активних підприємств у галузі зросла з 13,0 % у 
2012 р. до 16,1 % у 2014 р [6].

Українські показники інноваційної активності харчової промисло-
вості значно поступаються показникам європейських країн. Мінімальні 
показники мають Португалія – 29 % та Греція – 29 %. Максимальні показ-
ники: Нідерланди – 62 %, Австрія – 67 %, Німеччина – 69 %, Данія –71 %, 
Ірландія – 74 %.
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Таблиця 1
Показники інноваційної діяльності підприємств 

харчової промисловості
2012 2013 2014

Кількість інноваційно активних підприємств, од. / 
% до загальної кількості підприємств галузі 336/13,0 352/14,3 384/16,1

Кількість підприємств, що впроваджували іннова-
ції, од. / % до загальної кількості підприємств галузі 284/10,9 296/12,0 313/13,1

Кількість підприємств, що реалізували інновацій-
ну продукцію, од. / % до загальної кількості підпри-
ємств галуз

245/9,4 239/9,7 268/11,2

Обсяги реалізованої інноваційної продукції, млн 
грн. / % до загального обсягу реалізованої продук-
ції галузі

4912,4/4,0 4660,9/3,2 5485,3/3,3

Обсяги реалізованої за межі України інноваційної 
продукції, млн. грн. / % до загального обсягу реалі-
зованої інноваційної продукції галузі

880,6/17,9 1143,1/24,5 1475,6/26,9

Джерело: складено авторами на основі [6]

Розвиток галузі на сучасному етапі є можливим лише за умови збіль-
шення частки підприємств, які впроваджують інновації, до рівня 40-45%. У 
2012 р. частка підприємств, що впроваджували інновації, становила 10,9 %, 
у 2014 р. зросла до 13,1 %. При невеликому зростанні обсягів реалізованої 
інноваційної продукції галузі продовжує скорочуватися її частка у структу-
рі реалізованої продукції харчової промисловості – у 2014 р. вона скороти-
лася порівняно з 2012 р.(4,0 %) і становила лише 3,3 %. 

Через неефективну структуру фінансування інноваційної діяльності 
у галузі, у якій переважна частка припадає на власні кошти підприємств 
відбувається повільна інноваційно-технологічна модернізація підпри-
ємств  – табл. 2. У розвинутих країнах основним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності є бюджетні кошти – держава фінансує до 50% на-
уково-технологічних витрат та від 50-70% витрат на фундаментальні дослі-
дження [3]. Фінансування інноваційної діяльності харчової промисловості 
українських підприємств наведено у табл. 2. 

Таблиця 2
Фінансування інноваційної діяльності 

підприємств харчової промисловості, млн грн.
2012 2013 2014

Усього 7949,9/100 8045,5/100 14333,9/100

у т. ч. за рахунок

Власних коштів 5169,4/65,0 4775,2/59,3 7585,5/52,9

2012 2013 2014

Державного бюджету 127,0/1,6 87,0/1,1 149,2/1,0

Місцевих бюджетів 7,4/0,1 5,7/0,1 12,3/0,1

Позабюджетних фондів 1,7/0,0 0,9/0,0 0,5/0,0

Вітчизняних інвесторів 31,0/0,4 31,0/0,4 45,4/0,3

Іноземних інвесторів 1512,9/19,0 2411,4/30,0 56,9/0,4

Кредитів 941,6/11,8 626,1/7,8 5489,5/38,3

Інших джерел 158,9/2,1 108,2/1,3 994,6/7,0

Джерело: складено авторами на основі[6]

Фінансування інноваційної діяльності підприємств у 2014 році, зокрема 
за рахунок державного бюджету, власних коштів, кредитів та інших дже-
рел наведено на рис.1.

З рисунку 1 видно, що переважна частка припадає на власні кошти 
52,9%, іншу частку займають кредити – 38,3 %. Фінансування з державно-
го та місцевого бюджетів, позабюджетних фондів майже не здійснюється. 
На вітчизняних та іноземних інвесторів припадає – 0,3 % та 0,4 % відповід-
но. Порівняно з 2014 роком у 2012 та 2013 роках інвестори вкладали гроші 
у підприємства України. Через нестабільну економічну ситуацію у країні 
кількість інвестицій значно зменшується. 

Рис.1. Фінансування інноваційної діяльності підприємств 
харчової промисловості у 2014 році

Джерело: складено авторами на основі[6]

Продовження таблиці 2
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Напрями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловос-
ті України мають визначатися з урахуванням світових тенденцій розвитку 
галузі, внутрішнього та зовнішнього попиту на окремі види інноваційної 
продукції. Основними завданнями інноваційного розвитку підприємств 
харчової промисловості є впровадження нових технологій виробництва, 
модернізація матеріально-технічної бази [5].

Розв’язанню цих завдань сприяє модернізація матеріально-технічної 
бази виробництва шляхом заміни застарілих основних засобів новими, 
більш продуктивними, вдосконаленням виробничих відносин та застосу-
ванням новітніх видів ресурсів. 

 Шляхами модернізації матеріально-технічної бази, також виступають: 
вибуття всіх екземплярів застарілої та зношеної техніки та відповідну за-
міну їх новими з одночасним проведенням інноваційної діяльності, що 
передбачає налагодження випуску нової продукції підвищеної якості (ін-
новаційної), яка відповідає світовим стандартам; збільшення фінансових 
ресурсів, оскільки їх дефіцит є наслідком істотного послаблення матері-
ально-технічної бази; стимулювання залучення інвестицій для оновлення 
вартісного та кількісного складу основних засобів [2].

Шляхом оновлення матеріально-технічної бази є лізинг. По-перше, лі-
зинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів у ви-
гляді машин і обладнання. По-друге, до лізингових операцій залучаються 
значні кошти банків, страхових компаній, акціонерних товариств та інших 
фінансових установ, що перебувають безпосередньо в Україні [5].

Для створення міцної матеріально-технічної бази необхідно активне 
формування і нагромадження інвестиційного потенціалу, впровадження 
сучасних технологій і т. д. Нині найголовніше завдання підприємств галу-
зі – поліпшення їх фінансового стану.

Висновки. Основною проблемою є неготовність вітчизняних підпри-
ємств до активного інноваційного розвитку, через відсутність необхідної 
матеріально-технічної бази, ефективного фінансового та правового ме-
ханізму регулювання. Низький техніко-технологічний рівень розвитку 
харчової промисловості спричиняє додаткові витрати сировини, високу 
трудомісткість та енергоємність продукції, зменшує її конкурентоспро-
можність. Вирішенням проблеми є впровадження новітніх маловідходних, 
ресурсозберігаючих та еколого безпечних технологій, що є обов’язковою 
умовою зміцнення конкурентних позицій підприємств України, докорін-
на реконструкція та модернізація матеріально-технічної бази харчових 
підприємств, шляхом: заміни застарілої та зношеної техніки, збільшення 
фінансових ресурсів та стимулювання залучення інвестицій. Оновлення 
матеріально-технічної бази виробництва підвищує ефективність виробни-
цтва, створює конкурентні переваги, забезпечує прогресивні зміни в про-
мисловості, сприяє інноваційному розвитку економіки в цілому.

Джерелами фінансування інноваційного розвитку підприємств мають 
стати: комплексна державна підтримка, активне залучення коштів інозем-
них та вітчизняних інвесторів.
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У статті розглянуто засоби підвищення конкурентоспроможності під-
приємства через впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій.
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Вступ. В умовах ринкової економіки, коли в результаті жорстокої кон-
курентної боротьби виживає найсильніший, гостро стоїть проблема підви-
щення конкурентоспроможності підприємства. 

Впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій на підпри-
ємстві є досить дієвим методом боротьби, що допомагає утримати свої по-
зиції на ринку, а іноді і стати лідером у своїй галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін інновації вперше ввів 
Й. Шумпетер, що в буквальному перекладі означає «втілення наукового від-
криття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу» [1].

Значний внесок у вивчення питання теорії і практики конкурентоспро-
можності підприємств зробили вчені М.  Портер, Ж.Ж.  Ламбен, Г.  Азоєв, 
Драган О. І., Трещов М. М. та інші [2, 6].

Вивченням теорії та практики інноваційної діяльності займалися такі 
вітчизняні та закордонні економісти-дослідники як Шамина Л. К., Барун 
М. В., та інші [4, 5].

Постановка завдання. Метою дослідження є розгляд та обґрунтування 
рекомендацій з підвищення конкурентоспроможності підприємства, за до-
помогою впровадження ресурсозберігаючих технологій, що призведуть до 
значної економії витрат на виробництво та зменшення собівартості продукції.

Результати дослідження. Ефективним методом підвищення конкурен-
тоспроможності на виробничому підприємстві є запровадження та постій-
не здійснення інноваційної діяльності.

Конкурентоспроможність підприємства  – здатність господарюючих 
суб’єктів пристосовуватись до нових умов господарювання, використову-

вати свої конкурентні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на 
ринках товарів та послуг, максимально використовуючи наявні ресурси та 
якомога повно задовольняючи потреби покупця [2].

На думку Драган О.І. конкурентоспроможність відповідає таким прин-
ципам і положенням [6, с. 31-32]: 

• конкурентоспроможність підприємства формується на основі впрова-
дження нововведень, поліпшувань та змін (реструктуризація);

• конкурентоспроможність підприємства стосується всієї системи ство-
рення цінностей − це весь набір видів діяльності, які взаємодіють у процесі 
створення, виробництва і реалізації продукції;

• конкурентоспроможність підприємства повинна постійно підтриму-
ватися безперервним удосконаленням;

• конкурентоспроможність підприємства може забезпечуватися різни-
ми методологічними підходами і характеризується різноманітними спосо-
бами досягнення;

• конкурентоспроможність підприємства забезпечується завдяки наявнос-
ті конкурентних переваг, які формують конкурентоспроможність продукції;

• конкурентна перевага, що забезпечує конкурентоспроможність під-
приємства, може формуватись в різних площинах діяльності підприємства: 
менеджменті, маркетингу, логістиці, фінансовій діяльності, підприємництві, 
і реалізуватися за допомогою різноманітних методичних підходів;

• дослідження конкурентоспроможності підприємства передбачає ре-
тельний розгляд всіх складових, елементів, факторів внутрішнього і зо-
внішнього середовища діяльності підприємства.

Термін «інновація» було запроваджено австрійським економістом Йо-
зефом Шумпетером, що стверджував : «інновація  – це історичне явище, 
що викликає необоротну зміну виробництва товарів. Якщо замість зміни 
величини факторів ми змінимо функцію виробництва, то матимемо саме 
інновацію» [1]. Отже, на думку Й. Шумпетера, інновація – це встановлення 
нової виробничої функції.

Впровадження інновацій на підприємстві, а саме технологічних інно-
вацій, призводить до економії витрат та зниження собівартості продукції 
(ресурсозберігання).

Л. Шаміна та О. Самсонова у статті «Особливості впровадження тех-
нологічних інновацій» пропонують вважати технологічними інноваціями 
«інновації в галузі технологій, удосконалення технологій, застосування 
принципово нових технологій у виробництві продукту, освоєння нових тех-
нологічних регламентів, нових видів технологічного обладнання і техноло-
гічного оснащення» [4].

Найбільш вдалим трактуванням суті технологічної інновації можна 
вважати : «результат інноваційної діяльності, який існує у вигляді нового 
або вдосконаленого продукту, що впроваджений на ринок, або у вигляді 
нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовуєть-
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ся в практичній діяльності. Відповідно, технологічні інновації тягнуть за 
собою зміни в технологічних процесах і, відповідно, в технологічній струк-
турі економіки» [3, с. 20].

В умовах обмеженості ресурсного потенціалу підприємств актуалізу-
ється проблема ресурсозбереження як чинника підвищення конкурентної 
переваги.

Ресурсозберігання  – це прогресивний напрямок використання ресурс-
ного потенціалу підприємства, безперервний процес економії на всіх етапах 
виробничо-господарської діяльності, який забезпечить зменшення витрат 
виробництва, зростання виробництва продукції, зменшення собівартості 
при тій самій кількості використання ресурсів, сировини та палива. Також 
слід зазначити, що ресурсозбереження – це наукова, комерційна, організа-
ційна та інформаційна діяльність яка спрямована на раціональне та комп-
лексне використання всіх видів ресурсів підприємства з врахуванням існую-
чого стану НТП та стану навколишнього природного середовища [5].

Кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною продукцією, на-
магається досягти переваги над іншими підприємствами-конкурентами. 
Можливості підприємства у досягненні такої переваги визначаються та-
ким поняттям як конкурентоспроможність. 

Як приклад впровадження інноваційної ресурсозберігаючої технології ві-
зьмемо підприємство з виробництва цементу. Технологічна інновація буде сто-
суватися зміни мокрого способу виробництва клінкеру для цементу на сухий. 

Цементний клінкер  – проміжний продукт при виробництві цементу. 
Власне цемент – це продукт помелу клінкеру до порошкоподібного стану з 
додаванням гіпсу та шлаку.

У 2013 році відбулася зміна способу виробництва клінкеру з мокрого на 
сухий. Проаналізувавши ринок продажів 2013 і 2014 років, можна відсте-
жити динаміку зростання обсягу продажів і збільшення частки на ринку.

Перехід з мокрого способу на сухий, тягне за собою зменшення витрат 
на виробництво, це в свою чергу веде до зменшення собівартості цемен-
ту. Таким чином конкурентоспроможність підприємства збільшилася, що 
призвело до збільшення виробництва, відповідно до збільшення продажів 
і частки на ринку.

В табл.1 та на рис 1. зображено зміну обсягів продажу цементу за 2 роки 
та зміну долі ринку, після впровадження ресурсозберігаючої технології.

Зростання частки ринку та обсягів продажу пояснюється тим, що в си-
туації коли спостерігається кон’юнктурний спад, підприємство навпаки 
збільшує свої потужності, так як клієнти шукають можливість заощадити, 
а оскільки вартість цементу менша ніж у конкурентів, а якість його не змі-
нилася за переходу на сухий, у підприємства з’явилися нові клієнти.

Таблиця 1
Порівняльна таблиця обсягів продажу цементу за 2013-2014 рр.

Обсяг 
продажу,

т. 2013

Обсяг 
продажу,т. 

2014

Заг. обсяг 
продажу 
по Украї-
ні, т. 2013

Заг. обсяг 
продажу 

по Україні, 
т. 2014

Доля 
на 

ринку
2013

Доля 
на рин-
ку 2014

Січень 34 700 32 694 244 420 269 875 14% 12%

Лютий 57 254 73 404 417 456 450 594 14% 16%

Березень 94 990 126 055 611 941 834 293 16% 15%

Квітень 117 747 89 608 900 410 911 710 13% 10%

Травень 126 013 115 119 1 035 914 982 028 12% 12%

Червень 92 216 121 851 1 018 944 867 731 9% 14%

Липень 116 631 122 620 1 152 902 954 262 10% 13%

Серпень 109 589 164 553 1 210 940 942 049 9% 17%

Вересень 103 646 169 427 956 762 935 044 11% 18%

Жовтень 114 175 153 559 963 073 847 432 12% 18%

Листопад 97 688 134 434 779 604 604 228 13% 22%

Грудень 62 707 99 029 412 427 393 410 15% 25%

Джерело: складено автором за даними підприємства

Рис.1. Порівняння обсягів продажу цементу за 2013-2014 рр.
Складено автором за даними підприємства
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Висновки. Нові прогресивні технології виробництва дозволяють ство-
рити нові продукти або удосконалити існуючі. Від рівня розвитку технологій 
залежать масштаби використання інновацій, що обумовлює інноваційний 
розвиток підприємства у довгостроковому періоді, а перехід підприємства 
від одного рівня технологій до іншого дозволяє як забезпечувати стабільні 
конкурентні переваги так і підвищувати конкурентоспроможність. З вище-
наведеного дослідження можна зробити висновок, що саме впровадження 
ресурсозберігаючих інноваційних технологій на підприємстві призведе до 
значного зменшення витрат і посилення конкурентних позицій на ринку. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ 
СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА

Автор дослідив основні положення, що містяться у працях вітчизняних 
і зарубіжних вчених, які працювали над різними аспектами проблематики 

правосвідомості. Проаналізувавши доктринальні доробки вчених, визна-
чивши філософський зміст правосвідомості, автор зазначив про суттєву 
трансформацію концепції правової свідомості. Автор визначив вплив та 
взаємозв’язок правосвідомості з певними аспектами розвитку підприємства.

Ключові слова: правова свідомість, трансформація правової свідомості, 
філософський зміст правової свідомості, інноваційний розвиток підприємства.

The author examined the main provisions contained in the works of local and 
foreign scientists working on different aspects of the problem of legal consciousness. 
After analyzing the doctrinal work of scientists, defining philosophical meaning of 
legal consciousness, the author noted the significant transformation of the concept 
of legal consciousness. The author defined relationship and influence of legal con-
sciousness of certain aspects of the enterprise.

Keywords: legal consciousness, transformation of legal consciousness, legal 
consciousness philosophical sense, innovative development company.

Вступ. Сучасні процеси соціально-економічної трансформації в Україні зу-
мовлюють важливість визначення філософського змісту правової свідомості, 
вивчення динаміки трансформації правосвідомості та причин такої транс-
формації, взаємозв’язку правосвідомості з інноваційним аспектом розвитку 
підприємства. Оскільки розвиток підприємства в певних випадках цілком за-
лежить від свідомості його працівників та керівництва загалом, та правової сві-
домості зокрема, постає необхідність виокремити напрями такої залежності та 
враховувати зазначене при розробці концепції розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час наукового досліджен-
ня поняття правової свідомості, а особливо трансформації її філософського 
змісту, насамперед слід назвати наукові доробки дореволюційних вчених: 
В.Ільїна і П. Новгородцева, які розглядали правосвідомість як явище релі-
гійно-правове, котре має доленосне значення для країни в період перебу-
вання в кризовому стані; радянських вчених: Л. Мамута, О. Семітка, які ви-
користовували правосвідомість як категорію історичного матеріалізму, як 
елемент надбудови над економічним базисом суспільства; сучасних вітчиз-
няних науковців, які займалися методологічними проблемами дослідження 
соціально-філософського змісту правосвідомості: С.Алексєєва, В.Бачініна, 
А.Бєлобородова, В.  Малахова, М.  Мамардашвілі, В.Нерсесянца, О.Певцову, 
Д. Сочнєва, Ю. Тихонравова, К. Федоренка, М. Цимбалюка, В. Шкоду, які в 
своїх працях правосвідомість розглядали саме як органічну складову соці-
альної філософії як філософії історії, визначеної у нормах права.

Відзначимо, що дослідження різних аспектів правосвідомості проводи-
лось такими вченими, як: В. Демічева (поняття, функції, система та значен-
ня правосвідомості); І. Голосніченко (правосвідомість і правова культура); 
В. Головченко, С. Сливка (проблеми формування правосвідомості та пра-
вового виховання); П.  Рабінович, А.  Ратінов, В.  Камінська (права людини 
і громадянина); В.  Сокуренко (права та свободи людини і громадянина); 
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В. Семенов (актуальні проблеми теорії правосвідомості); В. Чефранов (пра-
вова свідомість як різновид соціального відображення); А. Шепелев (про-
блеми зміни правової свідомості).

Постановка завдання. Пропонуємо розглянути зв’язок права та право-
вої свідомості в момент та після їхньої трансформації в розумі суспільства. 
Зазначимо, що філософський зміст правосвідомості трансформувався ра-
зом зі змістом права та правосвідомості як правових категорій.

Результати дослідження. У середині 70-х років ХХ століття радянська 
інтерпретація права як сформульована в законі воля пануючого класу, була 
піддана критиці і вітчизняними юристами. Тоді були поставлені під сумнів 
всі чотири елементи тлумачення марксистсько-ленінського визначення 
права: панування одного класу над іншим у сучасному суспільстві; суто 
державне походження права, в тому числі і права людини; повний збіг пра-
ва і закону, верховенство держави над правом. Ця критика була пов’язана 
з започаткуванням демократичних настроїв серед вчених і формуванням 
окремих рис правової держави. 

Правосвідомість, як система знань, поглядів, уявлень і почуттів з приводу 
чинних або бажаних правових норм, а також діяльності, пов’язаної з правом, 
безпосередньо спирається на певну концепцію права. Тобто, «правосвідо-
мість – це право у тому вигляді, як воно відбивається у свідомості людини, це 
специфічна форма суспільної свідомості, система понять, переконань, погля-
дів, уявлень, почуттів і дій з приводу чинного або бажаного права» [3, с. 15].

У свою чергу, різноманітні погляди на право і правосвідомість є відо-
браженням історично конкретних соціальних проблем і одночасно варі-
антом їх розв’язання. Демократичні перетворення, що відбулися у нашій 
країні, суттєво вплинули на зміст права і правосвідомості як у позитивному 
розумінні, так і негативному. Зокрема, йдеться про те, що зміст права зде-
більшого тлумачиться з точки зору його безпосередньої користі, як зна-
ряддя підвищення життєвого рівня, у контексті юридичного романтизму 
та юридичного утилітаризму. 

Такий погляд на право, правову реальність безпосередньо впливає і на 
зміст правосвідомості. Так очікування автоматичного підвищення життє-
вого рівня від впровадження демократії, правових форм регулювання сус-
пільних відносин, що складає ідеологію юридичного романтизму та юри-
дичного утилітаризму, оволоділи свідомістю не тільки пересічних грома-
дян, а й частиною посадових осіб і професійних політиків. Право, закон в 
юридичному романтизмі розглядаються як необхідна і достатня умова для 
забезпечення безбідного існування людини, обов’язкового підвищення її 
матеріального добробуту. 

Юридичний утилітаризм також ставить зміст права у залежність від 
загальної користі, підвищення матеріального добробуту населення. Голо-
вним критерієм розвитку суспільства юридичні утилітаристи вважають 
високий рівень життя, зростання матеріального добробуту населення, а 

всі інші гуманітарні цінності замикаються на обґрунтуванні переваг рен-
табельної економіки. Можливо тому правосвідомість частини українських 
громадян до цього зорієнтована на повернення до радянського «порядку», 
контрольованого та регламентованого державою мінімуму матеріального 
добробуту, яка адміністративними методами забезпечувала б «всім» «соціа-
лістичну справедливість» [7, с. 17-18]. 

Україна знаходиться на початковому етапі реформування суспільних 
відносин і тому право, правова свідомість, як жива матерія високого духу, 
повертається до нас тим боком, яким раніше не надавали значення. Їх 
можна розглядати як інструмент всебічної демократизації суспільства та 
необхідну умову забезпечення свободи. З погляду філософії права, право 
розглядається як міра людської свободи, як розрізнення права і закону, що 
є недостатнім для юриспруденції і майже непридатне для використання 
у безпосередній практиці для вирішення правових питань. Для юриспру-
денції право є системою норм, що мають бути забезпечені особливими ме-
тодами, включаючи й примус. Між ними може виникнути колізія: з одного 
боку – між абстрактними підходами філософії права до загальних правових 
цінностей і більш конкретними вимогами різних галузей діючого права; з 
іншого – між глобальністю проголошених цінностей та їх конкретним пра-
вовим втіленням, неоднаковим у різних умовах, різних країнах при єдності 
визнаних принципів [7, с. 17-18]. 

Право – соціальна гарантія свободи, суспільно визнаної особистої авто-
номії людини. І хоч право виникло давно, але як «повністю слугувати осо-
бистості, її самореалізації воно починає тільки в умовах розбудови грома-
дянського суспільства» [2, с. 312-313]. Право є простором для професійної, 
господарської, громадянської та політичної активності кожного члена сус-
пільства. Гуманістичне право, вважає С.С.Алексєєв, «утворює основу всієї 
національної юридичної системи і покликане визначати зміст, і напрямки 
діяльності законодавчих, виконавчих, правоохоронних органів з усіх пи-
тань, на які так чи інакше розповсюджуються права людини» [1, с. 136]. 

З погляду філософії правосвідомість у найпоширенішому вигляді фор-
мулюється так: «це уявлення і поняття, що виражають ставлення людей до 
чинного права, знання міри в поведінці людей з погляду прав і обов’язків; це 
правові теорії, правова ідеологія» [6, с. 723]. У ньому окреслені найсуттєвіші 
ознаки правової свідомості, але таке визначення не охоплює собою тих ознак, 
що розкривають сутність правосвідомості з точки зору філософії права. 

У філософії права більш детально розглядається правосвідомість. Од-
ним із визначень є: «сукупність правових почуттів, уявлень і установок 
(змістів), що виражають ставлення людей до дійсного права і визначають 
орієнтацію особистості у сфері правової реальності» [5, с. 127]. Тут визна-
чення правосвідомості (загалом правильне, але неповне) дається через пе-
рерахування її структурних елементів. 
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Визначення правосвідомості у контексті розбудови демократичної пра-
вової держави дає Е. Соловйов: «Правосвідомість – це орієнтація на ідеал 
правової держави, який має безумовний характер і в цей момент визначає 
практичну поведінку людини як громадянина. Це означає, що хоч право-
вої держави ще не існує, але людина починає жити так, начебто правова 
держава вже існує. Вона зобов’язується виконувати такі установи (чи хоч 
би декларувати), які відповідають поняттю народного суверенітету, демо-
кратії, строгого права, і відмовляється виконувати неправові (тоталітарні, 
адміністративно-командні) вимоги та постанови» [4, с. 128].

У сучасних умовах розвитку українського суспільства правосвідомість – 
це насамперед нове правове мислення, охоплює систему уявлень, правових 
знань, ідей, оцінок, почуттів людини та окремих соціальних груп про демо-
кратичне право, законодавчі акти, практику реалізації правових норм, пра-
вомірність або протиправність тих чи інших вчинків, рішень тощо. 

Саме таким чином сформоване мислення, що спирається на право, 
правомірну поведінку, демократичні методи управління та обов’язковість 
законодавства, створює передумови для розвитку підприємства. Іннова-
ційний розвиток підприємства передбачає запровадження певних нових 
технологій та інноваційної техніки. Цей процес, безумовно, повинен бути 
здійснений в межах діючого права та законодавства. Сучасний філософ-
сько-правовий зміст правосвідомості, якщо він застосований на підприєм-
стві, дозволяє цьому підприємству здійснювати певні інновації в межах як 
філософського, так і формально-юридичного права.

Висновки. Враховуючи вищеназвані провідні риси, ознаки правосвідо-
мості можна дати таке визначення правосвідомості, що відповідає контек-
сту дослідження. Правосвідомість – це філософська-правова категорія, що 
відображає ставлення людей до права, правового способу життя, правових 
почуттів, переконань, вольових установок; вона виробляє оцінку діючої 
в суспільстві правової теорії та юридичної практики, визначає можливі 
шляхи їх вдосконалення, виходячи з вимог природного права, загально-
людських цінностей, прав і свобод людини і громадянина. 

Таким чином, тут враховані, по-перше, принципи природного права; по-
друге, ставлення людей до діючого позитивного права і існуючої правової 
дійсності; по-третє, правові знання, почуття, переконання та вольові уста-
новки до практичної діяльності. Правосвідомість поєднує в собі усвідом-
лення установлених у суспільстві формальних меж правомірного і неправо-
мірного і відношення до них громадян, що оцінює і зіставляє свої цінності, 
потреби, надії з можливостями і обмеженнями, які закладені в праві, у су-
купності знань і оцінок, як стосовно самого права, так і опосередковуючих 
його соціальних інститутів (держави, законів, правопорядку тощо). 
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У статті розглядається проблематика і пріоритетні напрями іннова-
ційного розвитку вітчизняних підприємств, а саме: виокремлено та описа-
но основні фактори, що не дозволяються успішно впроваджувати інновації 
на підприємствах України та на цій основі сформовано пріоритетні на-
прямки для інноваційного розвитку компаній на рівні держави на майбутнє. 
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The article presents perspective areas of innovation development of domestic 
enterprises, namely allocated and describes the main factors that are not allowed 
successfully implement innovations in Ukraine and on this basis formed priorities 
for the innovative development of companies at the state level for future.

Keywords: innovation, innovation development, innovative activity, innova-
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Вступ. Перехід України дo ринкових умoв гоcподарювання потребує ак-
тивізації вітчизняними підприємcтвами госпoдарської діяльності, яка має 
прoявляєтися в ефективному та раціональному використанні всіх наявних 
ресурсів організації у новому русі, тобто підприємства України мають пере-
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орієнтуватися на інноваційний розвиток, що має покращити їх конкуренто-
спроможні позиції на світовому ринку. Таким чином, виходoм із даної ситуації 
має стати масштабна реалізація іннoваційних проектів за підтримки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами інноваційного 
розвитку підприємств в цілому й зокрема дослідженням інноваційним по-
тенціалу займалися Чоботар С.В. [1], Д’якур М.В. [2], Мірошник Р.О., Мере-
нюк Л.В. [3]. Статистичні показники використання передових технологій 
та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах України у 
2013 році дослідила Білоконь О.І. [5]. Прoте, не втрачає своєї актуальності 
та буде досить своєчасним дослідження щодо oцінювання cучасних тен-
денцій іннoваційного рoзвитку.

Постановка завдання. Метoю даного науковогo дoслідження є аналіз 
прoблемних ситуацій на вітчизняних підприємтвах, щo заважають їх інно-
ваційному розвитку та визначення пріоритетів інноваційнoго рoзвитку ві-
тчизняних підприємств на рівні держави. Для цьогo необхідним є виконан-
ня ряд наступних завдань: дoслідження теоретичних oснов інноваційного 
розвитку, виявлення причин сповільнення інноваційнoї діяльності на під-
приємстві та аналіз динаміки oстанніх рoків щодо застосування іннoвацій 
на вітчизняних підприємствах. 

Результати дослідження. Головним чинником економічного зростання 
й забезпечення належного місця вітчизняної економіки у світовій еконо-
мічній системі є ефективне використання інновацій, які перетворюються 
на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і відіграють 
провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних та куль-
турних завдань. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває розгляд 
комплексу питань щодо інноваційної діяльності підприємств [1]. 

Інноваційна діяльність є частиною загальної політики підприємства, яка 
регламентує взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої, фі-
нансової та інших видів діяльності в процесі реалізації нововведень. Управ-
ління цією взаємодією має здійснюватися на основі певних механізмів [3]. 

У розвинутих країнах інноваційна діяльність є одним з найважливіших 
засобів збагачення країни. На світовому ринку високих технологій частка 
продукції США становить 32%, Німеччини – 18%, вітчизняна ж продукція 
займає менше одного відсотка [2].

Гальмує інноваційний розвиток підприємств їх пасивність, нестабіль-
ність зовнішнього середовища, гостра нестача власних ресурсів, висо-
ка вартість позикових коштів, необхідність докорінної реструктуризації 
промисловості, відсутність чіткої промислової та інвестиційної політики, 
невизначеність державних пріоритетів розвитку, значна техніко-техноло-
гічна відсталість вітчизняних підприємств від розвинутих країн світу, ста-
ріння технологічних процесів [3]. 

Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств Укра-
їни пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що 

пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризо-
вим станом більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні 
процеси за рахунок власних коштів (табл. 1). 

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності

Роки Загальна сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

млн.грн.
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Джерело: складено авторами на основі [4]

Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій 
доповнюється іншими чинниками – високими кредитними ставками та не-
спроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім масовим 
банкрутством банків. Недостатньо використовуються в Україні непрямі 
заходи стимулювання впровадження інновацій.

Шляхом до створення конкурентоспроможної економіки є активне ви-
користання наявної науково-технологічної бази у промисловості, тобто 
тісний зв’язок між науковими досягненнями та впровадженням створених 
нових технологій у виробництві [2].

Показники, які характеризують стан застосування інновацій на про-
мислових підприємствах у 2010-2013 рр представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Роки

Питома вага 
підпри-

ємств, що 
впроваджу-
вали іннова-

ції. %

Впроваджено нових 
технологічних проце-

сів, процесів

у т.ч. 
мало-

від-
ходні, 
ресур-
созбе-

рігаючі

Освоєно 
вироб-
ництво 

іновацій-
них видів 
продукції, 
наймену-

вань

з них 
нові 
види 
тех-
ніки

Реалізо-
вана інно-

ваційна 
продукція 

в обсязі 
промисло-

вої, %

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3

Джерело: складено авторами на основі [4]



62 63

Загалом, у 2013р. інноваційною діяльністю у промисловості займали-
ся 1715 підприємств, або 16,8% обстежених промислових підприємств (у 
2012р. – 1758 підприємств, або 17,4%). 

У 2013р. частка машин, та порівняно з з 70,1до 58,0%, в той час як витра-
ти на науково-дослідні розробки (далі – НДР) та інші витрати, в числі яких 
витрати на навчання підготовку процесів, діяльність щодо ринкового інно-
вацій та інші роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій, 
зросли відповідно до 17,1% і 24,0%. Частка витрат на придбання інших зо-
внішніх знань (нових технологій) залишається досить низькою (0,9%).

У 2013р. понад три чверті інноваційно активних промислових підпри-
ємств займалися впровадженням інновацій (або 12,9% обстежених про-
мислових) – це на 4,3% менше, ніж у 2012 р. [5]. 

Реалізацію продукції за межі України здійснювали 344 підприємства, 
обсяг якої склав 44,7% від загального обсягу реалізованої інноваційної 
продукції, у т.ч. в країни СНД – 25,3%. 

Майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що 
була новою для ринку. Обсяг такої продукції становив 12,4 млрд.грн., 53% 
якої 102 підприємства поставили на експорт.

З метою здійснення нововведень 193 підприємства придбали 651 нову 
технологію, з яких 139 за межами України (у 2012р. – 739 і 168 технологій).

Інноваційну продукцію запровадили 1190 підприємств, з яких 296  – 
нову для ринку і 1031 – нову лише для підприємства; інноваційні процеси 
впровадили 1242 підприємства, з яких 1085 – нові або вдосконалені методи 
обробки чи виробництва продукції, 199 – нові або вдосконалені методи ло-
гістики, доставки чи розповсюдження продукції та 323 – нову або вдоско-
налену діяльність із підтримки процесів, зокрема системи матеріального 
обслуговування, операцій щодо закупівель, обліку та розрахунків; з метою 
задоволення потреб споживачів, а також збільшення обсягів продажу 301 
підприємство упровадило маркетингові інновації; 268 підприємств підви-
щували ефективність своєї діяльності шляхом упровадження організацій-
них інновацій [5]. 

Впровадження інновацій на підприємствах характеризується нерівно-
мірністю та великими перервами. Більшість з них усвідомлює необхідність 
інноваційної політики, але успішному її здійсненню заважають різного 
роду перешкоди, зокрема фінансові.

Oсновними пріоритетами інноваційнoго рoзвитку вітчизняних підпри-
ємств на рівні держави на майбутнє мають стати: 

• покращення системи захисту інтелектуальної власності;
• підвищити рівень держзамовлень іннoваційної прoдукції;
• підготoвка менеджерів інноваційнoї діяльності на базі інноваційних 

підприємств;
• взяття розрoбки вітчизняних науковців за oснову створення націо-

нальної інноваційної системи;

• використання наукових розробок вітчизняних науковців;
• співпраця oрганів влади з підприємницькими, науковими і бізнес-

освітніми секторами економіки;
• створення технопарків на базі університетів України;
• поліпшити умoви для рoзвитку підприємництва у сфері науки, вироб-

ництва.
Висновки. В умoвах динамічних змін у світoвій еконoміці, прискoрення 

впрoвадження науковo-технічних розробoк в практичну діяльність підпри-
ємств, підсилення конкурентної бoротьби на ринку підприємству необхіднo 
планувати та забезпечувати свій рoзвиток на визначену перспективу.

Обираючи іннoваційний рoзвиток, підприємствo мoже забезпечи-
ти стійке існування на кoнкурентному ринку. Пoняття «іннoваційний 
рoзвиток підприємства» комплекснo відoбражає специфіку саме іннова-
ційного типу рoзвитку, який залежить від інноваційногo пoтенціалу під-
приємства та джерелом якогo є іннoвації, щo ствoрюють нoві мoжливості 
для пoдальшої діяльності підприємства на ринку шляхoм реалізації умін-
ня знахoдити нoві рішення, ідеї та в результаті винахoди. 

Загалом, у 2013 р. інноваційною діяльністю у промисловості займали-
ся 1715 підприємств, понад три чверті інноваційно активних промислових 
підприємств займалися впровадженням інновацій, майже кожне четверте 
підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для ринку. Обсяг 
такої продукції становив 12,4 млрд.грн., 53% якої 102 підприємства поста-
вили на експорт. З метою здійснення нововведень 193 підприємства при-
дбали 651 нову технологію, з яких 139 за межами України. Інноваційну про-
дукцію запровадили в 2013 році 1190 підприємств України.

Було визначено особливості і тенденції інноваційного розвитку підпри-
ємств, сформовано головні пріоритети інноваційнoго рoзвитку вітчизня-
них підприємств на рівні держави на майбутнє. Зокрема, необхідним є по-
стійне дослідження останніх інноваційних розробок, з метою впроваджен-
ня їх на вітчизняні підприємства, що беззаперечно поліпшить умoви для 
рoзвитку підприємництва у сфері науки, виробництва.

Україна має значний інноваційний потенціал, який може бути ефектив-
но використаний, тому дана тематика є актуальною для подальших дослі-
джень у визначеній області.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В статті досліджено проблематику сучасного стану хлібопекарської га-
лузі та наведено ключові інноваційні аспекти управління. Систематизовано 
та виділено принципово важливі напрями стратегічного розвитку хлібопе-
карських підприємств. Розглянуто управлінські рішення, які пов’язані з ор-
ганізацією різноманітних процесів на підприємствах хлібопекарської галузі, 
що сприятимуть стратегічному розвитку в межах відповідного ринкового 
сегменту. Акцентовано увагу наважливості технологічного переозброєння 
підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації технологій 
як бази впровадження інноваційних управлінських рішень.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційні аспекти, управлін-
ська діяльність, підвищення ефективності, економічна ефективність

In the article researched problems of modern state in bakery field and there are 
key innovative aspects of management.Systematize and separate important direc-
tion of strategic development of bakery enterprises. Considered management deci-
sions related to the organization of various business processes in the baking in-
dustry to promote the strategic development within the respective market segment. 
Attention is focused on the importance of technological upgrading of enterprises 
by replacing equipment and automation technology as the basis of introduction of 
innovative management solutions.

Keywords: innovative development, innovative aspects, management activity, 
improve economic efficiency

Вступ. Питання розвитку інноваційної діяльності в сучасних умовах 
господарювання набуває особливої актуальності і стратегічного значення 
враховуючи динаміку розвитку абсолютно всіх сфер агропромислового 
комплексу та трансформації національної економіки за сучасних ринкових 
умов. Економіка хлібопекарської галузі повинна забезпечувати якісним 

продуктом кінцевого споживача, що в економічному і соціальному зрос-
танні відіграє ключову роль, оскільки інтереси підприємств-виробників та 
населення повинні бути збалансованими. Важливим і актуальним завдан-
ням є створення ефективної системи управління, яка в майбутньому за-
безпечить стійкі конкурентні переваги та дасть можливість своєчасно ви-
являти проблеми у функціонування галузі та застосовувати методи, щодо 
їх ліквідації. Не менш важливим є постійне вдосконалення технології ви-
робництва товарної продукції, методів її реалізації та виведення на ринок 
та розробка нових товарів, а також впровадження технічних нововведень.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Різнобічні питання розвитку 
хлібопекарської галузі України постійно знаходяться у полі зору вітчизняних 
дослідників О. М. Васильченка, О. А. Опрі, М. М. Перелигіна, М.В. Нетяжука, 
В. І. Дробот, О. В. Шубравської, М. М. Білоусової та ін. Зокрема дослідження 
М. В. Нетяжука спрямовані на розв’язання важливої проблеми – вдоскона-
лення механізму регулювання розвитку хлібопекарської промисловості як 
вагомої складової соціальної та продовольчої безпеки України [2, c.18].

Незважаючи на значну кількість праць і коло питань, що висвітлюва-
лися у роботах, слід виокремити ключові аспекти інноваційного розвитку 
підприємства, що потребують більш детального й поглибленого вивчення, 
аналізу, уточнення і доповнення в сучасних умовах розвитку економіки.

Постановка завдання. Основною ціллю даної статті є розгляд та аналіз 
інноваційних аспектів управління в контексті стратегічного розвитку га-
лузі, а також визначення проблем та шляхи їх подолання для стабільного 
функціонування хлібопекарських підприємств.

Результати дослідження. Однією з найбільш стратегічно важливих га-
лузей харчової промисловості є хлібопекарська, оскільки вона задовольняє 
потреби населення в основному харчовому продукті. Науково-технічний 
прогрес на підприємствах хлібопекарської промисловості є частиною єди-
ної науково-технічної політики держави, що визначає цілі й пріоритети ін-
новаційної стратегії та механізм її реалізації органами державної влади. Дер-
жавне регулювання в цій сфері важко назвати ефективним, але воно все ж 
присутнє, враховуючи соціальне значення галузі [3 с.66]. На сьогодні немає 
чіткого законодавчого документу, який би точно врегульовував діяльність 
підприємств-виробників хлібобулочної продукції та задовольняв інтер-
еси держави та суспільства. Відтак, єдиним законодавчим актом який існує 
проте не є прийнятим є проект Закону про хліб та хлібопродукти. Щорічне 
скорочення підприємств виробників даної продукції дозволяє зробити ви-
сновок щодо його неефективності та неспроможності реалізації в повному 
обсязі. Такого роду державна політика накладає відбиток на управлінську 
діяльність підприємств хлібопекарського призначення [1, с.67-74]. 

Відповідно до офіційної статистичної інформації, динаміка обсягів ви-
робництва хлібобулочних виробів в Україні має чітко виражену тенденцію 
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до спаду. Так у 2012 р. виробництво даної продукції становило1686 тис.т., в 
2013 р. – 1560 тис. т., а в 2014 р. – 1335 тис.т [6].

Проблемним чинником, що стримує стратегічний розвиток галузі, що в 
свою чергу перешкоджає ефективному управлінню є слабкий технологічний 
розвиток виробництва. На жаль, вітчизняні виробники хлібопекарського 
устаткування пропонують продукцію, що не відповідає світовим тенденціям. 
Як правило, порівняно з імпортним, аналогічне українське устаткування є 
менш технологічним, більш енергоємним, менш надійним в процесі експлу-
атації. Але для покращення функціонування підприємств оновлення тех-
нологічного забезпечення є необхідною складовою, тому до управлінських 
рішень варто віднести наступні організаційно-економічні заходи:

• зниження матеріало-, енерго-, трудомісткості виробництва продукції 
за рахунок впровадження нових поколінь техніки, що має позитивне зна-
чення для нарощення економічного потенціалу та випуску на цій основі 
дешевших якісних видів хліба, хлібобулочних й інших виробів; 

• підвищення ефективності виробництва, одержання додаткового при-
бутку, необхідного для здійснення відтворювальних процесів на розшире-
ній основі та розвитку інфраструктури підприємств;

• підвищення зайнятості різних категорій населення і зниженню рівня 
безробіття; 

• підвищення матеріального добробуту працівників;
• активна участі працівників у керуванні виробництвом, посилення 

зв’язку науки з виробництвом [3, c.67].
Стратегічний розвиток полягає не тільки в покращенні результатів фі-

нансово-господарської діяльності підприємства, а й раціоналізації викорис-
тання виробничих ресурсів (підвищення фондовіддачі основних засобів та 
оборотності оборотних засобів підприємства); зміцнення конкурентної по-
зиції підприємства за рахунок впровадження маркетингових стратегій, роз-
роблених на основі ринкових досліджень (продуктові інновації, цінова по-
літика, удосконалення збутової системи, створення та управління торговою 
маркою, реклама); удосконалення асортименту продукції та підвищення 
споживчої цінності хлібних виробів, надання їм властивостей функціональ-
ного продукту шляхом використання нетрадиційної сировини і біологічно 
активних добавок; формування організаційно-економічних засад перетво-
рення системи управління підприємством та створення гнучкої системи 
стратегічного планування, яка забезпечить досягнення довгострокових ці-
лей підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища бізнесу; 
виваженої кадрової політики, спрямованої на забезпечення виробництва 
кваліфікованими фахівцями, створення нових робочих місць і, безумовно, 
мотивації до праці шляхом підвищення заробітної плати [5, с. 89].

Важливість саме інноваційного управлінського фактору повинна за-
ймати лідируючі позиції в системі управління підприємствами, оскільки 

наявність сприятливого середовища не є гарантією лідерства без ефектив-
ного менеджменту. 

В результаті проведених досліджень виокремлено основні перспектив-
ні напрями, які сприятимуть стратегічному розвитку галузі, враховуючи 
інноваційні підходи до управління (рис 1.).

Рис. 1.Перспективні інноваційні напрями сприяння 
стратегічного розвитку хлібопекарської галузі 

Джерело: допрацьовано авторами на базі [5]

Інноваційні проекти на підприємстві мають стосуватися випуску нової 
продукції та сприяти зниженню матеріало- і енергомісткості виробництва. 
Ефективне використання трудового потенціалу насамперед полягає у під-
вищенні продуктивності праці, яке в свою чергу забезпечується викорис-
танням мотиваційних програм для працівників, координацією управлін-
ських процесів, удосконаленням методів праці та управління. Безпосеред-
ній вплив на результативність діяльності підприємств справляє належний 
розвиток виробничої інфраструктури (комунікацій, спеціалізованих ін-
формаційних систем, транспорту, торгівлі тощо) [5, с.89]. 

Для підприємств хлібопекарської галузі найвищої результативності може 
бути досягнуто за рахунок інноваційних аспектів, що формують систему його 
стратегічного розвитку. До них можна віднести своєчасність оновлення про-
дукції та застосування науково-технічних розробок в галузі (табл. 1).

Ухвалюючи управлінські рішення в процесі реалізації стратегії, керів-
ництво підприємства моделює чинники, які впливають на рівень витрат. 
Реалізація таких управлінських рішень має забезпечити досягнення по-
ставленої мети підприємства, а отримувані грошові надходження  – задо-
вольнити потреби всіх зацікавлених в економічних результатах виробни-
цтва осіб: власників, кредиторів, керівників, працівників [4, с. 168].
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Таблиця 1
Інноваційні аспекти стратегічного розвитку хлібопекарської галузі

Своєчасність оновлення продукції Застосування науково-технічних розробок

контроль над своєчасністю оновлення про-
дукції та організація її життєвого циклу із 
застосуванням науково-технічних розро-
бок галузі.

заохочення ініціативи у створенні нових ви-
робів, завоювання нових або модифікація 
існуючих ринків збуту;
вдосконалення технічного рівня виробни-
цтва за рахунок впровадження інновацій-
них розробок
автоматизація виробництва. 

Джерело: розроблено авторами на основі [4]

Висновки. Таким чином, базуючись на проведеному дослідженні, мож-
на зазначити, що хлібопекарська галузь України має неабиякий потенціал, 
варто тільки грамотно організувати управлінський процес. Однак в умовах 
суперечливого зовнішнього середовища досить важко формувати чіткі ін-
новаційні управлінські рішення. Керівники підприємств повинні розумі-
ти, що обираючи саме такий напрям розвитку потрібно чітко розуміти всі 
ризики та пов’язані з ними проблеми.

Комплексний розвиток галузі повинен містити інноваційні напрями 
управління, основними складовими якого повинні стати:курс на технологіч-
не переозброєння підприємств шляхом заміни устаткування та автоматиза-
ції технологій; випуск нової продукції; досягнення максимально ефективно-
го виробництва за рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності 
продукції; формування та використання новітніх технологій, що відповіда-
ють економічним, соціальним та насамперед екологічним вимогам.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В даній роботі визначені основні проблеми інноваційного розвитку під-
приємств України в умовах активізації інтеграційних процесів. Зокрема 
окреслено доцільність вдосконалення законодавчого поля для здійснення 
інноваційної діяльності, а також підвищення рівня вмотивованості під-
приємців формувати конкурентні переваги на інноваційних засадах.

Ключові слова: інновації, інтеграційні тенденції, інноваційний розви-
ток, підприємство.

In this article the basic problems of innovative development of enterprises 
in Ukraine under intensification of integration processes. In particular outline 
feasibility of improving the legal framework for carrying out innovation, and to 
improve the motivation of entrepreneurs generate competitive advantages for 
innovative principles.

Keywords: innovation, integration trends, innovative development, company.

Вступ. Інноваційний розвиток підприємств України в умовах сучасної 
економіки, для якої властиве посилення інтеграційних тенденцій, пере-
хід світової економіки до інформаційної форми, розробка та формування 
територіальних угрупувань, розвиток інфраструктури технологічних та 
інтелектуальних послуг, вимагає постійного узгодження досвіду вітчизня-
них виробників з міжнародними партнерами та усвідомлення усіх переваг, 
можливостей та загроз для розвитку інноваційної сфери як на національ-
ному рівні, так і за кордоном. Сучасна дезінтеграція вітчизняних підпри-
ємств, відсутність чітких пріоритетів розвитку економіки України зумо-
вило зниження розвитку інноваційної сфер та зниження продуктивності 
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багатьох підприємств.  Включення України в інтеграційні процеси 
Україна та активне залучення в світовий економічний простір підвищує ін-
тенсивність конкурентного середовища підприємств, що в свою чергу по-
требує пошуку нових підходів до управління підприємством з урахуванням 
зазначених тенденцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Українські вчені, що не 
один рік займаються проблемами інноваційного розвитку вважають, що 
на сьогодні в Україні ще не сформована інноваційна модель економічного 
зростання [1, 2]. У більшості публікацій розглядаються проблеми інтенси-
фікації інноваційного процесу на макроекономічному рівні [2, 3, 4], а також 
певні чинники політичної ситуації та фінансування інноваційних розробок, 
створення сприятливих умов для державного регулювання оновлення під-
приємств. Втім, на нашу думку недостатня увага приділяється проблемам 
взаємодії виробничих підприємств, наукових і освітніх установ з метою ін-
тенсифікації інноваційного процесу, формування конкурентних переваг та 
посилення національної та міжнародної конкурентоспроможності. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні ключових про-
блем, з якими стикаються підприємства України в процесі забезпечення інно-
ваційного розвитку за умов посилення інтеграційних тенденцій в економіці.

Результати дослідження. Трансформаційні процеси в світовій еконо-
мічній системі створюють передумови для інтенсифікації конкурентної бо-
ротьби між суб’єктами господарювання. Нестабільність економіки України 
та суттєвий вплив з боку міжнародного середовища обумовлюють необхід-
ність активізації інноваційної діяльності на рівні підприємницьких структур 
для забезпечення стабілізації і підвищення прибутковості бізнесу.

Впровадження інновацій на підприємстві є досить складним та трива-
лим процесом. Це пов’язано як із особливостями та закономірностями са-
мого інноваційного процесу, так і з зовнішніми проблемами. 

Першою проблемою, яку ми вважаємо за доцільне виділити, є недо-
сконалість нормативно-правова база в системі державного регулювання 
інноваційної діяльності. Серед вад, властивих національному законодав-
ству, доцільно відзначити недоліки у податковому та митному законодав-
стві, антимонопольному регулюванні інноваційної діяльності, потребує 
деталізації нормативно-правові акти в сфері захисту прав інтелектуальної 
власності, вдосконалення на системних засадах мають бути запровадже-
ні в процедури стимулювання створення і впровадження інновацій. Вирі-
шення зазначених проблем потребує своєчасної реакції відповідних орга-
нів державної влади, яка має бути виражена як підтримка і захист на за-
конодавчому рівні українських суб’єктів господарювання, що здійснюють 
інноваційну діяльність.

Наступною проблемою в системі інноваційного розвитку є низька вмо-
тивованість керівництва до здійснення інноваційної діяльності. Початко-
вим кроком на шляху інноваційних перетворень будь-якого підприємства 

є усвідомлення з боку керівництва необхідності інновацій та внутрішня 
готовність підприємства до їх впровадження. Разом з тим, певна частина 
українських дослідників обґрунтували положення, що саме неготовність 
керівництва та працівників підприємств стати активними учасниками ін-
новаційного процесу певною мірою зумовила нездатність підприємств до 
впровадження інновацій.

Для підвищення рівня усвідомлення необхідності інноваційних змін та 
для формування організаційно-управлінських підходів до втілення інно-
вацій, адекватних сучасним тенденціям оточуючого середовища, підпри-
ємцям необхідно користуватися усіма можливими інформаційними дже-
релами, які здатні сформувати інформаційно-знаннєве середовище для 
оновлення виробничо-господарської системи. Основні інформаційні дже-
рела, які доцільно використовувати в системі забезпечення інноваційної 
діяльності наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Джерела інформації для забезпечення інноваційної діяльності

Види джерел Джерела інформації

Внутрішні

Фахівці підприємства або групи підприємств
Постачальники обладнання, матеріалів, компонентів чи програмного 
забезпечення
Клієнти чи покупці
Конкуренти чи інші підприємства галузі, до якої відноситься підпри-
ємство
Консультанти, фахівці комерційних лабораторії або приватних науково-
дослідних інститутів

Ринкові
Університети та інші вищі навчальні заклади
Державні науково-дослідні інститути

Інші

Конференції, торгові ярмарки, виставки

Наукові журнали та торгові/технічні публікації

Професійні та промислові асоціації

Джерело: розроблено авторами на основі [9]

Ще однією проблемою на шляху розбудови інноваційної економіки є 
відсутність механізмів накопичення та цільового використання централі-
зованих і власних коштів, спрямованих на активізацію інноваційного про-
цесу, мотивацію пошуку нових ідей та їх впровадження, поширення нових 
знань серед керівного персоналу, поширення ролі особистості в оновленні 
всіх аспектів діяльності підприємств [3, 5].

За роки незалежності нашої держави не раз проводилися спроби відро-
дити науковий потенціал, але ці заходи мали часто несистематичний і не-
послідовний характер тому суттєвих зрушень так і не відбулося. Наслідком 
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цієї проблеми є відсутність розвинутого українського ринку інноваційних 
продуктів, що обумовлено насамперед імпортом розробок на початкових 
стадіях інноваційного процесу і неможливістю їх реалізації на національ-
ному ринку. Важливість розв’язання цієї проблеми тільки посилюється на 
тлі світового науково-технічного прогресу [6].

Серед інших проблем впровадження інновацій на українських підпри-
ємствах можна виділити:

• обмеженість інформації вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо 
впровадження інновацій;

• обмеженість фінансових ресурсів підприємства, яка пов’язана з часто 
значною капіталомісткістю впровадження інновації;

• ризикованість впровадження інновацій, передбачає недоотримання 
очікуваного результату від впровадження інновацій;

• невідповідність кадрового забезпечення пов’язаного з недостатньою 
кваліфікацією кадрів;

• суб’єктивне уявлення про значення інновацій у підприємництві, яке 
полягає в недовірі до інноваційного продукту як з боку підприємства-ви-
робника, так і з боку споживача. 

На думку вчених [7] для забезпечення ефективного процесу впрова-
дження інновацій потрібно забезпечити здійснення таких завдань:

• оцінювання світових тенденцій науково-технічного розвитку;
• розроблення стратегії інноваційної політики і механізмів її здійснення;
• формування стратегічних цілей інноваційної діяльності;
• розроблення планів та програм інноваційних проектів;
• розроблення організаційно-виробничої структури управління інно-

ваційною діяльністю;
• планування організації інноваційного процесу;
• спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій інноваційно-

го процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності; підготовка відпо-
відного персоналу для здійснення інновацій.

На сучасному етапі розвитку інноваційної сфери в Україні економіка 
нашої держави не є спроможною для підтримки та залучення інвесторів 
у впровадження інновацій на підприємствах, але є шляхи вдосконалення 
ефективності інноваційної діяльності на підприємствах:

• сформувати інноваційну модель економічного зростання;
• налагодити політичну ситуацію в країні та сформувати передумови 

для інвесторів в напрямку фінансування інноваційних проектів в Україні;
• забезпечити контроль з боку держави за станом інноваційної сфери;
• розширити державне фінансування інноваційних розробок;
• стимулювати модернізацію основного виробництва;
• посилити рівень мотивації працівників до створення і позитивного 

сприйняття інноваційних розробок.

Висновки. Поточний рівень економічного розвитку нашої країни, на 
жаль, не відповідає потребам економіки та рівневі розвитку інноваційних 
процесів у промислово розвинених країнах. На даний час зростає частка 
зношеності основних засобів на підприємствах, спостерігається низький 
рівень кваліфікації працівників та відсутність мотивів у керівників до впро-
вадження інновацій на підприємствах. Втім, наша країна спроможна до ін-
новаційної діяльності, до створення нових розробок, оскільки має достатній 
інноваційний потенціал в окремих галузях економіки. Визначені у цій статті 
ключові проблеми інноваційного розвитку підприємств в умовах активізації 
інтеграційних тенденцій формують основу для подальших досліджень щодо 
формування конкретних механізмів і дій для подолання зазначених про-
блем та подальшої активізації інноваційного розвитку підприємств.
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У науковій роботі розглянуто сутність організаційного розвитку під-
приємства, обґрунтовано власне визначення «організаційний розвиток на 
інноваційних засадах», яке дозволило узагальнити думки провідних дослід-
ників з цього приводу та обрано найбільш вдалу згідно визначених переваг 
концепцію організаційного розвитку підприємства на інноваційних засадах.
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In scientific work the essence of organizational development company, ground-

ed in fact the definition of «organizational development on innovative principles» 
which allowed summarize the views of leading researchers on the subject and select 
the most successful according advantages concept of organizational development 
on innovative principles.

Keywords: Organizational development, innovation, modernization.

Вступ. Існуюча глобальна тенденція в світовій економіці щодо інноваційно-
го розвитку спонукає організації, які вже визначили інновації як важливе дже-
рело підвищення власної конкурентоспроможності, якості управління, тому 
управлінські прийоми, які використовувалися при екстенсивному зростанні, 
виявилися неефективні в нових економічних умовах функціонування бізнесу, 
при яких організації змушені включати інноваційну складову в свою діяльність 
для збереження і примноження конкурентоспроможності продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки організаційний 
розвиток є невід’ємною складовою загального розвитку підприємства, на-
уковці присвятили свої праці дослідженню саме цієї теми. Великий вклад в 
розуміння поняття організаційного розвитку зробили американські вчені 
Р. Блейк, Х. Шепард, Дж. Моутон, Б. Мільнер, У. Берк, Г. Ліппітт та вітчиз-
няні В. І. Тоцький, Ю. В. Кузнєцов, Є. В. Мелякова. Зокрема інноваційні ас-
пекти організаційного розвитку були проаналізовані у наукових роботах 
Т.  В.  Чиркової, Ф. Лютенс та К. Левіном. Проте, на нашу думку, питання 
організаційного розвитку підприємства на інноваційних засадах не достат-
ньо висвітлено у існуючих працях та потребує подальшого аналізу.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження поняття ор-
ганізаційного розвитку, його дефініцій і сутності в контексті інноваційної 
орієнтованості підприємства.

Результати дослідження. Всесвітня економічна інтеграція та уніфіка-
ція суттєво вплинули на розвиток форм організації та управління підпри-
ємством. За останнє десятиріччя знизився вплив мас-медіа на думку спо-
живачів і на передній план виступили інформаційно-комунікаційні тех-
нології, що перевели конкурентну боротьбу на новий, вищий рівень. Для 
отримання конкурентних переваг компаніям недостатньо підвищувати 
якість продукції та знижувати витрати, необхідно використовувати іннова-
ційні методики співпраці з клієнтами та модернізувати свою господарську 
діяльність. Одним із ефективних пристосувань підприємств до змін зо-
внішнього середовища є заміна застарілих ієрархічних та бюрократичних 
форм організації бізнесу. Вперше термін «організаційний розвиток» був 
використаний Р. Блейком, Х. Шепардом і Дж. Моутон в період їх роботи в 
кінці 50-х років в корпорації ESSO. З часом поняття «організаційний розви-
ток» стало розумітися як сукупність скоординованих єдиної метою зусиль, 
за допомогою яких людські ресурси підприємства вивчаються, ідентифіку-
ються, втягуються у виробництво і розвиваються, причому такими шляха-
ми і способами, які підвищують не тільки загальний рівень організованос-
ті економічних суб’єктів, але також їх здатність самостійно планувати свою 
діяльність і вирішувати проблеми, що виникають в ході неї [1].

У наукових працях можна знайти різні тлумачення зазначеного терміну 
(табл.1). Частина дослідників розуміє під організаційним розвитком певну су-
купність заходів у сфері кваліфікацій, перетворень, функціонування, методів 
і способів, які використовуються задля надання допомоги фізичним та юри-
дичним особам у підвищенні їх ефективності. Також організаційний розвиток 
визначають як цілеспрямований і безперервний процес трансформацій у га-
лузі культури, порядку і дій підприємства з метою збільшення ефективності 
організації у подоланні перешкод та досягненні поставлених цілей. У цьому 
визначенні організаційний розвиток розглядається саме як на плановий про-
цес протягом певного терміну, який має бути економічно доцільним.

Таблиця 1
Дефініції поняття «Організаційний розвиток»

Дослідник Визначення Інноваційна орієнтованість

Тоцький В. І. [2]

Організаційний розвиток  – довготермі-
новий, ретельний, всеохопний процес 
зміни і розвитку організації (підприєм-
ства) і людей, що працюють у ній

Організаційний розвиток 
ґрунтується на концепції пла-
нування, ініціювання та здій-
снення процесів зміни соці-
альної системи із залученням 
великої кількості учасників

Мільнер Б. З. [3]

Організаційний розвиток – зміна всіх скла-
дових частин організації так, щоб вона біль-
шою мірою відповідала вимогам динамічно 
розвивається навколишнього світу і завдан-
ням розширення її внутрішніх можливос-
тей та вирішення поставлених проблем

Співставлення розвитку ком-
панії до середньо ринкового 
розвитку інших підприємств 
даного типу та суміжних ор-
ганізацій
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Берк У. [4]

Організаційний розвиток – процес плано-
вих змін організаційної культури, засно-
ваний на застосуванні методик, теорій і ре-
зультатів досліджень наук про поведінку

За основу береться біхевіо-
ристична концепція розви-
тку

Френт і Белл [5]

Організаційний розвиток  – це довготри-
вала робота щодо вдосконалення про-
цесів розв’язання проблем та оновлення 
організації за допомогою агентів змін 
шляхом більш ефективного спільного ре-
гулювання з використанням культурних 
постулатів, теорії і технології прикладної 
науки про поведінку, дослідження дією

Ключовим фактором успіху 
вважається зміна та покра-
щення процесів, що спрямо-
вані на розв’язок проблем 
підприємства, тобто вдоско-
налюється більшою мірою 
управлінський апарат

Ліппітт Г. [6]

Організаційний розвиток являє собою 
комплекс заходів щодо удосконалюван-
ня можливостей організації у вирішенні 
її внутрішніх проблем і забезпеченні ви-
сокого рівня адаптації до зміни зовніш-
ніх умов

Поєднується комплексність 
заходів та адаптація до швид-
козмінного навколишнього 
середовища

Лютенс Ф. [7]

Організаційний розвиток  – комплекс 
практичних мір, спрямованих на по-
ліпшення взаємодій між членами ро-
бочої команди й робочими групами в 
організації, удосконалювання процесів 
прийняття рішень, планові зміни ор-
ганізаційної культури підприємства, 
розв’язання організаційних проблем. 
Тобто, організаційний розвиток бачить-
ся як процес системної й планомірної 
зміни організації, людських і соціаль-
них взаємин у колективі, спрямований 
на дозвіл життєвих проблем організації

Розвиток організації можли-
вий тільки через розвиток 
людини. Тому розвиток лю-
дини є тією проблемною об-
ластю, від рішення якої зале-
жить конкурентоспромож-
ність організації й країни в 
цілому на світовому ринку

Джерело: розроблено авторами на [2, 3, 4, 5, 6, 7]

Отже, організаційний розвиток підприємства є сферою прикладної 
науки про поведінку, що сфокусована на розумінні та управлінні органі-
заційними змінами, задля підвищення ефективності і життєздатності під-
приємства. Дуже часто організації інвестують значні кошти в програми 
трансформаційних змін або організаційні заходи розвитку, що забезпечу-
ють високу продуктивність на стійкій основі. 

Концепція організаційного розвитку охоплює структурний і кадровий ас-
пекти. У рамках структурного підходу робиться спроба за допомогою змін в 
організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досяг-
нення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні 
заходів із підвищення кваліфікації працівників (розвитку персоналу) і стиму-
лювання їх готовності до прийняття і здійснення змін [2]. Адже визначальне 
значення має ставлення персоналу до змін і розуміння владних повноважень 
як з боку керуючого персоналу, так і з боку рядових співробітників.

Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого по-
ширення набули концепції структури компанії. У них подано взаємозв’язки, 
що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозді-
лами підприємства. Ці взаємозв’язки є найпомітнішим організаційним 
чинником, тому організаційний розвиток підприємства виявляється на-
самперед у зміні його структури. При цьому змінюються не лише самі під-
приємства, стаючи організаціями «без внутрішніх перегородок», «компані-
ями-мережами», а й традиційні зв’язки і взаємовідносини між суб’єктами, 
що викликає виникнення підприємств «без меж» – мереж компаній [2].

На нашу думку найбільш вдалою серед концепцій організаційного роз-
витку, що відноситься до кадрового підходу, є революційна модель «Дослі-
дження дією», запропонована К. Левіном. Основні принципи даної моделі 
були сформовані ще в 40-ві роки ХІХ століття і були з часом вдосконалені 
Венделлом, Френчем та Шайном.

Суть цієї концепції зводиться до того, що інтервенції (втручання) в ор-
ганізації можливі для кваліфікованих агентів зміни без попереднього ви-
вчення організації в тому випадку, якщо в ході втручання ретельно аналі-
зуються всі реакції і розробляються методи конкретно для даної організа-
ції з вирішення проблем і одночасно оптимізації всіх процесів і відносин. 
Класичний приклад дослідження дією – проведене Левіним дослідження 
опору змінам на піжамній фабриці, яка створила теоретичну основу для 
принципів так званого партисипативного управління [8].

Кожна частина організації є невід’ємною частиною системи, яка спи-
рається та на яку впливають інші елементи внутрішнього і зовнішнього 
середовища організації. Організаційний розвиток на інноваційній основі 
допомагає організаціям забезпечити стійке підвищення продуктивності 
за рахунок перерозподілу людських ресурсів. Цілеспрямовані нововведен-
ня в організації можуть бути реалізовані на трьох рівнях: організаційному 
(наприклад, зміна структури фірми або зміна технології виробництва), гру-
повому (наприклад, зміна групових цінностей і норм) та індивідуальному 
(наприклад, зміна уявлень про мету діяльності).

Організаційний розвиток нерозривно пов’язаний з культурою ор-
ганізації та інноваціями в цій сфері. Вчені особливої уваги надають 
взаємозв’язку та взаємозалежності вдалого організаційного та інновацій-
ного розвитку, наводячи приклади успішних компаній, у яких чітко про-
писана організаційна культура та впроваджені новітні методи управління 
нею. Культура вносить ясність у очікування співробітників, забезпечує ці-
лісність компанії, створює відчуття належності до організації, стимулюю-
чи рух до поставленої мети. В ідеалі будь-яка програма змін повинна бути 
пов’язана з тими аспектами організаційної культури, які перешкоджають 
ефективній роботі організації [9].

До особливостей організаційних інновацій варто віднести стратегічне 
спрямування забезпечення економічного розвитку промислових підпри-

Продовження таблиці 1
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ємств та управління таким розвитком. Орієнтація на довгостроковий ста-
лий розвиток передбачає формування новітніх підходів щодо вдоскона-
лення організаційних структур, структурну трансформацію підприємств, 
зміну асортименту. Структурним змінам повинна підлягати не будь-яка з 
функцій, а сукупність функцій підприємства. Ефективність структурних 
змін можна оцінити шляхом зіставлення витрат і отриманих результатів, 
пов’язаних із здійсненням визначених структурних перетворень в органі-
зації, що спрямовані на досягнення оптимального балансу між ефектив-
ністю та стабільністю діяльності організації. 

Висновки. На сьогодні всі підприємства, незалежно від розміру, форми 
власності та сфери діяльності, зіштовхуються із проблемою виживання в 
умовах нестабільної політичної та економічної ситуації. Для того, щоб збе-
рігати конкурентоспроможність під дією внутрішніх та зовнішніх супер-
ечностей і конфліктів підприємствам необхідно провадити організаційні 
зміни на інноваційних засадах.

Отже, можна зробити висновок, що організаційний розвиток  – це су-
купність теоретичних ідей та практичних прийомів, спрямованих на до-
помогу організації в рішенні її проблем, націлений на отримання більшої 
гнучкості та адаптації щодо внутрішніх та зовнішніх змін. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена аналізу соціально-економічного забезпечення ін-
новаційного розвитку машинобудівних підприємств. Досліджено напрями 
впровадження різних видів інновацій у соціальній сфері, а також економічну 
значущість соціального як ресурсу інноваційного розвитку підприємства. 
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This article analyzes the socio-economic development providing innovative 
engineering companies. Studied social capital as a resource for innovative 
development company.

Keywords: machine-building enterprises, innovative development, social 
capital.

Вступ. Європейський вибір України на шляху до інтеграції у світовий 
економічний простір повинен супроводжуватися ефективним забезпе-
ченням інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Проте іс-
нуючі політико-соціальні реалії, дефіцит фінансових ресурсів, зменшення 
попиту на продукцію машинобудівних підприємств накладають значний 
відбиток на їх функціонування, що призводить до неефективної роботи 
машинобудівних підприємств, втрати значної кількості клієнтів, знижен-
ням конкурентоспроможності. Досвід економічно розвинутих каїн світу 
засвідчує про невпинний вплив процесів взаємодії та соціального капіта-
лу на розвиток науки і інновацій. За таких умов актуальним є дослідження 
соціально-економічних аспектів забезпечення інноваційного розвитку ма-
шинобудівних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що Україна має зна-
чний потенціал для інноваційного розвитку за умови ефективного вико-
ристання усіх ресурсів підприємства. Дослідженню аспектів забезпечення 
інноваційного розвитку присвятили свої роботи такі вітчизняні науковці: 
П. Харів [1], Л. Федулова [2], В. Гриньов, Д. Чеберкус, В. Шовкалюк [3] та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз соціально-економічних ас-
пектів забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.

Результати дослідження. З часів проголошення незалежності спосте-
рігаються негативні тенденції в промисловості – майже вдвічі менше під-
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приємств використовують інновації, кількість поданих заявок на винаходи 
зменшилася на 30 %, а кількість винаходів, що реалізовуються, зменшила-
ся удесятеро, чисельність працівників, що виконують розробки та дослі-
дження у наукових підрозділах підприємств, скоротилася майже на 60% [1]. 
В Україні серед підприємств, які є інноваційно активними, домінують галу-
зі нижчих технологічних укладів. У нашій державі 3-й і 4-й уклади разом 
становлять 95%, 5-й укладлише 4,2%. Інвестиції в галузі 5-го укладу ста-
новлять 4,5% [1]. Натомість, у розвинутих країнах переважання цих галузей 
приходилося на 1950-1960 роки [1; 2]. Зростання ВВП за рахунок введення 
нових технологій в Україні оцінюється лише у 0,7-1 %, [3]. 

Поряд із низьким рівнем державного фінансування інноваційної діяль-
ності на підприємствах машинобудування України, у світі питома вага дер-
жави у фінансуванні інноваційних та науково-технічних робіт в економіці є 
вагомою і поступається лише приватному сектору. Так, у розвинутих країнах 
світу значні обсяги державного фінансування спрямовуються на підтримку 
інноваційно-інвестиційної та науково-технічної діяльності саме у машино-
будівній промисловості. Наприклад, корпорація «Boeing» протягом 17 років 
отримала від уряду США близько 5,3 млрд. дол. США у вигляді субсидій та 
грантів, «Airbus» одержала 18 млрд дол. США субсидій від Європейського 
Союзу. Вагому підтримку інноваційної діяльності отримують і інші вироб-
ники, наприклад, світовий лідер з виробництва електричного обладнання 
«General Electric Company» протягом 2010-2012 рр. отримав на наукові дослі-
дження та розробки 2,5 млрд дол. переважно від уряду США [3]. 

На основі аналізу основних показників інноваційного розвитку підпри-
ємств машинобудування, нами визначено, що підприємства машинобудування 
мають значний потенціал інноваційного розвитку, проте не повністю його ви-
користовують. Як справедливо зазначає Л. І. Федулова в останні роки підвищу-
ється роль нетехнологічних (організаційних і маркетингових) інновацій у поси-
ленні ефективності виробництва [3]. Тому, за сучасних умов підприємства аби 
залишатися конкурентоспроможними повинні відповідати сучасним реаліям 
суспільного розвитку, активно розвивати соціальну сферу та нарощувати со-
ціальний капітал власної інноваційної діяльності. Кризові ситуації спонукають 
менеджерів і акціонерів до організаційних інновацій, змушуючи переглядати 
колишні управлінські підходи та рухатися в напрямі впровадження кращих 
практик. Компанії, які зуміють здійснити необхідні зміни, швидше за все, ви-
являться у більш виграшному становищі в посткризовий період. Організаційні 
нововведення передбачають впровадження сучасних методів корпоративного 
управління, соціальної відповідальності, вдосконалення діючих і застосуван-
ня нових механізмів і форм організації виробництва й праці. Як правило, це 
пов’язано з модернізацією стратегій компаній – виходом на нові ринки, злит-
тями й поглинаннями, впровадженням міжнародних стандартів у системах ме-
неджменту якості й сертифікації продукції тощо. Проте на українських підпри-
ємствах вони поки що не дістали належного поширення, що також обмежує 
динаміку інноваційної активності [4; 5].

З метою визначення соціальних аспектів забезпечення інноваційного 
розвитку машинобудівної промисловості нами було проведено опитування 
149 осіб на 54 великих, середніх та малих машинобудівних підприємствах. У 
процесі дослідження було визначено види інновацій, що впроваджуються 
в соціальній сфері машинобудівних підприємств.

Як видно з рис. 1 більшість інновацій, що охоплюють соціальні аспекти 
діяльності машинобудівних підприємств, пов’язані із вдосконаленням ро-
боти персоналу підприємства, забезпечення розвитку людського потенці-
алу та професійних якостей. Крім цього, майже 12 % інноваційно активних 
машинобудівних підприємств приділяє увагу інноваціям у сфері вдоскона-
лення якості робочих місць, покращення умов праці працівників. Наймен-
ша питома вага підприємств (лише 2,6 %) займаються питанням удоскона-
лення системи трудових відносин. 

Рис. 1. Впровадження різних видів інновацій в соціальній сфері
Джерело: побудовано автором на основі власних досліджень

У процесі аналізу нами було виявлено, що найбільш поширеними для 
машинобудівних підприємств є інновації сфері удосконалення роботи пер-
соналу підприємства, зокрема, нові види навчання персоналу, нові фор-
ми мотивації персоналу. Важливими для підприємств машинобудування є 
впровадження інновацій у сфері економічних мереж та системі управління.

Варто також відзначити, що для більшості машинобудівних підпри-
ємств клієнтська складова не відіграє визначної ролі при формуванні ін-
телектуального капіталу, оскільки більшість продукції машинобудівних 
підприємств реалізуються на промисловому ринку, проте низька соціаль-
на активність все ж певною мірою призводить до зниження іміджу підпри-
ємства. Тому у табл. 1 представлено результати опитування, щодо впливу 
розвитку соціальної сфери на роботу машинобудівних підприємств. 



82 83

Таблиця 1
Думка керівників різних за розміром підприємств щодо впливу 

розвитку соціальної сфери на роботу машинобудівних підприємств
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Показники
Розмір підприємства

Великі Середні Малі

Зростання задоволеності працею працівників 
компанії 12,8 27,1 11,6

Зниження плинності кадрів 16,7 14,7 17

Зростання продуктивності праці 19,4 18,2 12,3

Покращення умов праці та якості робочих місць 13,9 11,8 10,3
Розвиток соціального капіталу та трудових від-
носин 16,1 11,2 15,9

Вплив на імідж компанії 21,1 17 32,9
 Всього 100 100 100

Джерело: отримано на основі власних досліджень автора

Поряд із цим у процесі проведеного нами анкетування було виявлено, що 
більшість учасників опитування (65,1 % респондентів) вважають, що розвиток 
соціальної сфери це призведе до зміни задоволеності працею на машинобудів-
них підприємствах; 58,3% зазначили, що розвиток соціальної сфери впливати-
ме на його імідж. При цьому 39,5 % відзначили можливе зростання продуктив-
ності праці, а 45,4 % – зниження плинності кадрів. Лише 32 % респондентів за-
значили, що розвиток соціальної сфери впливає на формування соціального 
капіталу та сприяє активізації інноваційної діяльності на підприємстві.

Керівники машинобудівних підприємств недооцінюють практичну значимість 
розвитку соціальної складової в діяльності суб’єктів господарювання (рис. 2). 

Рис. 2. Думка керівників машинобудівних підприємств 
щодо впливу розвитку соціальної сфери на їх роботу, %

Джерело: побудовано автором на основі попередніх розрахунків

Поряд із цим існують соціально-економічні проблеми, що потребують 
вирішення для забезпечення належного інноваційного розвитку підпри-
ємства. З метою їх визначення нами було детально досліджено кількісну та 
якісну структуру персоналу підприємства, тому що саме персонал забезпе-
чує потенціал будь-якого виробництва. При цьому кадри повинні бути ви-
сококваліфікованими й ефективно працювати. У цьому контексті цікави-
ми виявилися наші дослідження щодо розуміння респондентами сутності 
соціального капіталу, що представлені на рис. 3. Особливості економічного 
підходу до соціального капіталу полягають у тому, що він як набір зв’язків 
суб’єкта, норм взаємодій, відносин довіри (так звана «тріада» за Дж. Коул-
маном) не тільки створює рамки економічної діяльності (тобто є елемен-
том інституційного середовища), що визначають рівень трансакційних ви-
трат, але і є ресурсом взаємодії підприємств та спільного використання для 
підвищення віддачі від своїх вкладень [6]. 

Так, найбільша кількість опитаних нами менеджерів вищого рівня 
(36,1 %) вважають що соціальний капітал, це такий вид капіталу, який важ-
ко уречевити, але його наявність значно полегшує діяльність підприєм-
ства в контексті укладання договорів та проведення переговорів. 

Близько 29,6 % опитаних нами менеджерів середнього рівня управлін-
ня вважають, що соціальний капітал збільшує віддачу від інвестування у 
фізичний та людський капітали та сприяють соціально-економічному роз-
витку. Значна кількість респондентів усіх рівнів управління (та нижчого 
рівня, зокрема 43,5 %) відзначили, що соціальний капітал, це здатність до 
самоорганізації та колективних дій. Саме здатність діяти спільно та при 
цьому без зовнішнього примушення, за думкою респондентів – найяскра-
віша характеристика соціального капіталу. 

Рис. 3. Думки респондентів щодо економічної 
значущості соціального капіталу

Джерело:отримано на основі власних досліджень автора
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Аналізуючи відповіді респондентів, можемо зазначити, що соціальний 
капітал по-перше, є ресурсом, який використовують підприємства для мак-
симізації корисності та виробництва благ. По-друге соціальний капітал є об-
меженим ресурсом, що пов’язаний з включенням в мережі соціальних від-
носин, які володіють певними бар’єрами відбору. По-третє, доступ до нього 
пов’язаний із затратами включення у дані мережі, а його накопичення – з 
інвестиціями у їх розвиток. Разом з цим, соціальний капітал є капітальним 
благом, що володіє значними зовнішніми ефектами (як позитивними так і 
негативними). Соціальний капітал являє собою запас ресурсів підприємств, 
який приносить йому потік доходів та є об’єктом інвестування. 

Висновки. Отже, серед основних стримуючих чинників забезпечен-
ня інноваційного розвитку підприємства є не тільки економічні (нестача 
власних фінансових ресурсів, висока вартість нововведень, недостатня бю-
джетна підтримка інновацій тощо), але й соціальні та внутрішньовиробни-
чі причини (недосконала науково-технічна база, відсутність сучасних фа-
хівців, нерозвинутість коопераційних зв’язків, низька якість комунікацій 
підприємств). Стає зрозумілим, що для підприємств машинобудівної про-
мисловості важливим є подальший розвиток соціальної сфери, зокрема 
соціального капіталу. Тому у подальші наші дослідження варто зосередити 
на визначенні та соціально-економічних параметрів розвитку машинобу-
дівних підприємств, визначення існуючого рівня соціального забезпечен-
ня інноваційного розвитку, як важливого чинника активізації інновацій-
ної діяльності на підприємстві.
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НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА

Рoзглянутo теoретичнi пiдхoди щoдо інвестиційного забезпечення 
iннoвацiйнoї дiяльнocтi. Дocлiдженo cутнicть iнвеcтицiйнo-iннoвацiйнoї 
дiяльнocтi. Досліджено етапність розробки cтратегiї iнвеcтування 
iннoвацiйних проектів та форми їх фінансування. 

Ключoвi cлoва: iннoвацiя, iнвеcтицiя, пiдприємcтвo, діяльність, забез-
печення.

Сonsidered theoretical approaches of investment support of innovations. Ana-
lyzed the essence of investment and innovation activities. Analyzed stages of devel-
opment investment strategy of innovative projects and forms of financing.

Key world: innovation, investments, enterprises, activities, provision.

Вступ. В умовах прискорення процесів світової глобалізації та інтелектуа-
лізації виробництва новітні технології відіграють важливу роль. Вони визна-
чають технічний рівень сучасного виробництва, форми його організації та 
управління підприємством загалом. Впровадження інноваційних технологій 
не тільки формує стратегію подальшого розвитку компанії, а й основу її кон-
курентної позиції як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Забез-
печення розповсюдження нових технологiй, науково-технiчних досягнень 
та органiзацiйно-технiчних рiшень можливе лише на основi використання 
вiдповiдних джерел фiнансування цього процесу. Тому постає необхідність 
вивчення методології інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теoрiї 
iннoвацiйних прoцеciв i зoкрема їх iнвеcтицiйнoму забезпеченню, займа-
лись такі зарубіжні та вiтчизняні вчені: П. Друкер, А. Клайнкнехт, Е. Менс-
філд, К. Опенлендер, П. Пілдич, Б. Санто, Р. Уотермен, Й. Шумпетер, В. Алек-
сандрова, Л. Антонюк, О. Амоша, А. Гальчинський, Б. Данилішин, О. Лапко, 
А. Поручник, Д. Стеченко та ін.

Постановка завдання. Ціллю статті є вивчення та поглиблення теоретичних 
аспектів інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

Результати дослідження. Реалiзацiя iннoвацiйнoї дiяльнocтi пiд-
приємcтв в умoвах ринкoвoї екoнoмiки передуciм пoв’язана з пoшукoм дже-
рел i фoрм iнвеcтування, якi мають забезпечити баланc мiж iннoвацiйними 
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витратами та фiнанcoвими мoжливocтями. Для обґрунтування завдань 
iнвестицiйного забезпечення iнновацiйного розвитку пiдприємства вбача-
ється за важливе дослiдити сутнiсть інестиційно-інноваційної діяльності.

Вивчення наукової фахової літератури доводить про відсутність 
чiткoгo визначення iнвеcтицiйнo-iннoвацiйнoї дiяльнocтi. Існують рiзнi 
пiдхoди, щo вiдoбражають в тiй чи iншiй мiрi iнвеcтицiйну дiяльнicть, 
cпрямoвану на iннoвацiї. Так, Б.Н. Кузин i Ю.В. Якoвець викoриcтoвують 
функцioнальний пiдхiд, визначаючи найважливiшу функцiю iнвеcтицiй в 
ocнoвний капiтал – iннoвацiйну. 

У рoбoтi В.А. Фатхутдiнoва пiд фiнанcуванням iннoвацiйнoї дiяльнocтi 
рoзглядаєтьcя механiзм фiнанcoвoгo забезпечення будь-якoгo 
гocпoдарюючoгo cуб’єкта, щo oхoплює грoшoвi вiднocини oрганiзацiї з 
iншими гocпoдарюючими cуб’єктами i банками з oплати наукoвo-технiчнoї 
прoдукцiї, кoнтрагентciх рoбiт, пocтавoк cпецoбладнання, матерiалiв 
i кoмплектуючих вирoбiв, рoзрахункiв iз заcнoвниками, трудoвим 
кoлективoм i гocударcвеннoй oрганами управлiння [1, c. 129]. 

Найбiльш пoширенoю є думка, щo iннoвацiйна дiяльнicть вимагає за-
лучення тiльки фiнанcoвих реcурciв, тoбтo фiнанcування iннoвацiйнoї 
дiяльнocтi  – це тiльки грoшoвi вiднocини з iншими гocпoдарюючими 
cуб’єктами i банками з oплати наукoвo-технiчнoї прoдукцiї, кoнтрагентcкiх 
рoбiт, пocтавoк cпецoбладнання, матерiалiв i кoмплектуючих вирoбiв, 
рoзрахункiв iз замoвниками, трудoвими кoлективами та державними 
oрганами управлiння.

Iншi екoнoмicти зазначають, щo прoведення iннoвацiйнoї дiяльнocтi 
вимагає залучення не тiльки кoштiв безпocередньo в грoшoвoму вимiрi, 
а й iнших  – у виглядi ocнoвних та oбiгoвих кoштiв, майнoвих прав та 
нематерiальних активiв, кредитiв, пoзик i заcтав (бoргoвих зoбoв’язань), 
прав на землевoлoдiння та землекoриcтування тощо. Але називають цю 
cукупнicть реcурciв такoж фiнанcoвими реcурcами, якi, на думку деяких 
фахiвцiв, не вiдпoвiдає cутнocтi пoняття «фiнанcи». Тoму бiльш узагальненo 
прoцеc забезпечення iннoвацiйнoї дiяльнocтi неoбхiдними реcурcами 
характеризуєтьcя термiнoм «iнвеcтування iннoвацiйнoї дiяльнocтi» абo 
«iнвеcтицiйне забезпечення iннoвацiйнoї дiяльнocтi» [2, c.76].

Загальні теоретичні підходи, щo відбивають сутнісну характеристику 
інвестування iннoвацiйнoї діяльності зазначено на рис.1.

Таким чинoм, cаме iнвеcтицiї забезпечують iннoвацiйну дiяльнicть 
неoбхiдними фiнанcoвими, матерiальними та нематерiальними реcурcами. 
Вихoдячи з цьoгo, пiд cиcтемoю iнвеcтицiйнoгo забезпечення iннoвацioннoй 
діяльнocтi cлiд рoзумiти cукупнicть екoнoмiчних вiднocин, якi виникають у 
зв’язку з пoшукoм, залученням i ефективним викoриcтанням iнвеcтицiй, а 
такoж oрганiзацiйнo-управлiнcькi принципи, метoди i фoрми їх впливу на 
життєдiяльнicть iннoвацiй.

Риc.1. Теoретичнi пiдхoди до iнвеcтування iннoвацiйнoї дiяльнocтi 
Джерело: розроблено авторами на основі [2, c. 229]

Таким чинoм, cаме iнвеcтицiї забезпечують iннoвацiйну дiяльнicть 
неoбхiдними фiнанcoвими, матерiальними та нематерiальними реcурcами. 
Вихoдячи з цьoгo, пiд cиcтемoю iнвеcтицiйнoгo забезпечення iннoвацioннoй 
діяльнocтi cлiд рoзумiти cукупнicть екoнoмiчних вiднocин, якi виникають у 
зв’язку з пoшукoм, залученням i ефективним викoриcтанням iнвеcтицiй, а 
такoж oрганiзацiйнo-управлiнcькi принципи, метoди i фoрми їх впливу на 
життєдiяльнicть iннoвацiй.

Рoзрoбку cтратегiї iнвеcтування iннoвацiйних прoектiв викoнують 
пoетапнo:

1 етап. Кoнкретизацiя cтратегiчних цiлей залежнo вiд варiантiв 
iннoвацiйнoгo рoзвитку на базi icнуючих i перcпективних ринкoвих 
мoжливocтей.

2 етап. Аналiз icнуючих джерел i механiзмiв iнвеcтування, ocoбливocтей 
державнoї, регioнальнoї та галузевoї iннoвацiйнoї та iнвеcтицiйнoї 
пoлiтики, iнвеcтицiйнoгo клiмату.

3 етап. Фoрмування oптимальнoї cтруктури iнвеcтицiйних реcурciв 
(включаючи джерела i механiзми iнвеcтування).

4 етап. Деталiзацiя iнвеcтицiйнoї cтратегiї за джерелами, напрямками 
iнвеcтування, етапами та cтрoками реалiзацiї.

5 етап. Oцiнка рoзрoбленoї cтратегiї за критерiями вiдпoвiднocтi 
зoвнiшнiх i внутрiшнiх умoв реалiзацiї.

6 етап. Мoнiтoринг реалiзацiї cтратегiї, неoбхiдне кoригування [3, c.167]. 
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Iнвеcтицiї для фiнанcування iннoвацiйних прoектiв можна пoдiлити на 
три групи: прямi, cупутнi, iнвеcтицiї в наукoвo-дocлiднi рoбoти (НДР).

Прямi iнвеcтiцii викoриcтoвуються безпocередньo для реалiзацiї 
iннoвацiйнoгo прoекту. Дo них вiднocять iнвеcтицiї в ocнoвнi заcoби 
(матерiальнi i нематерiальнi активи) i в oбoрoтнi кoшти.

Iнвеcтицiї в нематерiальнi активи найчаcтiше пoв’язанi з придбанням 
нoвoї технoлoгiї (патенту чи лiцензiї) та тoргoвoї марки.

Cупутнi інвестиції – це вкладення в oб’єкти, якi пoв’язанi теритoрiальнo 
та функцioнальнo з iннoвацiйним oб’єктoм i якi неoбхiднi для йoгo 
нoрмальнoї експлуатації, а такoж вкладення невирoбничoгo характеру.

Iнвеcтицiї в наукoвo-дocлiднi рoбoти. Вoни забезпечують i 
cупрoвoджують прoект. Це наcамперед матерiальнi заcoби (oбладнання, 
cтенди, кoмп’ютери та рiзнoманiтнi прилади), неoбхiднi для прoвoдки 
передпрoектних дocлiджень, а такoж oбiгoвi кoшти [2].

Таким чином, інвестиції в інноваційну діяльність є одним із визначаль-
них факторів економічного зростання підприємства. В Україні існує про-
блема інвестування інноваційної діяльності підприємства, що пов’язано з 
відсутністю або слабким розвитком інноваційної інфраструктури на під-
приємстві та недовірою потенційних інвесторів підприємствам. Це, в свою 
чергу, викликає необхідність розвитку методологічної основи інвестицій-
ного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. 

Висновки. Інновації на підприємстві – форма прояву науково-технічно-
го прогресу на мікрорівні. Вони сприяють оновленню номенклатури про-
дукції, підвищенню її якості з метою задоволення потреб споживачів і мак-
симізації прибутку організації. Основною проблемою реалізації інновацій 
на підприємстві є їх фінансування. Тому вивчення та розвиток методології 
інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємстві по-
требують подальших науково-пошукових досліджень, що прискорить їх 
впровадження.
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье раскрыты понятия экономической безопасности промыш-
ленного предприятия и экономической безопасности страны. Представлена 
модель формирования экономической безопасности страны. Приведена клас-
сификация угроз экономической безопасности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, промышленные пред-
приятия, угрозы, риски

The article deals with the concept of economic security of industrial enterprise and 
economic security of the country. The model of economic security formation is presented. 
The classification of economic security threats of industrial enterprise is made.

Keywords: economic security, industrial plants, threats, risks

Вступление. Экономическая безопасность страны является основой на-
циональной безопасности. Экономическая безопасность промышленных 
предприятий находится в тесной взаимозависимости с экономической 
безопасностью страны в целом. Раскрытие сущности, принципов и мето-
дов управления экономической безопасностью промышленного предпри-
ятия актуально в условиях потенциальных угроз и рисков.

Анализ последних исследований и публикаций. Научными исследова-
ниями в области экономической безопасности страны и промышленных 
предприятий занимаются известные ученые: д.э.н., профессор, академик 
РАЕН В.К. Сенчагов; д.э.н., профессор, академик РАЕН Б.В. Губин; д.э.н., 
профессор, член–корреспондент РАЕН В.И. Павлов; д.э.н., профессор, ака-
демик РАЕН С.В. Казанцев и другие.

Постановка задания. Целью работы является анализ и раскрытие сущнос-
ти управления экономической безопасностью промышленного предприятия.

Результаты исследования. Под экономической безопасностью страны 
мы понимаем управляемое состояние национальной системы надежного 
предложения и эффективного использования товаров и услуг высокого 
качества населением и хозяйствующими субъектами ее экономики в со-
ответствии с их потребностями, обеспечивающее устойчивое развитие 
страны в длительной перспективе [1, 2, 3].

Логическое обобщение факторов, определяющих систему обеспечения 
экономической безопасности страны, позволило представить модель ее 
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формирования в виде совокупности факторов пяти групп [3]: ресурсных, 
технологических, экономических, экологических и институциональных 
(рис. 1). 

Рис. 1. Модель формирования экономической безопасности страны

Совокупность частных факторов каждой группы формирует ее резуль-
тирующий индикатор, определяющий в определенной степени значение 
совокупного индекса системы экономической безопасности страны. Сово-
купность частных факторов подлежит дополнительному исследованию и 
будет раскрыта нами позже.

Экономическая безопасность промышленного предприятия явля-
ется комплексным понятием и включает в себя совокупность факторов, 
связанных не столько с внутренним состоянием самого предприятия, 
сколько с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми 
предприятие вступает во взаимосвязь.

Под экономической безопасностью промышленного предприятия 
следует понимать защищенность его научно–технического, технологического, 
производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных 
(пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной на-
учно–промышленной политикой государства или формированием неблагопри-
ятной внешней среды, и способность к его воспроизводству [4].

Таблица 1
Классификация угроз экономической безопасности 

промышленного предприятия
№ Признаки Угрозы
1 По месту возникновения Внутренние, внешние
2 По степени опасности Особенно опасные, опасные
3 По возможности осуществления Реальные, потенциальные
4 По масштабу осуществления Локальные, общесистемные
5 По длительности действия Временные, постоянные

6 По направлению Производственные, финансовые, технологичес-
кие, социально–экономические

7 По отношению к угрозам Объективные, субъективные
8 По характеру направления Прямые, косвенные
9 По вероятности наступления Явные, латентные
10 По природе возникновения Политические, конкурентные и т.п.

Источник [5]

Проблема экономической безопасности определяется наличием вне-
шних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) угроз и рисков по отношению 
к промышленным предприятиям и как следствие ко всей экономике страны. 
К внешним угрозам можно отнести экономическую и политическую неста-
бильность, несовершенство законодательства, отсутствие достоверной инфор-
мации и т.д. К внутренним факторам, порождающим угрозы, можно отнести 
ограниченные возможности по страхованию рисков, отсутствие четкого взаимо-
действия профессиональных участников рынка, институциональную незавер-
шенность рыночных преобразований и т.д. Ученые выделяют следующие состо-
яния экономической безопасности (ЭБ) промышленного предприятия (табл. 2).

Таблица 2
Состояния экономической безопасности промышленного предприятия

Состояния Характеристика

Стабильное Индикаторы ЭБ находятся в пределах пороговых значений, степень использо-
вания имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам

Предкризисное

Несоответствие хотя бы одного из индикаторов ЭБ пороговому значению, 
другие приблизились к барьерным значениям. Не были утрачены техни-
ческие и технологические возможности улучшения условий и результатов 
производства путем принятия мер предупредительного характера

Кризисное

Несоответствие большинства основных индикаторов ЭБ пороговому 
значению, признаки необратимости спада производства и частичной 
утраты потенциала вследствие исчерпания ресурса технологического 
оборудования и площадей, сокращения персонала

Критическое
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состоя-
ния развития производства, а частичная утрата производства становит-
ся неизбежной

Источник [5]
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Выводы. Тема экономической безопасности промышленного предпри-
ятия актуальна для дальнейших исследований, особенно в современных 
условиях потенциальных угроз и рисков. Интересно раскрытие сущнос-
ти, принципов и методов управления экономической безопасностью 
промышленного предприятия, на примере топливно–энергетического 
комплекса.
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В статті досліджено сутність інноваційного потенціалу підприєм-
ства. Проведено аналіз стану інноваційної діяльності в Україні. Виявлено 
найголовніші проблеми та наведено шляхи і напрямки підвищення ефек-
тивності використання інноваційного потенціалу підприємства.
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In the article investigates the essence of innovative potential of enterprise. The 
analyzed innovation activity in Ukraine. Revealed major problems and ways of 
raising efficiency of the innovation potential of enterprise.

Keywords: innovation, innovation activity, innovative potential, efficiency.

Вступ. У сучасних умовах розвитку інноваційна діяльність набуває все 
більшого значення для діяльності підприємств. Завдяки постійному удоско-
наленню та впровадженню інновацій підприємства підвищують свою кон-
курентоспроможність на ринку. Тому для кожного підприємства важливим 
фактором успіху є ефективне використання свого інноваційного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем інно-
ваційної теорії, зокрема визначення поняття «інноваційний потенціал» ві-
дображено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, І. Балаба-
нова, Г. Гольдштейна, В. Громеки, С. Вовканича, М. Данько, М. Долішнього, 
В. Калишенко, Л. Колосова, О. Кузьміна, Л. Мартюшевої, А.  Ніколаєва, Е. 
Пенроуз, М. Портера, А. Перлакі, А. Пригожина, А. Савченка, А. Савчука, В. 
Семиноженка, К. Фрімена, та інших. Однак досі немає єдності у поглядах 
сучасних авторів щодо тлумачення поняття «інноваційний потенціал».

Постановка завдання. Метою роботи є визначення сутності інновацій-
ного потенціалу підприємства та визначення шляхів підвищення ефектив-
ності його використання.

Для досягнення мети у статті мають бути розв’язані наступні завдання:
• розкрити сутність інноваційного потенціалу;
• дослідити стан інноваційної діяльності в Україні;
• виявити головні проблеми ефективного використання інноваційного 

потенціалу підприємства;
• запропонувати напрями підвищення ефективності використання ін-

новаційного потенціалу підприємства.
Результати дослідження. Аналізуючи досвід економічно розвинутих 

країн можна стверджувати, що інноваційна діяльність підприємства наба-
гато ефективніший засіб у конкурентній боротьбі, ніж традиційні засоби 
та методи. Тому ефективне функціонування будь–якої організації залежить 
від управління і планування інноваційної діяльності. 

Стійкість економічного становища суб’єктів господарювання визна-
чається темпами і масштабами здійснення інноваційної діяльності, що 
дозволяє своєчасно і швидко реагувати на умови конкурентної боротьби 
шляхом використання різноманітних нововведень, забезпечуючи більш 
якісне й повне задоволення потреб ринку. Тому важливого значення на-
буває стан рівня інноваційного потенціалу підприємств.

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia» і означає 
«приховані можливості», які в господарській практиці завдяки праці мо-
жуть стати реальністю [2, c.5]. 

Сутність поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному 
відображенні поточних та майбутніх можливостей економічної системи 
трансформувати ресурси за допомогою властивих персоналу підприєм-
ницьких здатностей в економічні блага, максимально задовольняючи кор-
поративні та суспільні інтереси [1, c.9]. 
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Інноваційний потенціал  – це сукупність природних і трудових ресур-
сів, організаційних та інформаційних компонентів, матеріальних умов, що 
функціонують як єдине ціле в умовах впливу факторів зовнішнього серед-
овища з метою вирішення завдань інноваційної діяльності. Інноваційний 
потенціал це здатність і готовність будь–якої організації здійснювати реа-
лізацію інноваційного процесу. Він забезпечує гнучкість виробничо–госпо-
дарської системи, її здатність реагувати на зовнішній вплив, адаптуватися 
відповідно до вимог ринку, змін законодавства тощо [4, c. 142–148].

Для розвитку інноваційного потенціалу на практиці необхідно знати і 
розуміти теоретичні аспекти інновацій та інноваційного потенціалу його 
сутність та напрями розвитку.

Інноваційний потенціал підприємства слід досліджувати за стадіями ін-
новаційного процесу конкретного підприємства з погляду можливості задо-
волення суспільних і особистих потреб через створення нових зразків про-
дукції, технології та ін. З урахуванням неоднорідності видових проявів інно-
ваційного потенціалу необхідно пояснити, що специфіка досліджуваного 
поняття полягає в можливості як явної реалізації здатностей підприємства 
до впровадження нововведень, так і в прихованих можливостях, що в даний 
час не використовуються. Зазначені характеристики можуть мати як фак-
тичний результат, так і запланований, або бажаний за тих чи інших макро-
економічних та внутрішніх умов суб’єкта господарювання. За типологією 
інновацій, що будуть запроваджуватися або діють на сьогодні, інноваційний 
потенціал доцільно розглядати з позицій орієнтації на задоволення потреб 
конкретного працівника/споживача або на розвиток науково–технічного 
прогресу. За переважним змістом інноваційний потенціал може бути спря-
мований на розроблення і впровадження продуктових, технологічних, 
управлінських, соціальних та інших типів інновацій, що необхідно врахову-
вати протягом здійснення етапів і стадій створення нововведень [5, 6].

Серед основних проблем, які стримують інноваційну діяльність в Укра-
їні, можна виділити декілька:

• недосконала система нормативно–методологічного забезпечення та 
державної підтримки;

• відсутність системного підходу та єдиної науково–технологічної та ін-
новаційної політики;

• недостатнє інформаційне забезпечення прийняття управлінських рі-
шень;

• недостатнє фінансування з боку держави;
• еміграція кваліфікованих кадрів;
• погіршення матеріально–технічної бази наукових та дослідницьких 

центрів;
• не застосовується механізм трансферу технологій.
Впродовж останніх років кількість винахідників та раціоналізаторів в 

Україні скоротилася більш ніж у 20 разів, науковий потенціал знизився 

більш ніж удвічі. На підприємствах, в установах, організаціях не прово-
дяться передбачені державними стандартами патентні дослідження, не 
вивчаються суспільні та державні потреби цієї продукції, суспільний по-
пит на товари і послуги. 

Станом на 2013 рік питома вага підприємств, що впроваджували інно-
вації дорівнювала 13,6 %. Порівняно за останні п’ять років кількість таких 
підприємств збільшилась на 2,9 %. Порівняно з країнами Європи ці зна-
чення є не високі, оскільки в Німеччині питома вага промислових підпри-
ємств, що займались впровадженням інновацій становила 62,6 %, в Поль-
щі – 23 %, в Іспанії – 33,6 %, у Фінляндії – 514 %, у Великобританії – 38,1 %. 
Такі дані свідчать про недостатній рівень ефективності інноваційного по-
тенціалу на підприємствах України [3]. 

Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу під-
приємства не може відбуватися випадково, без цілеспрямованого впливу та 
управління цим процесом. Тому слід визнати, що є, щонайменше, два завдан-
ня, що стоять перед підприємством: оцінка цього потенціалу і його реалізація. 
Для оцінки потенціалу пропонується відповідна система показників, а для 
його реалізації необхідні: розробка системи модулів змін, що відображають 
дійсні зрушення в інноваційному потенціалі; поділ каталогу інноваційних 
проблем на блок перспективних і поточних завдань на підприємстві; розроб-
ка системи взаємодії персоналу при вирішенні поточних та інноваційних за-
вдань; розробка системи інформації про управління впровадженням і його 
ефективності з позицій беззбитковості на різних стадіях життєвого циклу 
інновацій; формування системи цільових показників інноваційної діяльності.

Для оцінки інноваційного потенціалу компанії можуть бути використані 
наступні показники: науково–технічний потенціал (чисельність співробітни-
ків, що мають науковий ступінь, кількість раціональних пропозицій на одно-
го співробітника, кількість патентів та ін.); показники комерціалізації (частка 
нової продукції в загальному обсязі виробленої продукції, кількість ліцензій-
них договорів та ін.); тривалість виконуваних робіт (тривалість впровадження 
інноваційних проектів, процес виготовлення нової продукції); характеристи-
ка інноваційності керуючої системи (форми стимулювання інноваційної ді-
яльності на підприємстві, участь у реалізації інноваційних проектів керівни-
цтва, рівень свободи, що надається учасникам інноваційної діяльності).

Тому, виходячи з виявлених проблем, можна визначити такі напрямки 
підвищення інноваційного потенціалу підприємств в сучасних умовах:

• активізація науково–технічного розвитку шляхом накопичення 
об’єктів інтелектуальної власності, отримання нових ліцензій, патентів;

• активна співпраця з провідними галузевими та науково–дослідними 
інститутами, у тому числі зарубіжними;

• удосконалення кадрової політики з метою мотивації інноваційної ак-
тивності персоналу, підвищення кваліфікації, зростання його професійних 
здібностей та навичок;
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• стратегічна орієнтованість підприємства на інноваційний розвиток;
• формування автоматизованої бази накопичення, обробки і система-

тизації інформації для ефективного її використання;
• пріоритетне фінансування технічної бази інноваційної діяльності;
• орієнтація на створення максимально ефективної структури залучен-

ня капіталу при створенні інноваційних проектів;
• оптимізація використання природних та енергетичних ресурсів.
Висновки. Інноваційний потенціал підприємств в Україні є досить не-

стійний. Спостерігаються тенденції скорочення науковців, на вкрай низь-
кому рівні перебуває інноваційна активність підприємств, впровадження 
нових технологічних процесів і освоєння нових видів техніки є нестійким.

Безумовно, в Україні існує національна інноваційна система, але у біль-
шості своїй, у контексті її організації та менеджменту, вона є породженням 
і продовженням специфічної радянської інноваційної системи. А тому не 
може системно вписуватися у глобальну інноваційну систему, яка створена 
розвинутими країнами, не може ефективно співпрацювати з нею і не може 
успішно конкурувати продуктами та послугами на зовнішніх ринках.

Щоб бути повноправними учасниками, а не свідками нової, так званої 
інтелектуальної технологічної революції нам потрібна не політика піджив-
лення окремих господарських ділянок, а політика кардинального онов-
лення інноваційного середовища держави, яка здатна на базі фундамен-
тальних наукових знань масово виробляти принципово нові продукти на 
малозатратних технологіях, з вищим рівнем виробництва.

Отже, визначення стану інноваційного потенціалу підприємства є під-
ґрунтям ефективного вибору інноваційно–інвестиційної стратегії розвитку 
виробництва. Запропоновані напрямки підвищення його рівня дозволять 
забезпечити досягнення високої конкурентоспроможності інноваційної 
продукції, досягти максимальних темпів оновлення інноваційних техноло-
гій та забезпечити високий технологічний рівень виробництва.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

У статті визначено актуальність впровадження інформаційних за-
собів для аналізу еколого–економічної діяльності підприємств енергетики. 
Наведено характеристика функціональних можливостей програмних за-
собів, застосування яких спрямовано на статистичну обробку даних, оці-
нювання екологічних та економічних параметрів ефективності діяльнос-
ті підприємств, аналізу безпеки технічних систем.

Ключові слова: енергопідприємство, еколого–економічний аналіз, ін-
формаційні засоби, програмний продукт

he article outlines the relevance of implementing information tools for the 
analysis of the environmental and economic activities of power. The characteristic 
features of software tools, the use of which is aimed at statistical processing of data, 
evaluation of environmental and financial parameters of economic activity, the 
safety analysis of technical systems.

Keywords: power plants, environmental and economic analysis, information 
information tools, software

Вступ. Оперативна, якісна і точна обробка великих масивів статистич-
ної інформації необхідної для аналізу еколого–економічної діяльності під-
приємств енергетичної галузі може бути виконана лише з використанням 
сучасних засобів обчислювальної техніки. Своєчасне використання інфор-
мації приводить до зниження витрат, підвищенню якості й ефективності 
виробництва. Так наприклад, оцінка впровадження в США CALS–техноло-
гій дозволяє [1]: скоротити витрати на проектування – від 10 до 30%; ско-
ротити час на впровадження нових виробів на ринок – від 25 до 75 %; ско-
ротити витрати на підготовку технічної документації – до 40 %. Також, існує 
підвищений інтерес органів влади, менеджерів різних рівнів управління до 
географічних інформаційних систем та геоінформаційних технологій.

Загалом, комплексний облік і використання інформації дозволяє ство-
рити необхідну базу для аналізу, прогнозування й планування еколого–
економічної діяльності енергопідприємства, підвищує обґрунтованість 
розробки стратегій, виявляє помилкові стратегії, дає можливість своєчас-
ного коректування планів і бюджетів підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати наукових дослі-
джень свідчать [2–6], що вибір інформаційних засобів аналізу даних діяль-
ності суб’єктів господарювання та проведення необхідних розрахунків за-
лежить від характеру прикладних задач, обсягу даних, які обробляються, 
наявного обладнання, та кваліфікації користувача. 

Так, наприклад, у роботі [2] наведено аналіз програмних засобів аналі-
зу фінансового стану підприємства. Компанії Isograph Inc та Relex Software 
Corporation розробляють інформаційні засоби для аналізу надійності ро-
боти атомних станцій [3-4].

Серед сучасних програмних засобів вітчизняного виробництва потріб-
но відзначити інструментально–програмний комплекс (ІПК), розроблений 
в Українському центрі економіко–математичних досліджень «Тридента» 
під керівництвом В.В.  Сегала групою вчених: О.В.  Герасименко, Ю.Г.  Глу-
шановський, В.І.  Кокуєва, А.Ф.  Бакуменко, А.В.  Лефтер, С.Б.  Каліниченко 
та ін. ІПК призначений для вирішення задач структурного і параметрич-
ного синтезу складних систем (довільної природи), які характеризуються 
множинним поданням вхідної інформації і вихідних даних і функціонують 
в умовах невизначеності і (або) конфлікту [5]. 

Слід відмітити, що вищезазначені програмні засоби мають вузькоспе-
ціалізоване призначення для обробки різних видів даних. 

Постановка завдання. Враховуючи специфіку та багатоаспектність 
прикладних задач аналізу еколого–економічної діяльності підприємств 
енергетики актуальним є дослідження характеристики функціональних 
можливостей застосування сучасних інформаційних засобів для представ-
лення результатів даного аналізу. 

Результати дослідження. На даний час існує безліч розроблених програм-
них засобів для здійснення різнопланового аналізу. Кожен із них має різну 
спеціалізацію та призначений для обробки складових процесу аналізу [5]:

• програмні пакети для статистичної обробки даних;
• програмні засоби для оцінки екологічних параметрів економічної ді-

яльності;
• програмні продукти (ПП) для аналізу безпеки технічних систем;
• програмні пакети для оцінки фінансових параметрів підприємств;
• геоінформаційна обробка даних з використанням ГІС–технологій.
Розглянемо функціональні можливості застосування їх для аналізу 

еколого–економічної діяльності енергопідприємства.
Програмні пакети для статистичної обробки даних. Наявність потуж-

них, надійних і разом з тим простих в експлуатації програмних продуктів 
статистичного аналізу звільняє аналітика від рутинних операцій, розши-
рює сферу застосування економетричних методів у процедурі проведення 
еколого–економічного аналізу, сприяє появі якісно нових можливостей 
моделювання даних. 

Найвідомішими іноземними пакетами статистичної обробки даних є: 
BMDP, STATGRAPHICS, SAS, SPSS, E.Views, RATS, MikroTSP, Minitab, STADIA, 
SYSTAT, MEЗОЗАВР, ЕВРІСТА та ін. 

Базовими функціями даних програмних пакетів є:
• ділова графіка; 
• параметричні тести (критерії Стьюдента, Фішера, гістограма);
• непараметричні тести (хі–квадрат, знаків, серій, Вілкоксона, Колмого-

рова–Смірнова, кореляція Спірмана); 
• категоріальний аналіз (кростабуляція, хі–квадрат оцінка, коефіцієнти 

узгодження); 
• дисперсійний аналіз (одно–, дво–, багатофакторний); 
• регресійний аналіз (проста регресія, множинна регресія, покрокова 

регресія, нелінійна регресія); 
• аналіз часових рядів (згладжування, фільтрація, автокореляція, крос-

кореляція, спектральний, ARIMA–моделі); 
• багатовимірні методи (кореляція (коваріaція), кластерний аналіз, 

факторний аналіз).
Також до складу програмних засобів статистичної обробки даних мож-

на віднести вітчизняні ІПК, до яких входять ряд ПП (GRAND–96, ІДЕНТА, 
ПСИХЕЯ, HUSTLE, ДИЛЕМА, СПЕКТРУМ і VERSION), сумісність яких забез-
печується єдиним стандартом надання вихідних і вхідних даних і єдиною 
технологією програмування. 

Програмні засоби для оцінки екологічних параметрів економічної ді-
яльності. Для повної оцінки діяльності енергопідприємства необхідним є 
проведення еколого–економічного аналізу. Сьогодні в Україні розроблено 
незначна кількість ПП, які дозволяють обробляти інформацію необхідну 
для еколого–економічного аналізу діяльності підприємства (табл. 1) [5]. 

Таблиця 1
ПП оцінювання екологічних параметрів діяльності енергопідприємства

Найменування ПП Призначення

«EOL» Програма розрахунку забруднення атмосфери

EOL + FON Програма розрахунку забруднення на ЕОМ + розрахунок фоно-
вих концентрацій

«PLENER» Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL +» Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL –2000» Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL (ГАЗ)–2000» Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«Еколог – Газ» Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«ТАНДЕМ» Експертна система ПГО
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Найменування ПП Призначення

«ЕКСПЕРТ» Ведення банку даних ПГО

«ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ» Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів

«NEORIST» Розрахунки валових викидів забруднюючих речовин від неорга-
нізованих джерел забруднення атмосфери

«ІНВЕНТЕР» Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів на ПК

«Атмосфера» Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря, формування таблиць звіту інвентаризації

«Report 1.00» Підготовка форми держстатзвітності №2–ТП(повітря)– кварталь-
на «Звіт про охорону атмосферного повітря»

ЕОЛ (ГАЗ) – 2000 Розрахунки забруднення атмосфері на ЕОМ в приземних і верхніх 
шарах атмосфері

ЕОЛ –2000 Розрахунки забруднення атмосфери на ЕОМ у приземних та верх-
ніх шарах атмосфери

Електронні типові 
форми XML

Експорт (імпорт) електронних копій відповідних документів, з 
метою їх подальшої обробки та публікації

Інтернет додаток 
«ЕКОЗВІТ»

Підготовка в електронній формі документів для отримання до-
зволу на викиди та статистичної звітності

«NORMA6XML» Підготовка в електронній формі документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів

Джерело: складено авторами на основі [5]

ПП для аналізу технічної безпеки систем енергетики. Серед різнома-
ніття ПП для оцінки безпеки та надійності складних технічних систем зна-
чну частину становлять програми для аналізу безпеки АЕС [3,4,6] на основі 
наступних методів: FMEA (failure mode and effect analysis) – аналіз характеру 
і наслідків відмов; FTA (fault tree analysis)  – аналіз дерева несправностей; 
HAZOP (HAZard and OPerability) – метод виявлення уразливості. Також існу-
ють ряд ПП для автоматизованого розрахунку безпеки та надійності склад-
них технічних систем, характеристики основних з них наведено в табл. 2.

Таблиця 2
ПП для аналізу безпеки технічних систем

Назва програмного 
продукту Характеристики

SAPHIRE 7.27
Розробка імовірнісних моделей ризиків для промислових 
об’єктів. Основана на коді IRRAS – «Інтегрована система аналізу 
надійності і ризику» 

RiskSpectrum PSA 
Professional

Імовірнісний аналіз ризику і надійності методом дерев відмов 
і дерев подій

АРБИТР Автоматизоване структурно–логічне моделювання і розрахунок 
надійності і безпеки систем.

НОСТРАДАМУС Прогнозування радіаційної обстановки при викидах 
Радіаційних матеріалів в аерозольній і газовій формі в атмосферу

СВЕЧА Моделювання процесів руйнування активної зони на початко-
вій стадії тяжкої аварії.

СОКРАТ
Моделювання фізичних процесів на всіх етапах розвитку аварій-
ного процесу від початкової події до виходу розплаву за межі кор-
пусу реактора з урахуванням конструктивних особливостей ВВЕР

Джерело: складено авторами на основі [5]

Програмні пакети для оцінки фінансових параметрів підприємства. 
На російському ринку найбільш поширено декілька ПП для оцінки фі-
нансового стану підприємства: «COMFAR», «Project Expert», «Альт– Інвест», 
«ИНЭК–холдинг», «Тео–інвест», Energy Invest, «Інвестор–PL», Millenium, 
«АЛЬТ–Фінанси», «АФСП», «Audit Expert» в основі яких лежать класичні під-
ходи до фінансового аналізу [2]. Необхідно зазначити, що дані ПП – це від-
носно дорогі і не завжди доступні програмні продукти. Також, не зважа-
ючи на їхню широку функціональність, враховуючи неповноту фінансової 
звітності сучасних вітчизняних підприємств вони не завжди зможуть дати 
об’єктивну оцінку фінансового стану енергопідприємства.

Також, обробка даних з використанням ГІС–технологій мають стати 
загальноприйнятим інструментом прийняття рішень суб’єктами господар-
ської діяльності на різних рівнях ієрархії управління [5]. Для задач геоінфор-
маційного аналізу, найбільш поширеними ГІС, є: ArcGis, GrassGIS, MapInfo, 
gvSIG тощо. Загалом, аналітичні можливості ГІС дозволяють вирішувати ве-
лику кількість просторових задач в аналізі ефективності еколого–економіч-
ної діяльності енергопідприємств. Це пояснюється тим фактом, що широ-
кий спектр застосування форм візуалізації результатів аналізу, діагностики 
та моделювання просторових об’єктів, процесів та взаємозв’язків в резуль-
таті використання ГІС є важливим інформаційно–методичним засобом фор-
мування ефективних системних нетривіальних управлінських рішень.

Висновки. Аналіз характеристик сучасних інформаційних засобів свід-
чить про можливість їх застосування для оперативної, якісної обробки 
великих масивів інформації щодо результативності еколого–економічної 
діяльності підприємств енергетичної галузі, до яких відносяться зокрема: 
статистична обробка даних, оцінювання екологічних параметрів економіч-
ної діяльності, аналіз технічної безпеки діяльності енергопідприємств та 
оцінювання їх фінансового стану.

Подальшого наукового дослідження потребують концептуальні основи 
розробки вітчизняних програмних засобів для аналізу еколого–економіч-
ної діяльності підприємств енергетики з урахуванням їх специфіки. 

Продовження таблиці 1 Продовження таблиці 2
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ПАЛИВНО–ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглянуто проблеми екологізації діяльності підприємств 
паливно–енергетичного комплексу в контексті забезпечення їх інновацій-
ного розвитку, обґрунтовано можливі напрями екологізації з урахуванням 
особливостей інституційного середовища та стратегічних цілей держав-
ної політики соціально–економічних трансформацій.

Ключові слова: екологізація, екологізація діяльності підприємства, 
інноваційний розвиток, екологічний менеджмент, екологізація інновацій-
ного розвитку, екологічні інновації, інтеграція підприємств 

The article deals with the problems of ecologization of the fuel and energy com-
plex in the context of the priorities of innovative development, possible directions 

of ecologization with the peculiarities of the institutional environment and goals of 
strategic policy of socio–economic transformation are considered

Key words: ecologization, the ecologization of business, innovative develop-
ment, environmental management, ecologization of innovative development, 
environmental innovation, enterprise integration.

Вступ. Формування передумов інноваційного розвитку підприємств 
паливно–енергетичного комплексу (ПЕК) має стратегічно важливе значен-
ня для забезпечення енергетичної безпеки країни та поступової трансфор-
мації її економічної системи. Активізація інноваційних процесів дозволить 
підвищити не лише ефективність виробництва, але і забезпечити опера-
ційну гнучкість підприємств, уможливлюючи тим самим трансформацію 
ПЕК відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку економіки. Ви-
рішення вказаного завдання лежить у площині системних реформ, яких 
протягом багатьох років провести не вдалося. На жаль, інституційне серед-
овище не сприяє активізації імпульсів для реалізації інноваційно орієнто-
ваних управлінських рішень. Відсутність реальних ринків паливно–енер-
гетичних ресурсів, незавершеність приватизаційних процесів та хронічна 
нестабільність макроекономічної ситуації залишаються суттєвими пере-
шкодами на шляху зрушень у даній сфері. 

Реформування ПЕК виявилося надзвичайно непростим завданням з 
огляду на його структуру, масштаби, технологічний рівень галузей, еконо-
мічну та екологічну ефективність, тенденції інноваційних змін. В умовах 
критичної зношеності виробничих фондів, хронічного дефіциту інвести-
ційних ресурсів пріоритети інноваційної діяльності більшою мірою роз-
глядалися в аспекті модернізації виробництва. Проблеми ж екологізації, 
яка інтегрує у собі цілий комплекс пріоритетів, відходили на другий план. 
Очевидно, що розглядати можливості реалізації технологічних інновацій 
у відриві від екологічних, управлінських та інших, немає сенсу. Саме еко-
логізація передбачає системну мобілізацію ресурсного потенціалу підпри-
ємств і зорієнтованість на реалізацію принципів сталого розвитку. Разом 
з тим, створити стійкі передумови для ефективних трансформацій у ПЕК, 
через активізацію інноваційних процесів, без активної участі держави у 
сфері інституційних перетворень, неможливо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми трансформації 
ПЕК, механізми його інноваційного розвитку, а також засади екологізації 
діяльності промислових підприємств в підвищенні їх економічної ефек-
тивності, конкурентоспроможності висвітлюються у працях Н.В. Караєвої 
[2], В.М. Кислого [4], Л.Г. Мельника [6], І.В. Недіна [1], О.В. Прокопенка [9], 
В.О. Точиліна [8], Є.В. Хлобистова [10], А.І. Шевцова [12] та ряду інших. На-
уковці обґрунтовують основні напрями інноваційного розвитку підпри-
ємств, механізми екологізації їх діяльності, методологічні аспекти оціню-
вання ефективності екологічних інновацій, принципи формування систем 
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екологічного менеджменту тощо. Перспективним напрямом досліджень 
залишається пошук механізмів екологізації з точки зору формування стій-
ких передумов інноваційного розвитку паливних та енергетичних підпри-
ємств з урахуванням стратегічних орієнтацій економічної політики держа-
ви, специфіки процесів трансформації вітчизняної економіки в цілому. 

Постановка завдання. Основна мета статті полягає в обґрунтуванні еко-
номічної доцільності та можливих напрямів забезпечення інноваційного роз-
витку підприємств ПЕК через екологізацію їх діяльності в умовах інституцій-
ної нерозвинутості ринків, структурних диспропорцій економічної системи. 

Результати дослідження. Побудова високоефективної економічної 
системи потребує зорієнтованості різних напрямів економічної політики 
держави на забезпечення гармонійного поєднання процесів економічно-
го розвитку з процесами його екологізації та соціалізації. Саме такий під-
хід відповідає принципам сталого розвитку, – базовій концепції розвитку 
людства у ХХІ столітті. На жаль, тривалі трансформації в економіці України 
свідчать про домінування екстенсивного, тобто антисталого розвитку. Такі 
тенденції пов’язані як з суперечливим характером економічної політики 
держави, так і з структурними особливостями вітчизняної економіки, – до-
мінуванням сировинних, енерго– та природоємних галузей. Яскравим ві-
дображенням зазначених проблем є наявність потужного ПЕК, з розгалу-
женою системою галузей, масштаби та структура якого, утворюють базис 
індустріальної моделі економіки. 

Як відомо, саме енергетика та вуглевидобувна промисловість здійсню-
ють найбільш негативний вплив на навколишнє середовище, – 30 і 10% від-
повідно [12]. Подібна ситуація є результатом промислової політики держави 
періоду УРСР, протягом якого структура економіки формувалась без ура-
хування екологічних можливостей територіальних утворень. В основу еко-
номічної моделі було покладено екстенсивні фактори, що нівелювало роль 
екологічних обмежень. Як результат, в Україні залишився потужний ПЕК з 
розгалуженою системою галузей, негнучкий, несприйнятливий до іннова-
цій і призначений для обслуговування економічної моделі індустріального 
типу. Моральна та фізична зношеність виробничих фондів у ПЕК обумовлює 
низьку економічну та екологічну ефективність виробництва, послаблює на-
дійність систем енергетики, що може мати непередбачувані соціально–еко-
номічні та екологічні наслідки. Так, виробничі фонди підприємств теплое-
нергетики відпрацювали свій ресурс, – 63,8 % енергоблоків знаходяться за 
межею фізичного зносу; 27,8 % – наближаються до межі зносу [12]. Низька 
ефективність та гнучкість ПЕК сьогодні суттєво ускладнюють транс-
формацію усієї економіки відповідно до пріоритетів сталого розвитку. 

Орієнтація на принцип сталого розвитку має бути в основі як енерге-
тичної, таке і економічної політики держави в цілому. У сфері ПЕК закла-
дені найбільші резерви для поступу економіки у цьому напрямі. З огляду на 
структурні особливості економічної системи України, значну взаємозалеж-

ність енерго–економічних чинників в процесах відтворення, – розвиток під-
приємств ПЕК на основі реалізації системи технологічних, екологічних, ор-
ганізаційно–управлінських та інших інновацій, безпосередньо визначатиме 
конкурентоспроможний потенціал національної економіки. Екологізація 
дозволить суттєво обмежити техногенний вплив на навколишнє природ-
не середовища, а отже і еколого–економічні збитки [1,4]. Адже економіка 
України є надзвичайно енерго– та природоємною [4,5]. Енергоємність ВВП 
у 2 рази перевищує середньосвітові показники. При цьому, природоємність 
виробництва продукції перевищує аналогічні показники розвинених країн 
світу в середньому у 5 разів. Варто відзначити, що до початку 90–х років що-
річні втрати валового національного продукту України внаслідок забруд-
нення навколишнього середовища становили приблизно 15–20% [4]. При цьо-
му, загальний економічний збиток навколишньому середовищу в результаті 
забруднення, в європейських країнах оцінюється в 3–5% ВВП, а витрати на 
його попередження і компенсацію всього в 0,5–2% [4].

Незважаючи на те, що енергетичний сектор економіки України функціо-
нує на ринкових засадах, повноцінних інститутів ринку тут ще не сформовано. 
Дезінтегрованість процесів реформування енергетики та економіки суттєво 
мінімізує ефективність соціально–економічних трансформацій, унеможлив-
лює перехід до якісного економічного зростання. Відтак, стимули для акти-
візації інноваційних процесів, тим більше їх екологізації, фактично відсутні. 
У пошуку рішень спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку, під-
приємства вимушені орієнтуватися на власний ресурсний потенціал, адже 
зовнішні інвестиційні джерела обмежені. Саме тому мотивацією для еколо-
гізації діяльності підприємств ПЕК у більшій мірі є можливість формування 
потенційних конкурентних переваг, роль яких у перспективі лише зростати-
ме. Зазначені переваги пов’язані з підвищенням ефективності використання 
ресурсів, надійності функціонування, зменшенням витрат виробництва, еко-
логічних платежів, підвищенням інвестиційної привабливості, покращенням 
ділової репутації, іміджу та зменшенням екологічних ризиків. 

У науковій літературі поняття екологізації розглядається з точки зору 
різних ієрархічних ланок, – підприємства, міжгалузевого комплексу, еконо-
міки в цілому. Метою екологізації будь–якої з них, є досягнення оптималь-
ного балансу між екологічними та економічними цілями функціонування 
підприємства [7]. Найчастіше під екологізацією розуміють процес впрова-
дження різного роду методів, що дозволяють забезпечувати виробництво 
необхідної продукції у потрібній кількості та достатньої якості, але за 
умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та 
зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище [3]. 
Поняття екологізації діяльності підприємства часто розглядається з точки 
зору зміни пріоритетів у його діяльності, орієнтації на зменшення антро-
погенного навантаження на навколишнє середовище, іноді навіть свідомо 
допускаючи збиток [3]. Таким чином, екологізація передбачає реалізацію 
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комплексу технологічних, організаційно–управлінських та інших рішень, 
які дозволяють формувати передумови інноваційного розвитку підпри-
ємства. Екологізація безпосередньо пов’язана з екологічними інновація-
ми, – впровадженням нових технологій, способів організації виробництва, 
що забезпечують еколого–економічну рівновагу між економічним розви-
тком та захистом навколишнього середовища. 

У [5,9,13] розглядається поняття екологізації інноваційної діяльності, 
під яким розуміється процес послідовного створення, впровадження та 
поширення інновацій, які дають змогу задовольняти фізіологічні, еконо-
мічні, соціальні та екологічні потреби, як існуючі, так і потенційні, без 
загрози вичерпання потенціалу інтегрального ресурсу та можливості за-
безпечення інтересів та потреб майбутніх поколінь. Тобто, екологізація 
інноваційної діяльності пов’язана не лише з впровадженням нових еколо-
гічно чистих та ресурсозберігаючих технологій, але й з дотриманням ви-
мог екологічної безпеки на стадіях проектування, розробки, виробництва 
продукції, зберігання та утилізації відходів. 

Важливо відзначити, що екологізація характеризується колосальним 
мультиплікативним ефектом, оскільки обумовлює інноваційну актив-
ність у інших галузях, в першу чергу суміжних, стимулює розвиток ринку 
екологічної продукції та послуг, що безпосередньо пов’язано з гармоніза-
цією структурних складових економічної системи, її інноваційної зорієн-
тованості. Саме сфера ПЕК, формуючи основу вітчизняного промислового 
комплексу, є надзвичайно сприятливим середовищем для прояву подібно-
го ефекту як в прямому, так і зворотному напрямах. 

Несформованість ринкових відносин у енергетичному секторі суттє-
во ускладнює визначення напрямів екологізації діяльності підприємств, 
формування відповідної політики. Адже найважливіше питання порядку 
денного більшості паливних та енергетичних підприємств,  – витрати ви-
робництва, рівень рентабельності, режим експлуатації обладнання тощо. 
Екологізація ж, завжди пов’язана з пошуком інвестиційних ресурсів, які 
вкрай обмежені. Не аби яке значення має і низька операційна гнучкість, 
яка визначається маневреністю ресурсного потенціалу. Тому, першим кро-
ком у побудові механізму екологізації має бути формування екологічної по-
літики підприємства, розроблення його екологічної стратегії належним 
чином узгодженої з стратегіями інших рівнів. У [7] впровадження орга-
нізаційно–економічного механізму екологізації підприємства передбачає 
реалізацію ряду завдань, ключовими з яких є проведення екологічного 
стратегічного аналізу зовнішнього середовища, розроблення інтегрова-
ної еколого–економічної стратегії, еколого–економічна реструктуризація 
управління, виробничої діяльності, а також формування системи управ-
ління еколого–економічним розвитком підприємства. 

Стратегічно важливим напрямом екологізації підприємств ПЕК є 
формування систем екологічного менеджменту на основі загальновідомих 

у світовій практиці стандартів, – міжнародного стандарту ISO 14001, євро-
пейського стандарту EMAS. В силу комплексу причин, повноцінне впрова-
дження зазначених стандартів в управлінську практику сьогодні усклад-
нене. Однак стандарти можуть бути орієнтиром для вироблення еколо-
гічної політики. Їх реальна реалізація в практичній площині потребує 
комплексної та глибинної реорганізації більшості підприємств, побудови 
ефективних систем управління, де підсистема екологічного управління яв-
лятиметься однією із складових. Звичайно ж інституційна невизначеність 
зовнішнього середовища цьому не сприяє. 

Окрему увагу доцільно звернути на вивчення можливостей екологіза-
ції діяльності підприємств ПЕК, забезпечення їх інноваційного розвитку 
через формування різного роду інтегрованих утворень,  – енергопаливних 
компаній [1]. Можна висловлювати різні застереження щодо вмотивова-
ності реалізації інноваційно орієнтованих рішень в масштабах потужних 
інтегрованих структур, однак потенційні можливості для цього значно 
зростають. По–перше, інтеграція дозволяє підвищити фінансову стабіль-
ність її суб’єктів, а отже розширює можливості для реалізації інноваційних 
проектів. Крім того, стабілізація паливозабезпечення генеруючих потуж-
ностей вугільних теплових електростанцій, дозволяє суттєво зменшувати 
негативний вплив на навколишнє середовище, підвищувати ефективність 
використання виробничих фондів, обмежуючи екологічні ризики. У кож-
ному конкретному випадку, переваги інтегрованих структур у ПЕК, визна-
чатимуться складом суб’єктів, їх ресурсним потенціалом, а також прин-
ципами інтеграції. Сьогодні, інтеграція в ПЕК – це перш за все потенційно 
ефективний антикризовий інструмент, який не може дати повною мірою 
відповіді на завдання стратегічного характеру. Передумовою ж інновацій-
ного розвитку підприємств є стратегічна визначеність, яка сьогодні об-
межена особливостями інституційного середовища, ескалацією чинників 
макроекономічної та військово–політичної нестабільності.

Висновки. Таким чином, екологізація діяльності, – важлива передумо-
ва забезпечення інноваційного розвитку підприємств ПЕК, його гнучкості 
та конкурентоспроможності. Саме екологізація інтегрує у собі цілий комп-
лекс напрямів політики розвитку підприємства, які дозволяють досягати 
максимальної синергії інновацій, забезпечувати формування реальних та 
потенційних конкурентних переваг. Екологізацію діяльності ПЕК слід роз-
глядати в контексті завдань пов’язаних з трансформацією економічної 
системи на принципах сталого розвитку. Однак, системна реалізація еко-
логічно орієнтованої політики підприємствами ПЕК на мотиваційній осно-
ві потребує формування відповідного інституційного середовища в країні. 
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

У статті розглянуто сутність взаємодії підприємств в інноваційній 
діяльності. Проаналізовано різні форми співпраці підприємств під час 
створення інноваційної продукції. Запропоновано найбільш прийнятні 
форми кооперації для підприємств різних галузей машинобудування, що 
займаються виробництвом та реалізацією інноваційної продукції.

Ключові слова: взаємодія, інноваційна діяльність, підприємства ма-
шинобудування.

The article considers the essence of innovation activity interaction between 
enterprises. There were analyzed different forms of enterprises collaboration while 
creating innovative products. There were proposed the most appropriate forms of 
enterprises cooperation for various branches of engineering, dealing with the pro-
duction and sale of innovative products.

Keywords: interaction, innovation, engineering enterprises.

Вступ. Нові умови господарювання, що створюються в Україні, наслі-
док її переходу до інноваційної моделі розвитку економіки, створюють під-
ґрунтя для прискорення інтеграційних процесів серед промислових під-
приємств. Виробництво інноваційної продукції стає не лише достатньою, 
а необхідною умовою забезпечення стійкої конкурентної позиції на ринку. 
Світова практика свідчить, що, зазвичай, рівень розвитку машинобудуван-
ня відображає рівень технологічного та інноваційного розвитку країни в 
цілому. Україна не є виключенням, адже за допомогою високого рівня роз-
витку деяких галузей вітчизняного машинобудування, зарекомендувала 
себе як країна з потужним науковим потенціалом. Задля збереження таких 
позицій, а також підвищення рівня інноваційної та інвестиційної прива-
бливості, підприємствам машинобудування необхідно і далі продовжувати 
НДДКР, виробляти інноваційну продукцію. А щоб зменшити значні витра-
ти часу та ресурсів, доцільно використовувати переваги взаємодії з іншими 
підприємствами під час створення та реалізації інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами інноваційно-
го розвитку підприємств, а також різних форм кооперації в інноваційній 
діяльності займаються як закордонні, так і вітчизняні науковці, зокрема 
Г.В. Махова [1], М.О. Ткаченко [5]. Зарубіжні вчені, наприклад, С. Бауер та 
С.  Хартман, вивчають посилення позицій інноваційних систем підпри-
ємств в контексті розвитку кооперації [4]. А.А. Бикова аналізує вплив фак-
торів кооперації на показники результативності функціонування підпри-
ємств [3]. Проте, дослідження найбільш прийнятних форм кооперації для 
інноваційних підприємств машинобудування поки що не набуло широкого 
розповсюдження, хоча є актуальним для України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючих форм вза-
ємодії між інноваційними підприємствами та надання практичних реко-
мендацій щодо їх запровадження для підприємств машинобудування.

Результати дослідження. Як вже зазначалося, створення та розвиток 
великих інтегрованих структур  – одна з найголовніших тенденцій струк-
турної трансформації національної економіки. Інтеграційні процеси спри-
яють освоєнню посиленню наукового потенціалу, залученню інвестицій-
них ресурсів, залученню зовнішніх знань, надають можливості виходів на 
нові ринки.
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Серед форм взаємодії підприємств в інноваційній діяльності основними 
можна назвати стратегічні альянси, кластери інновацій та взаємодію підпри-
ємств у складі корпоративних утворень (корпоративна взаємодія) (рис.1).

Рис. 1 Основні форми взаємодії підприємств в інноваційній діяльності
Джерело: складено авторами на основі [1, 2]

Розглянемо форми взаємодії підприємств більш детально.
Так, до стратегічних альянсів підприємства вступають, якщо для реаліза-

ції встановлених цілей необхідні ресурси, якими володіють інші підприємства 
або ж коли об’єднуючи власні ресурси та ресурси інших підприємств вони мо-
жуть досягти таких цілей, досягнення яких самостійно неможливо або дуже 
ускладнено. Вони можуть утворюватись як підприємствами – конкурентами, 
так і підприємствами, відносини між якими носять неконкурентний характер 
(постачальники, клієнти, підприємства інших галузей) і набувати різних орга-
нізаційних форм: від угод про координацію діяльності до створення спільних 
підприємств з різними частками капіталу партнерів [1].

Інноваційні кластери можуть розглядатися в якості одного з сучасних 
підходів до відкритих інновацій, оскільки припускають, що інновації ство-

рюються конкуруючими фірмами в кооперації з установами дослідного 
сектора – університетами, науковими центрами в умовах формування ре-
гіональної інноваційної системи. Конкуренція серед фірм всередині клас-
тера дозволяє не тільки виключити слабких учасників, а й стимулює всіх 
до інновацій і кооперації. Також кластерна форма організації прийнятніша 
у порівнянні з іншими з точки зору ймовірності появи зовнішніх ефектів 
знань серед довколишніх фірм [3,4].

Що ж стосується корпоративної взаємодії, то підприємства, які співп-
рацюють під час проведення НДДКР або виробництва інноваційної про-
дукції та належать до одного корпоративного утворення не є прямими 
конкурентами. Вони можуть працювати в одній галузі, але виробляти різ-
норідну продукцію. Така форма співпраці є вигідною, адже кожне з підпри-
ємств–партнерів має певні гарантії з боку материнської компанії, яка може 
приймати участь в інноваційних проектах як третя сторона (навіть нефор-
мальну). Взаємодія може відбуватись за різними сценаріями: від спільного 
проведення НДДКР, до використання ринків партнера в корпоративному 
утворенні для реалізації інноваційної продукції.

Форми інтеграції компаній, які склалися у світовій практиці, за характе-
ром корпоративних зв’язків умовно можна розділити на жорсткі та м’які. До 
жорстких організаційних форм інтеграції відносяться концерни, трести, про-
мислові холдинги, конгломерати, картелі, синдикати, пули, фінансово–про-
мислові групи; до м’яких – асоціації, консорціуми, стратегічні альянси [5].

Сектор машинобудування є одним з найбільш наукомістких у вітчизняній 
промисловості. Враховуючи високу вартість та значну тривалість науково–до-
слідних робіт, незначна кількість підприємств машинобудування займається 
розробкою та виробництвом інноваційної продукції. А в кризових умовах ви-
живання підприємств залежить від їх конкурентоспроможності, тобто вироб-
ництва унікальної продукції, яка користуватиметься попитом незалежно від 
негативного впливу зовнішніх факторів на ринок. Тому взаємодія з іншими 
підприємствами в інноваційній сфері набуває неабиякої актуальності. 

Вибір форми взаємодії залежить від галузі машинобудування, в якій 
працює підприємство. Наприклад, підприємствам вагонобудування, авто-
мобілебудування, с/г машинобудування доцільно формувати стратегічні 
альянси, адже співпраця з постачальниками та клієнтами (а, подекуди, і 
конкурентами) може істотно здешевити кінцеву продукцію. Підприєм-
ствам електротехнічного машинобудування (до них можна віднести ви-
робництво двигунів, насосів, турбін тощо) та літакобудування доцільно 
використовувати переваги інноваційних кластерів. Ці галузі потребують 
партнерів не лише серед виробників або постачальників, а й організа-
цій, пов’язаних з їх діяльністю університетів, наукових установ, агентств 
зі стандартизації, торговельних об’єднань тощо. Що стосується корпора-
тивної взаємодії, то вона є доречною для використання підприємствами 
машинобудування будь–якого профілю. Адже не рідно до складу корпо-
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ративних утворень входять підприємства–постачальники, підприємства 
виробники, організації, що спеціалізуються на реалізації продукції, тобто 
забезпечують замкнений цикл виробництва інноваційної продукції. Також 
корпоративні структури можуть організовувати власні науково–дослідні 
або науково–технічні центри (НТЦ) та співпрацювати з регіональними нау-
ковими, освітніми організаціями, а також регіональними органами влади.

Висновки. У кризових умовах конкурентоспроможність підприємства 
може забезпечити виробництво інноваційної продукції, що є новою не лише 
для підприємства, а й для ринку. Враховуючи високу вартість такої продукції 
та постійне скорочення життєвого циклу інновацій, задля економії ресурсів 
(праці, часу та коштів) підприємствам машинобудування варто використо-
вувати взаємодію з іншими підприємствами в інноваційній сфері.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

У статті проаналізовано актуальні проблеми теплопостачання та 
енергозбереження, а також визначено перспективи їх вирішення шля-
хом впровадження енергозберігаючих інноваційних систем автономного 

постачання теплової енергії. Розглянуто їх альтернативні види та мо-
дифікації, визначено особливості функціонування, переваги та недоліки 
кожного. Доведено, що такі системи є однією з реальних перспектив, що 
підвищують ефективність для споживачів тепла. Обґрунтована відносна 
економічна ефективність їх використання. 

Ключові слова: технологічні інновації, енергозбереження, автономні 
системи теплопостачання, енергія сонця, енергія землі.

The article deals with the problem of heat and energy, and also the prospects for 
their solving by implementing of energy–saving innovation systems of autonomous 
heat energy supplying. Their alternative forms and modifications are considered. 
Operation features, advantages and disadvantages each of them are identified. We 
prove that such systems are one of the real prospects that increase efficiency for heat 
consumers. Relative economic efficiency of their using is proved.

Keywords: technological innovation, energy–saving, autonomous heating 
system, solar power, earth power.

Вступ. У сфері забезпечення населення та підприємств тепловою енер-
гією в нашій країни склалася надзвичайно складна ситуація. Проблеми 
накопичувались протягом багатьох років. Однак на сьогодні криза, що 
вплинула безпосередньо на системи міського комунального господарства 
і в першу чергу на підприємства, які виготовлять, розподіляють теплое-
нергію та надають послуги з експлуатації централізованих систем, зна-
чно їх посилила і актуалізувала необхідність термінового пошуку шляхів 
вирішення. Незадовільними є не лише вартість і система тарифікації по-
слуг з опалення та гарячого водопостачання, що надаються окресленими 
підприємствами, а й їх якість. Про це свідчать і численні аварії систем за 
період з початку опалювального сезону, і випадки, коли опалення взагалі 
не підключалося з причини наявності боргів за природний газ з боку під-
приємств теплової комунальної енергетики.

Реформи у сфері теплопостачання, започатковані відповідними зако-
нодавчими і нормативним актами, передбачали розробку та затвердження 
місцевими органами влади схем теплопостачання міст, програм модерні-
зації об’єктів систем теплопостачання, а також відповідних методичних 
рекомендацій. Але на даний момент такі проекти теплопостачання для 
багатьох міст ще взагалі не розроблено, а для багатьох регіонів вони роз-
роблялися без урахування або за відсутності схем територіального розви-
тку та генеральних планів міст [1]. Це обумовлює необхідність пошуку пер-
спектив використання альтернативних автономних інноваційних систем 
теплопостачання для споживачів теплової енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інноваційної по-
літики в сфері енергозабезпечення присвячені роботи вітчизняних і зару-
біжних дослідників, таких як Б. Буркинський, Б. Данилишин, Є. Добровец, 
В.  Захарченко, І.  Звягін, Ю.  Казанов та інших. Проблеми енергоефектив-
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ності сфери централізованого теплопостачання аналізуються в публіка-
ціях А. Блащука, І. Надєіна, А. Сигала, І. Черкашина, А.  Шевцова та інших 
дослідників. Але проблема пошуку реальних перспектив і можливостей 
ефективного теплопостачання для споживачів залишається невиріше-
ною, що обумовлює необхідність та формує відповідний сегмент для по-
дальших досліджень.

Постановка завдання. Дана стаття присвячена розгляду причин, які 
зумовлюють надмірні витрати і зниження ефективності централізованого 
теплопостачання, а також опрацюванню перспектив використання техно-
логічних інновацій для розвитку автономних систем, що дозволяють ви-
користовувати альтернативні джерела теплової енергії. 

Результати дослідження. Однією з основних причин неефективної робо-
ти підприємств комунальної сфери, зношеності й технологічної відсталості 
їх об’єктів є невідповідність тарифів реальним витратам на виробництво і 
постачання теплової енергії. Детальні розрахунки, на основі яких встанов-
люється економічно обґрунтований рівень тарифів, що міг би забезпечити 
задовільну роботу підприємств комунальної сфери кожного міста, прово-
дяться Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг. Рівень же реальних тарифів, за якими населення спла-
чує за послуги з теплопостачання, регулюється Урядом – тарифи для насе-
лення встановлені на рівні, який не перевищує 10% від середньостатистич-
них загальних витрат домогосподарств [2]. При цьому порушується принцип 
соціальної справедливості, коли дотуються не тільки бідні, але й заможні 
споживачі, причому останні навіть у більшій мірі. Згідно з розрахунками ко-
місії, існуючий на сьогодні тариф покриває лише 70% собівартості послуг, 
різниця ж відшкодовується з держбюджету [1].

Головною складовою витрат підприємств теплової комунальної енергетики 
(ТКЕ) є витрати на закупівлю природного газу. У середньому по Україні в струк-
турі витрат підприємств ТКЕ вартість природного газу складає 65%, електро-
енергії – близько 10%, заробітна плата – до 25%, інші витрати – близько 10% [2]. 
Для потреб централізованого опалення окреслені підприємства закуповують 
газ по середньому тарифу 1 309 грн. за тисячу кубічних метрів, який є нижчим, 
ніж ціна імпортованого російського газу (близько 3 400 грн./тис. куб. м). Але на-
віть цей тариф не дозволяє підприємствам працювати рентабельно. Найниж-
чий рівень тарифу встановлено для побутових потреб населення і для потреб 
індивідуального опалення (від 725 грн./тис. куб. м), до того ж він є диференційо-
ваним залежно від обсягів споживання та інших умов. І, нарешті, найвищий ці-
новий коридор існує для комерційних споживачів – якщо вони не мають пільг, 
ціна газу для них досягає 4 700 грн./тис. куб. м і навіть вище. 

Іншими факторами, вплив яких обумовлює неефективність теплопос-
тачання, є надзвичайна інертність систем централізованого опалення, не-
можливість гнучко реагувати на зміну температури повітря за вікнами, ко-
лосальні втрати тепла при транспортуванні від виробника до споживача. 

Ці та інші причини змушують домовласників і підприємців шукати аль-
тернативні можливості опалення, в основному такі, які засновані на екс-
плуатації відновлюваних джерел енергії і використанні інноваційних тех-
нологій. Відомо, що існує декілька різних способів передачі тепла від одно-
го об’єкта до іншого, а саме:

• контактний – у цьому випадку тепло передається при безпосередньо-
му контакті предметів, гарячий предмет передає тепло до холодного;

• конвективний – у цьому випадку тепло передається за допомогою проміж-
ного теплоносія. Наприклад, традиційне радіаторне опалення, за допомогою 
якого нагрівається повітря, яке у свою чергу обігріває навколишні предмети;

• радіаційний – нагрівання відбувається за допомогою хвиль інфрачер-
воного спектра. 

Найбільш перспективними для використання у інноваційних розроб-
ках в сфері технологій теплопостачання є останні два способи [3]. Проана-
лізуємо основні з таких технологій – ті, які засновані на використання со-
нячних колекторів, теплових насосів та плівкових обігрівачів.

Сонячний колектор являє собою пристрій, до складу якого входить 
пластина і абсорбуючий елемент, що поглинає сонячну енергію, перетво-
рює її на теплову і передає теплоносію. Абсорбуючий матеріал з одного 
боку покритий шаром спеціального прозорого матеріалу, а з іншої  – те-
пловим ізолятором, для мінімізації тепловтрат. Головною сировиною у 
виготовленні абсорбера є мідь, оскільки вона характеризується найбіль-
шою теплопровідністю [4]. Сонячний колектор може забезпечувати різні 
потреби, тобто мати різне функціональне призначення. Зокрема, він може 
використовуватися для гарячого водопостачання, посилення низькотем-
пературного опалення, нагріву басейну тощо.

Теплові насоси мають великий термін експлуатації, не завдають шкоди 
навколишньому середовищу і є повністю пожежобезпечними. Вони яв-
ляють собою економічні, екологічно чисті та безшумні системи, за допо-
могою яких видобувається тепло з природних теплоносіїв – ґрунтових вод, 
підземних надр або повітря.

Геотермальні або, так звані, ґрунтові теплові насоси замкнутого типу 
засновані на використанні тепла землі, наземних або підземних ґрунтових 
вод і відповідно бувають різних типів [5]: 

• горизонтальні ґрунтові теплові насоси: колектор розміщується на 
площині горизонтально нижче глибини промерзання ґрунту (зазвичай від 
1,20 м і більше). Цей спосіб можливо застосовувати за умови наявності зе-
мельної площі під контур;

• вертикальні ґрунтові теплові насоси: колектор розміщується верти-
кально у свердловині глибиною до 200 м; 

• водні або водяні теплові насоси: колектор розміщується у будь–якому 
найближчому водоймі нижче глибини промерзання;

• насоси відкритого типу, в яких вода після віддачі тепла повертається 
назад у землю;
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• повітряні теплові насоси, джерелом відбору тепла в яких є повітря на-
вколишнього середовища. 

Все частіше в якості альтернативи газовому опаленню застосовують плівко-
ві електричні нагрівачі (ПЛЕН). Плівковий нагрівач, являє собою гнучку сенд-
віч–стрічку, що складається із двох або більше шарів лавсанової плівки. Кон-
структивно використовується два варіанти виконання плівкового нагрівача:

• між двома шарами лавсанової плівки знаходиться резистивний нагрі-
вальний шар з тонкої металевої нитки високого опору;

• нагрівальним елементом є алюмінієва фольга, до якої приламіновано 
зовнішній шар лавсанової плівки.

Із усіх варіантів електричного опалювального обладнання окремо варто 
виділити електричні конвектори, що вже зараз лідирують за рівнем прода-
жів на ринку електрообігрівачів. Перш за все, вони відрізняються простотою 
побудови пристрою та його застосування. Конвектор розміщують в нижній 
частині приміщення, практично біля самої підлоги, на висоті максимум 15 
см від плінтуса. Згідно з законами фізики, саме внизу знаходиться холодне 
повітря, яке через забірні грати потрапляє в конвектор. Повітря, проходячи 
через гарячий радіатор, практично миттєво прогрівається. Піднімаючись 
вгору, воно минає верхні жалюзі та покидає конвектор. Як наслідок, в при-
міщенні відбувається безперервний рух повітря – теплі маси повітря підні-
маються вгору, охолоджуються, досягаючи стелі, і опускаються вниз, щоб 
знову пройти через конвектор. Виходить замкнутий цикл, для стабільнос-
ті якого не вимагається вбудований вентилятор, завдяки чому досягається 
практично абсолютна безшумність роботи. Сучасні електричні конвектори 
мають електронний термостат, що дозволяє точно (до 0,1°С) дотримуватись 
заданої температури. Для повного контролю над домашнім мікрокліматом 
конструкція приладів дозволяє задіяти додаткові пристрої [6].

Висновки. Результати проведеного аналізу свідчать, що окреслені техно-
логії сьогодні є найперспективнішими для застосування в системах автоном-
ного опалення для населення та підприємств. Але не зважаючи на привабли-
вість перспективи автономного забезпечення теплом на основі використання 
альтернативних джерел енергії, в Україні вона залишається не дуже розпо-
всюдженою. Всі зазначені технології потребують суттєвих початкових ка-
піталовкладень. І хоча їх застосування дозволяє в подальшому майже вдвічі 
зекономити на опаленні приміщень, цінова ефективність таких інноваційних 
технологій істотно нижче стандартних схем, адже їх термін окупності, за на-
шими попередніми оцінками, становить від 7 до 36 років. Крім того, на вибір 
альтернативного варіанта системи опалення впливає багато інших, не лише 
економічних, заснованих на співвідношенні витрат і вигід, факторів. Необхід-
но враховувати, що будь–яка система автономного опалення вимагає регла-
ментного обслуговування, дотримання певних правил експлуатації тощо.

Водночас, необхідно враховувати, що вартість комунальних послуг про-
довжуватиме дорожчати – за прогнозами Світового банку, вартість опален-

ня в Україні в найближче десятиріччя зросте мінімум в 2–3 рази. Вартість 
використання альтернативних джерел енергії, навпаки, знижуватиметься 
внаслідок розвитку і здешевлення технологій. Отже цілком ймовірним 
і обґрунтованим виявляється те, що через 3–5 років використання таких 
автономних систем теплопостачання буде не лише гуманним, але й ефек-
тивним і доступним для широкого використання.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  
АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті актуалізовано проблему забезпечення належної оцінки не-
матеріальних активів на вітчизняних виробничих підприємствах. Прове-
дено порівняльний аналіз оцінки нематеріальних активів на вітчизняних 
та зарубіжних підприємствах. Виявлено проблеми переоцінки нематері-
альних активів на вітчизняних виробничих підприємствах Доведено необ-
хідність удосконалення законодавчої та методологічної бази щодо оцінки 
нематеріальних активів на виробничих підприємствах.
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Ключові слова: нематеріальні активи, бухгалтерський облік, оцінка, 
переоцінка, підходи.

In the article authors actualize the problem of providing proper valuation of 
intangible assets in domestic manufacturing plants. A comparative analysis of the 
valuation of intangible assets in domestic and foreign enterprises has been held. 
Authors have discovered the problems of intangible assets’ revaluation in domestic 
manufacturing plants. Necessity of improving the legal and methodological framework 
for the valuation of intangible assets in manufacturing plants has been proved.

Keywords: intangible assets, accounting, valuation, revaluation approaches.

Вступ. В умовах глобалізації питання конкурентоспроможності вітчиз-
няних підприємств виходить на перший план. Однією з основних складо-
вих конкурентоспроможності виступає рівень забезпеченості підприєм-
ства нематеріальними активами, про це свідчить зарубіжний досвід. Адже 
саме нематеріальні активи західних компаній формують значну частку їх 
балансової вартості. Вартість нематеріальних активів формує прибуток в 
майбутніх періодах. Тому проблема підвищення вартості капіталізації ві-
тчизняних підприємств на ринку за рахунок переоцінки нематеріальних 
активів наразі стає актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття нематеріальних ак-
тивів та інтелектуального капіталу як особливого явища в економіці поча-
ло формуватися досить давно в наукових дослідженнях зарубіжних вчених 
Дж.С. Милля та А. Смита в середині XVIII сторіччя. 

Теоретико–методичні аспекти оцінювання нематеріальних активів ви-
світлено у працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених–економіс-
тів, зокрема, А.П. Аксенова, С.О. Кондратова, О.В. Абрамової, Г.А. Бикової, 
О.Ф. Морозова, К. Свейбі, Д. Тобіна, А. Пуліка, П.М. Цибульова тощо.

Постановка завдання. Завданням дослідження є аналіз структури немате-
ріальних активів згідно чинного законодавства України та порівняння їх вар-
тості в структурі балансу підприємства у вітчизняних та зарубіжних компаніях. 

Результати дослідження. Поняття нематеріальних активів для України 
відносно нове. Але воно використовується не тільки в бухгалтерському об-
ліку, а й в управлінні, оціночній діяльності і безпосередньо у повсякденному 
житті. Зміст цього поняття відрізняється в національних стандартах бухгал-
терського обліку різних країн, а також в різних видах професійної діяльнос-
ті. Згідно П(с)БО №2 «Баланс», у статті «Нематеріальні активи» відображають 
вартість об’єктів, що відносяться до складу нематеріальних активів згідно з 
П(с)БО №8. У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість, а 
також накопичена амортизація. В свою чергу, залишкова вартість – різниця 
між первісною вартістю та сумою накопиченої амортизації [2].

Положення (стандарт), що визначає методологічні засади формування 
нематеріальних активів в бухгалтерському обліку – П(с)БО №8. 

Нематеріальні активи згідно П(с)БО №8, визначаються: 

• права користування природними ресурсами;
• права користування майном ;
• праванакомерційніпозначення;
• права наоб’єктипромисловоївласності;
• авторське право та суміжні з ним права; 
• незавершені капітальні інвестиції нематеріальні активи;
• інші нематеріальні активи.
Нематеріальний актив визначається таким, якщо існує ймовірність 

одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використан-
ням, та його вартість може бути достовірно визначена [1].

Підприємства, маючи на балансі нематеріальні активи, підвищують 
свою конкурентоспроможність, кредитну стійкість та капіталізацію рин-
ку. Тобто, вартість нематеріальних активів, записаних на балансі підпри-
ємства, може слугувати підвищенню балансової вартості підприємства та 
способом залучення додаткових кредитних/інвестиційних коштів. 

Для подальшого розуміння ситуації, яка склалася на теренах України, 
пропонується розглянути та порівняти співвідношення вартості нематері-
альних активів в загальній структурі балансу вітчизняних та зарубіжних 
підприємств різних галузей, тобто тих підприємств, що створюють та ви-
користовують нематеріальні активи у своїй діяльності як основну її части-
ну. Порівняння структури балансу вітчизняних та зарубіжних підприємств 
стосовно вартості нематеріальних активів в загальній структурі балансу за 
2013 рік представлено в табл.1.

З таблиці видно, що вартість нематеріальних активів вітчизняних під-
приємств в загальній структурі балансу є незначною на відміну від захід-
них підприємств, окрім ДП «Антонов», співвідношення вартості немате-
ріальних активів та суми балансу якого дорівнює 14,43%. Вбачається це 
викликано в першу чергу тим, що нематеріальні активи просто не оцінені 
належним чином та не записані на балансі підприємства, тому необхідно 
провести переоцінку нематеріальних активів вітчизняних підприємств з 
метою збільшення вартості їх капіталізації на ринку. 

Таблиця 1
Порівняння структури балансу вітчизняних та зарубіжних 

підприємств стосовно вартості нематеріальних активів 
в загальній структурі балансу за 2013 рік

Україна

№ 
п/п Підприємство країна Вартість НА в 

балансі Сума балансу
Спів-

відно-
шення

1. ПАТ «Краснолуцький ма-
шинобудівний завод» [3] Україна 11 тис. грн. 70867 тис. грн. 0,015%

2. ДП «Антонов» [4] Україна 921217 тис. грн. 6382166 тис. грн. 14,43 %
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3. ПАТ «Азовмаш» [5] Україна 51 тис. грн. 334508 тис. грн. 0,015%
4. ПрАТ «Мотор Січ» [6] Україна 1148 тис. грн. 13196110 тис. грн. 0,009

Практика ЄС та США
1. Airbus Group [7] Франція 12500 млн. євро 90274 млн. євро 13,85%
2. Boeing [8] США 8095 млн. долл. 92663 млн. долл 8,74%

3. Volkswagen [9] Німеччи-
на 59243 млн. євро 324333 млн.євро 18,27%

4. Janbacher [10] Австрія 91958 млн. євро 656560 млн.євро 14%

Джерело: складено автором на основі [5–10].

Згідно П(с)БО №8, переоцінка нематеріальних активів не є обов’язковою 
для підприємства. Переоцінку нематеріальних активів підприємство може 
здійснювати лише тим групам, щодо яких існує активний ринок та за спра-
ведливою вартістю на дату балансу.

Активний ринок – ринок якому притаманні такі умови:
• однорідність предметів, що продаються та купуються на цьому ринку;
• на ринку у будь–який час можна знайти зацікавлених продавці і покупців;
• загальнодоступність інформації про ринкові ціни. 
Щодо основних правил, то згідно П(с)БО №8 можна виділити наступні:
• у разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів всі інші 

активи, що належать до даної групи слід переоцінювати;
• якщо проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то нада-

лі вони підлягають переоцінці з періодичністю, яка залежить від того наскільки 
його залишкова вартість відрізняється від його справедливої вартості [1].

• інформація про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних 
активів, заноситься до відповідних регістрі.

В силу складності та неоднозначності економічної категорії «нематері-
альні активи» існує й безліч підходів до їх оцінки. Найпоширенішими серед 
них є витратний, доходний та порівняльний. 

Аналізуючи витратний підхід можна зазначити, що він базується на 
прямій залежності між затратами, витраченими на розробку інтелекту-
альної власності та її економічною вартістю. Тобто заснований на тому, що 
вартість об’єкта інтелектуальної власності розраховують як суму вартості 
витрат на його створення, доведення до робочого стану та амортизацію. 
Даний підхід є вигідним для покупця, адже з його допомогою він може до-
кументально прослідкувати витрати на створення об’єкту інтелектуальної 
власності (ОІВ) та підтвердити виправданість його вартості. В той же час 
такий підхід може не влаштовувати продавця, адже він отримає суму, рівну 
витратам на створення ОІВ, без додаткового прибутку. Досліджуючи порів-
няльний підхід (такий підхід ще називають ринковим підходом), зроблено 
висновок, що він використовує прийом порівняння продажів. За цим під-
ходом, ОІВ порівнюється з аналогічним об’єктом за призначенням, якістю 

та корисними властивостями, які присутні на даний момент на аналогіч-
ному ринку. Підхід можна вважати «справедливим», оскільки він дає ціну, 
за яку продавець готовий продати, а покупець готовий купити даний ОІВ, 
при цьому володіючи повною інформацією про цей об’єкт, а також ринко-
ву вартість аналогічних об’єктів. Інакше кажучи, ціна встановлюється рин-
ком та влаштовує обидві сторони купівлі–продажу.

Дохідний підхід ґрунтується на тому, що вартість прав на ОІВ розраховуєть-
ся як функція доходу, яку може приносити його використання у майбутньому.

Оцінка нематеріальних активів дійсно є важливою складовою ефектив-
ного функціонування господарюючого суб’єкта. Але варто пам’ятати, що 
незалежно від способу отримання нематеріальних активів їх надходження і 
введення в експлуатацію повинне бути оформлене відповідними докумен-
тами, що описують даний ресурс як об’єкт власності, визначають порядок 
його використання, а також підтверджують майнові права підприємства 
на таке використання [11, с. 82].

Проблемам обліку нематеріальних активів на балансі підприємства 
приділено увагу науковцями. Так, професор Морозов О.Ф. ще в 2005 році 
зазначив такі:

• в час, коли підприємство виробляє і використовує нові технології, але 
нематеріальні активи просто грамотно не оформлені та не записані на ба-
ланс підприємства, а витрати на розробку в такому випадку просто пере-
носяться на валові витрати;

• у підприємства існують власні або придбані об’єкти інтелектуальної 
власності, але в бухгалтерському обліку вони не відображені.

Також науковець виділив ситуацію коли все ж таки нематеріальні акти-
ви відображені в бухгалтерському обліку належним чином, тоді вони при-
носять вигоду підприємству, наприклад, у вигляді роялті або амортизацій-
них відрахувань [12].

Таким чином, можна стверджувати, що дієвим стимулом для переоцін-
ки нематеріальних активів можуть стати зміни в законодавстві України, а 
саме, зробити обов’язковим періодичне проведення переоцінки нематері-
альних активів вітчизняних підприємств.

Висновки. Проаналізувавши ситуацію, яка склалася на теренах Укра-
їни, можна сміливо зазначати про необхідність проведення переоцінки 
нематеріальних активів вітчизняних підприємств задля підвищення рівня 
конкурентоспроможності та стійкості в процесах глобалізації. Тому розви-
ток методологічної бази оцінки нематеріальних активів є вкрай необхід-
ним і потребує подальших досліджень.
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ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуті питання імплементації інформаційних засад у 
систему управління промисловим підприємством, зокрема розглянуто пи-
тання автоматизації процесів фінансового управління.

Ключові слова: інформаційні засади, система управління, фінансове 
забезпечення, промислові підприємства.

The article deals with the implementation of information principles in 
management system of industrial enterprises, in particular the question of 
financial management automation processes.

Keywords: information principles, management system, financial support, 
industrial enterprises.

Вступ. Проблема забезпечення стійкого розвитку економічної системи 
України в кризовий період стала актуальною і оголила потребу в її трансфор-
мації шляхом переходу до інноваційного типу розвитку. Роль промислових 
підприємств в системі економіки України є вагомою, що висуває до них жор-
сткі вимоги до якості фінансового управління в умовах загальної економічної 
кризи. Фінансове управління інтегрує воєдино всі сфери діяльності підприєм-
ства за допомогою інформаційної системи, яка, на практиці, рідко виявляєть-
ся повністю збалансованою, інформаційно забезпеченою системою фінансо-
вого управління на підприємстві, що обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження наукових здо-
бутків щодо системи управління фінансовим забезпечення показало розма-
їття наукових підходів. Зокрема, І. Бланка, В. Биковського [1], Н. Давиденко, 
І. Ітигіної, Г.Кірейцева, О. Поддєрьогіна, Є. Рясних, Т. Черкасової та ін.

Праці названих науковців розкривають структуру системи забезпечен-
ня фінансового менеджменту, прийоми управління фінансовими ресурса-
ми, методи фінансового управління підприємством та ін.

Аналіз та узагальнення публікацій з означеної проблематики дають 
підстави зробити висновок, що дотеперішні науково–методичні підходи до 
питання системи управління фінансовим забезпеченням промислових під-
приємств в площині імплементації інформаційних засад належним чином 
не розроблені як в науковому, так і в організаційно–практичному напрямі.

Постановка завдання. Основна мета статті полягає у дослідженні пере-
думов імплементації інформаційних засад ефективної системи управління 
фінансовим забезпеченням промислових підприємств та обґрунтування 
можливості забезпечити взаємозв’язок всіх рівнів менеджменту в процесі 
її функціонування.

Результати дослідження. Інформаційна система дозволяє істотно ско-
ротити всі види витрат діяльності підприємства, максимально оптимізува-
ти управлінський процес. У зв’язку з новизною таких систем для багатьох 
підприємств, труднощами в адаптації до конкретних умов, низькою інфор-
мованістю щодо їх впровадження часто виникає ціла низка помилок, які 
істотно знижують потенціал інформаційних систем [2, с. 8].

Перш ніж прийняти рішення щодо впровадження інформаційної 
систе ми, необхідно приділити увагу таким питанням:

• обґрунтуванню необхідності впровадження інформаційної системи;
• визначенню стримуючих чинників впровадження системи та вибору 

стратегії щодо їх подолання;
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• етапам впровадження інформаційної системи;
• оцінці результатів впровадження інформаційної системи.
Необхідність у впровадженні інформаційної системи може виявити-

ся при вирішенні будь–якої проблеми  – перебудові процесу діяльності 
підприємства, аналізі діяльності конкурентів тощо. Перш ніж розпочати 
впровадження інформаційної системи, необхідно провести часткову реор-
ганізацію структури підприємства та технологій ведення бізнесу. 

Результатом проведення цих змін є найбільш характерні чинники, які 
необхідно враховувати при впровадженні інформаційних систем [3,с. 8]:

• організаційні;
• технологічні;
• людські;
• інші 
Процедуру впровадження інформаційної системи можна поділити на 

такі етапи.
Передпроектне обстеження, яке полягає у виявленні основних інфор-

маційних потоків на підприємстві та формуванні бази основної норматив-
но–довідкової документації.

Побудова інформаційно–функціональної моделі діяльності підприєм-
ства, опис та оптимізація процесів, що піддаються автоматизації; здійсню-
ється добре навченими співробітниками підприємства–замовника із за-
лученням висококваліфікованих консультантів та з прив’язкою створеної 
моделі до стандартів бізнесу і до майбутньої системи.

Адаптація системи на підприємстві, у процесі якої проводиться 
налашту вання системи відповідно до плану проекту впровадження і тесту-
вання окремих модулів та функцій.

Дослідна експлуатація системи – на цьому етапі зберігається подвійне 
введення даних у стару і нову системи. 

Введення інформаційної системи в експлуатацію та її супровід.
Для оцінки результатів змін слід урахувати не лише прямі витрати, які 

вимірюють у процесі технічного аналізу інформаційної системи, але й не-
прямі, до яких можна віднести результат подальших інвестицій, заснова-
них на впровадженні нової системи, розробці нової ділової стратегії, більш 
вдалому позиціонуванню організації та ін.

Ще одне важливе завдання, яке постає перед керівництвом підприєм-
ства, – вибір інформаційної системи, вирішення якого найчастіше припа-
дає на людей, які не є професіоналами в сфері інформаційних технологій 
управління. Існує досить багато методологій здійснення такого вибору [4,с. 
19]. Основні характеристики інформаційних систем, які слід ураховувати 
при формуванні такого рішення, представлені на рис. 1.

Рис.1. Основні характеристики інформаційних систем
Джерело: складено на основі [4,с. 19]

Проте впровадження інформаційних технологій на практиці пов’язано 
з великою кількістю проблем, що обумовлені застарілістю існуючої інфор-
маційної системи на підприємстві, неформалізованістю і хаотичністю вну-
трішніх принципів управління підприємством, відсутністю на більшості 
підприємств науково обґрунтованого процесу планування, узгодженням 
мінливих стратегічних цілей підприємства з можливостями використання 
інформаційних технологій та іншими причинами. Тому, питанню підви-
щення ефективності впровадження інформаційних технологій на підпри-
ємствах має приділятися якомога більше уваги.

Найбільш характерними функціями системи фінансового управління, які 
повинні бути автоматизовані, є процедури збору, систематизації, зберігання, 
передачі (в тому числі по відношенню до територіально віддаленим підрозді-
лам і філіям), аналітичної обробки та видачі різним категоріям користувачів 
необхідної інформації. З цієї точки зору позитивно зарекомендували себе рі-
шення, засновані на єдиному сховищі даних, що забезпечує уніфіковані підходи 
до зберігання, передачі та обробки інформації, і OLAP–технологіях, що вико-
ристовуються користувачами для побудови «гнучких» звітів та аналізу даних. 
Такай підхід, є найбільш ефективним за співвідношенням ціна–час–якість [5].

Представимо інформаційну систему фінансового управління побудова-
ну на основі єдиного сховища даних у вигляді концептуальної схеми (рис. 2).

Автоматизація будь–яких процесів підприємства, як правило, потребує 
коштів і займає значний часовий інтервал, тому вимагає серйозної підго-
товки. Інформатизація системи фінансового управління потребує розроб-
ки методології процесу, його регламентації і, найголовніше, попередньої 
апробації для запобігання хворобливого повернення впровадження на 
кілька етапів назад в цілях коригування раніше затвердженої концепції.
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Рис. 2. Інформаційна система фінансового управління 
на основі єдиного сховища даних 

Джерело: згруповано авторами

Більшість промислових підприємств знаходяться на етапі реструктури-
зації, структурні перетворення в них ще не завершені, мають місце зміни ке-
рівництва, що в свою чергу призводить до нестабільності. Така нестабільність 
ставить під загрозу впровадження автоматизованих систем, оскільки витрати 
на їх безперервне коригування і доопрацювання можуть перевищити базові 
витрати, а ефективність впровадження їх при цьому буде незначною. 

Висновки. Імплементація інформаційних засад у систему управління 
промисловим підприємством надає можливість більш повно використову-
вати наявний потенціал для розвитку в умовах зовнішніх викликів та за-
гроз динамічного середовища функціонування.

Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що при імплементації 
інформаційних засад системи управління фінансовим забезпеченням на 
промисловому підприємстві, досягаються наступні цілі: 

• створення цілісної фінансово–економічної моделі підприємства, що до-
зволяє забезпечити прозорість фінансових потоків на інформаційних засадах; 

• можливість оперативного контролю виконання планів і аналізу від-
хилень планів від їх реалізації, що є ефективною основою прийняття об-
ґрунтованих і своєчасних управлінських рішень; 

• персональне закріплення відповідальності і повноважень в рамках 
процесу за ключовими менеджерами підприємства. 

Перспективи подальших досліджень у цьому науковому напрямі поля-
гають в розробці стратегії розвитку інформаційної системи, що визнача-

ється цілями її функціонування, існуючими можливостями і обмеження-
ми з використанням архітектурного підходу, який дозволяє узгодити різні 
точки зору на систему відповідно до стратегії розвитку підприємства.
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УКРАЇНИ

У статті авторами розглянуто національні мережі трансферу техно-
логій, їх проблеми, шляхи вирішення й питання інтеграції у міжнародні ме-
режі трансферу технологій як одного з вагомих факторів, що визначають 
реалізацію інноваційної діяльності промислових підприємств України. 
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The authors reviewed national technology transfer network, their problems, 

solutions and integration issues in international technology transfer network as 
one of the important factors of determining the realization of innovation activity of 
industrial enterprises of Ukraine.
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Вступ. В умовах інвестиційного голоду підприємств України для реалі-
зації інноваційної діяльності, актуалізується пошук нетрадиційних джерел 
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фінансування інноваційних проектів. Одним з ефективних інструментів є 
регіональні та міжнародні мережі трансферу технологій, де питання на-
уково–технологічного маркетингу набуває надважливого значення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розбудовою системи транс-
феру технологій займалися ряд вітчизняних вчених Л. Федулова, І. Ма-
тюшенко, О. Чоботюк, В. Денисюк та ін. Не зважаючи на різноманітність 
поглядів щодо розбудови національної системи трансферу технологій, а 
також її інтеграції у міжнародний науково–технологічний простір, на нашу 
думку, недостатньо приділено уваги актуальності інтеграції у європейські 
мережі трансферу технологій, як одного з дієвих факторів активізації ін-
новаційної діяльності інноваційної діяльності промислових підприємств 
України. 

Постановка завдання. Метою дослідження є пошук дієвих шляхів за-
лучення фінансування на реалізацію інноваційних проектів шляхом участі 
суб’єктів господарювання у Європейських мережах трансферу технологій. 
Це стало актуальним відповідно до підписаним Президентом України Уго-
ди про Асоціацію з ЄС. 

Результати дослідження. Відсутність рівномірності розподілу іннова-
ційної інфраструктури у всіх регіонах України й наявності інституціональ-
ного централізованого управління комерційного трансферу технологій є 
підґрунтям для деградації національної системи трансферу технологій. 

Наявність двох мереж з трансферу технологій NTTN й UTTN на вітчиз-
няному ринку, котрі не інтегровані одна в одну, породжує, в першу чергу, 
хаотичність розміщення, просування та пошуку науково–технологічних й 
бізнес пропозицій. 

Вітчизняні мережі з трансферу технологій на сьогоднішній день не є 
повноправними незалежними членами European Enterprise Network (далі 
EEN) – Європейської мережі підприємництва, що свідчить про відсутність 
безпосереднього виходу на закордонні аналогові платформи. Зокрема це 
можна представити за наступним рис. 1. 

Рис. 1. Механізм входу вітчизняних платформ до EEN
Джерело: складено автором на основі [1]

Окрім того, на міжнародному ринку трансферу технологій перед ві-
тчизняними суб’єктами господарювання постають наступні виклики:

Наявність досвіду патентного захисту результатів інноваційної діяль-
ності за світовими стандартами.

Належне оформлення закордонних охоронних документів. 
Низький обсяг реалізації високотехнологічної продукції на світовому 

ринку.
Перевага сировинної складової у складі експорту.
Незначний обсяг науково–технічного обміну.
Дефіцит технологічних брокерів та фахівців з питань організації транс-

феру технологій загалом. 
Зазначені проблеми вимагають перегляду та зміни наявної моделі 

трансферу технологій, а саме необхідність у:
Забезпеченні створенні сприятливих умов для просування вітчизняних 

технологій на світовий ринок.
Стимулюванні експорту наукоємної продукції.
Сприянні пошуку зарубіжних контрагентів для вітчизняних підпри-

ємств з метою підвищення якісного та кількісного рівня наукоємної про-
дукції у складі експорту.

Розробці системи та механізму експертизи імпортованих технологій 
з метою виявлення «небажаних», що негативно можуть впливати на со-
ціально–економічний стан населення. В першу чергу, мова йде про запо-
внення прогалин у Законі України «Про державне регулювання діяльності 
у сфері трансферу технологій» № 143–V від 14.09.2006, що визначає умови 
державної експертизи технологій та обладнання лише для тих суб’єктів 
господарювання, котрі отримують субсидії й тих, що передані за рахунок 
державних коштів для їх використання в Україні [2, 3]. 

Механізм співпраці вітчизняних інноваційних промислових підпри-
ємств з учасниками та партнерами EEN з метою реалізації інноваційних 
проектів, можна зобразити схематично (рис. 2). 

На нашу думку, першим логічним кроком на шляху до створення на-
лежних умов функціонування вітчизняних суб’єктів трансферу технологій 
є об’єднання наявних двох національних платформ з трансферу технологій 
в одну єдину, що забезпечуватиме спрощення процесу її інтеграції до EEN, 
як незалежного учасника мережі й матиме беззаперечні переваги:

Спрощення процедури обміну технологіями з європейськими партне-
рами.

Наявність додаткового джерела залучення інвестицій для комерціалі-
зації науково–технічних розробок та пропозицій.

Наявність гнучкості до змін у потребах на технологічні й бізнес пропо-
зиції на вітчизняному та європейському ринках [5].

Висновки. Таким чином, національна система трансферу ринку, котра 
представлена двома національними мережами потребують не тільки вза-
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ємної інтеграції але й досягнення першого етапу стратегічної мети з пере-
ходу бюджетоутворюючого сектору економіки України на новий п’ятий тех-
нологічний уклад – інтеграції до ENN та набуття повноправного членства.

Рис. 2. Механізм та інструменти співпраці вітчизняних 
інноваційних промислових підприємств у EEN

Джерело: розроблено авторами на основі [4]

Така подія стане однією з визначальних у швидкості перебігу процесу 
перетворення нематеріальних активів у матеріальні блага вітчизняних ін-
новаційних промислових підприємств, оскільки дана платформа локалізує 
фінансові ресурси, споживачів об’єктів інтелектуальної власності й парт-
нерів для спільної реалізації інноваційних проектів. 
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У статті досліджено поняття випереджаючого розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства та визначено роль інноваційної 
складової при його забезпеченні. Проаналізовано еволюцію підходів до ви-
значення категорії «інновації» у сфері ЗЕД та запропоновано схему впрова-
дження інновацій у діяльність підприємства. Обгрунтовано необхідність 
та важливість інноваційної складової з огляду на сучасний стан розвитку 
підприємств-субєктів ЗЕД в Україні та за кордоном.

Ключові слова: випереджаючий розвиток, зовнішньоекономічна ді-
яльності, інноваційна діяльність, інноваційні бізнес-моделі, управління 
інноваційною діяльністю, інноваційне підприємство.

The article analyzes the concept of an advanced development of the system of 
foreign economic activity (FEA) of the enterprise and the role of innovation com-
ponent in its implementation. The evolution of approaches to the definition of “in-
novation” in FEA and the implementation model of innovations in activities of the 
company are characterized in the article. The necessity and importance of innova-
tive component is justified, considering the current status of the subjects FEA of 
enterprises in Ukraine and abroad.

Key words: an advanced development, foreign economic activity, innovation, 
innovative business models, innovation management, innovative company.
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Вступ. В останні десятиріччя у світі відбувся перехід від статичних і ди-
намічних конкурентних переваг до інноваційних, досягнення яких перш за 
все пов’язане з переходом країн на інноваційний шлях з метою досягнення 
якісно нового рівня соціально-економічного розвитку. Динамічність се-
редовища функціонування сучасних суб‘єктів господарювання, загострен-
ня конкуренції на ринку та наслідки світової фінансової кризи змушують 
останніх вести пошук додаткових шляхів отримання конкурентних пере-
ваг, зокрема, шляхом впровадження інновацій в систему управління зо-
внішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). Ці дії здійснюються з метою вико-
ристання ключових компетенцій, а також отримання конкурентної пере-
ваги над суперниками в міжнародному вимірі. Це обумовлює актуальність 
дослідження готовності підприємств до запровадження інновацій, впливу 
інноваційної складової на вибір та зміну напрямку діяльності, а також типу 
розвитку підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з визна-
ченням ролі інновацій при забезпеченні розвитку підприємства-субєкта ЗЕД, 
розробленням і впровадженням інноваційної складової досліджувалися ві-
тчизняними і зарубіжними вченими-економістами, а саме: Черемисова Т. [13, 
с.36-42], Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П [3, с.472], Кондратов О.М [12, с.33-45], 
Тєлєтов О.С. [6, с.176-184]. Однак питання доцільності інноваційної стратегіч-
ної спрямованості підприємств залишається об’єктом дискусій. Поглиблено-
го дослідження потребують і теоретичні аспекти інновацій для ефективного 
розвитку ЗЕД з метою досягнення конкурентних переваг. Це значною мірою 
буде сприяти виробленню конкретних практичних рекомендацій з форму-
вання й ефективної імплементації інноваційної складової розвитку ЗЕД.

Постановка завдання. Метою статті є визначення понятійного апарату 
«інноваційна складова розвитку ЗЕД підприємства» та аналіз доцільності 
спрямованості переходу підприємства на інноваційну модель розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності задля виходу на зовнішній ринок з підви-
щенням економічної ефективності.

Результати дослідження. На основі аналізу існуючих поглядів щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності [1; 2, с.74; 3, с.472; 4, с.952] нами 
запропоновано в якості бажаного випереджаючого розвитку розуміти та-
кий, що передбачає постійне підвищення рівня потенціалу підприємства 
та пошук перспективних напрямків його реалізації на міжнародній арені, 
що призводить до кардинальної зміни самого підприємства, його концеп-
ції функціонування та місця серед інших суб’єктів господарювання, а та-
кож передбачає перехід на новий цикл розвитку. 

На основі систематизації всіх розглянутих підходів до класифікації роз-
витку [5; 6, с.176-184; 7, с.315; 8, с.506] зовнішньоекономічної діяльності вста-
новлено, що основними характеристиками випереджаючого розвитку є 
його радикальність, інноваційність та циклічність, які покладено в основу 
його складових елементів. Адже випереджаючий розвиток має на меті по-

шук нових перспективних шляхів реалізації потенціалу підприємства, що 
свідчить про прагнення до інновацій; докорінну зміну самого підприємства 
та його діяльності, безперервне удосконалення. Саме інноваційний розви-
ток є основною складовою випереджаючого розвитку ЗЕД. Інноваційність 
забезпечує безперервне вдосконалення існуючого стану, потенційне «зрос-
тання», перехід від одного рівня до значно вищого іншого, розширення іс-
нуючих кордонів у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

Термін інновація розглядається як нова науково-організаційна ком-
бінація виробничих факторів, мотивованих підприємницьким духом [9]. 
Найвідоміші тлумачні словники «Collins Cobuild English Language dictionary» 
[11, с.1579] та «Oxford University Press» визначають інновацію як нову ідею 
чи метод, що впроваджено для виготовлення будь-чого, що ґрунтується на 
нових ідеях та технологіях [12, с.33-45]. 

Черемисова Т. під інновацією розуміє кінцевий результат створення та 
впровадження принципово нового чи модифікованого засобу (новшества), 
який задовольняє певні суспільні потреби і дає ряд ефектів (економічний, 
науково-технічний, соціальний, екологічний) [13, с.36-42]. 

Успішний розвиток ЗЕД неможливий без урахуванням інновацій, тому 
що на сьогодні п’ятий технологічний цикл суспільного розвитку, які у свій 
час заклав М. Кондратьєв, закінчується і світ знаходиться на порозі почат-
ку нового шостого циклу. Як свідчить аналіз літератури саме в такі періоди 
починають активно з’являтись і комерціалізуватись радикальні інновації, 
і саме в такі періоди перші місця рейтингу світових лідерів можуть карди-
нально змінитись. Тому лише активна розробка інновацій підприємства-
ми-субєктами ЗЕД, які випереджають розвиток, розширюють свої межі 
взаємодії, створюють нові правила гри на ринку, може забезпечити їх функ-
ціонування в новому шостому технологічному укладі. Інноваційна складова 
підприємства ЗЕД націлена на передбачення глобальних змін в економічній 
ситуації та пошуку масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринко-
вих позицій і стабільний розвиток підприємства на зовнішніх ринках. 

Варто зауважити, що існування значної кількості поглядів на інно-
вації та досліджень інновацій у сфері ЗЕД еволюціонує. На початку двад-
цятого століття на створення інновацій у зовнішньоекономічній діяль-
ності дивилися як на задачу окремих винахідників по створенню нового 
продукту та «виштовхування» його на ринок іншої країни чи як на лише 
технічну роботу, сьогодні інновації реалізуються головним чином на під-
приємствах, які володіють значним ресурсним потенціалом інноваційного 
розвитку у сфері ЗЕД. А саме: виробничим, технологічним, управлінським, 
фінансовим, інвестиційним, інституціональним, трудовим та соціальним 
одночасно,створюючи так звані «інноваційні бізнес-моделі». 

Розглянемо схему формування інноваційної діяльності підприємства 
на рис. 1.
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Рис. 1. Схема комплексної характеристики інноваційної діяльності
Джерело: складено авторами на основі [14]

Модель може бути ефективно пристосована для підприємств, які здій-
снюють зовнішньоекономічну діяльність, так як елементи передбачають 
врахування усіх чинників та видів діяльності, якими займається компанія.

В інноваційно-розвинених країнах світу інноваційна продукція ста-
новить понад 50% усієї виробленої і реалізованої продукції. Дослідження 
щодо інноваційного шляху розвитку України показують, що за останні 
роки рівень інноваційної активності підприємств-суб’єктів ЗЕД суттєво 
знижується. Так, у 2013 р. частка підприємств-субєктів зед, які впровади-
ли інновації у своїй діяльності, становила близько 12 % підприємств від 
загальної кількості підприємств, які займаються ЗЕД, тоді як у 2003 р.  – 
близько 1 %, а в 2000 р. питома вага підприємств, що займалися інновацій-
ною діяльністю, становила 18 %.

Для порівняння у США, Японії, Німеччині й Франції частка інновацій-
них підприємств в сфері зед становить 70–80% від їх загальної кількості у 
сфері ЗЕД [15]. Протягом 2008–2013 рр. відбулося збільшення питомої ваги 
підприємств, що впроваджували інновації, проте частка реалізованої інно-
ваційної продукції в обсязі промислової продукції знизилася на 2,9%. 

Рис. 2. Частка підприємств, що впроваджують інноваційну діяльність
Джерело: складено авторами на основі [15]

Проаналізовано питому вагу підприємств, що впроваджують іннова-
ції в Україні та деяких країнах Європи. Як наслідок, вітчизняна продукція 
стає дедалі менш конкурентоспроможною, держава не забезпечує достат-
ній рівень розвитку інноваційної діяльності. Недосконала політико-пра-
вова база та несприятливий інвестиційно-інноваційний клімат породжує 
тенденцію щодо скорочення кількості підприємств, що займалися впрова-
дженням нововведень на промислових підприємствах протягом 2003–2013 
рр. Зокрема, у 2013 р. промисловими підприємствами України було освоє-
но виробництво 2408 видів нової продукції, що у дев’ять разів менше по-
казника 2003 р., коли було створено 22847 видів інноваційної продукції [15]. 

Кожне підприємство, як складова частина загальної економіки, має 
активізувати інноваційну діяльність. При цьому, зміна технічних та техно-
логічних елементів виробництва спонукає до впровадження кардинально 
нової системи системи сприйняття інноваційної складової.

Висновки. Визначено, що інноваційні перетворення є важливими для 
забезпечення ефективної діяльності підприємства на зовнішніх ринках, 
адже динамічність середовища функціонування сучасних суб‘єктів гос-
подарювання, загострення конкуренції на ринку та наслідки світової фі-
нансової кризи змушують останніх вести пошук додаткових шляхів отри-
мання конкурентних переваг, зокрема, шляхом впровадження інновацій в 
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систему розвитку зовнішньоекономічної діяльністі. Інноваційна складова 
забезпечує формування випереджаючого розвитку ЗЕД та її потенціалу, 
оскільки їхня взаємодія виступає каталізатором прихованих можливостей 
зростання підприємства. Це обумовлює важливість та необхідність по-
дальших досліджень, які будуть стосуватися спроможності підприємств до 
запровадження інновацій, оцінки достатності наявних у їх розпорядженні 
ресурсів та потенційних можливостей їх результативного використання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦЙІЙНИХ  
МЕТОДІВ ІНТЕРНЕТ–РЕКЛАМИ

В статті розглянуто найпоширеніші способи розміщення реклами в 
глобальній мережі Internet, проведено порівняльну характеристику і до-
цільність використання певних способів з погляду їхніх переваг, недоліків, 
вартісної компоненти, цільової спрямованості на прикладі найуспішні-
ших американських компаній. Запропоновано механізми аналізу економіч-
ної ефективності використання різних видів рекламних засобів.

Ключові слова: Internet–реклама, контекстна реклама, баннерна ре-
клама, цільова аудиторія споживачів, пошукові запити, лінки.

In the article the most common ways to advertise in the Internet are showed. 
Also comparative analyzes of characteristics, costs, main components, task orienta-
tion are made by using examples of the most successful American companies. The 
mechanisms of cost–effectiveness analysis of the usege of different types of advertis-
ing in media are offered. 

Keywords: Internet–advertising, contextual advertising, banner advertising, 
target audience of consumers, searches, links.

Вступ. Розвиток глобальної мережі Інтернет посприяв розвитку і нових 
методів просування товарів та, відповідно, стимулювання їхнього збуту і 
рекламування. Зрештою, необхідними є дослідження самих механізмів Ін-
тернет–реклами та їх ефективності, які за своєю суттю відрізняються від 
класичних методів оскільки функціонують у віртуальному швидкозмінно-
му, динамічному просторі, доступ до якого є фактично вільним та неконтр-
ольованим для багатьох суб’єктів. Питання сприйняття Інтернет–реклами 
та її ефективності у порівнянні із вартістю обумовлює необхідність глиб-
шого вивчення даних аспектів просування продукту, що свідчить про акту-
альність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням реклами як еконо-
мічної категорії займалися такі відомі вчені та рекламісти світу: П.  Друкер, 
Ф. Котлер, М. Портер, Г. О’Райлі, А. Кромптон, Д. О’Гілві. Запропоновані ними 
концепції знайшли своє відображення у працях вітчизняних вчених: Назайкі-
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на А. Н., С. Бабенка, В. Андрійчука, В. Будкіна, І. Рожкова, Б. Губського та ін. 
Щодо дослідження Інтернет–реклами,то наукові праці за даною тематикою 
почали з’являтись приблизно 20 років тому. Так, різні аспекти розвитку Інтер-
нет–реклами розглядалися в працях таких вчених: Р. Зефа, Б. Аронсона, Годин 
А. А., Годин А.М., Комаров В.М. Проте питанням безпосередньо інтернет ре-
клами приділено досить мало уваги. Оцінюванню ефективності інтернет–ре-
клами були присвячені праці І.І. Новаківського, Л.С. Любомудрова, переваги 
та недоліки інтернет–реклами розглядали Заєць О.П., Самойленко О.А та ін. 
Залишаються не до кінця дослідженими й питання щодо ефективності най-
новітніших методів рекламування продукту через інтернет, особливо на різ-
них стадіях взаємодії інтернет–користувачів з рекламною інформацією.

Постановка завдання. Цілями та завданнями даної статті є дослідження та 
аналіз ефективності різних механізмів реклами в глобальній мережі Інтернет 
та формування певних рекомендацій щодо використання Інтернет–реклами.

Результати дослідження. Як відомо, Інтернет–реклама – це конверген-
ція брендингу, розповсюдження  ін формації і продаж  – усе в одному міс-
ці [1]. Інтернет–рекламу також можна визначити, як оплачений учасника-
ми  ринку і каналами розповсюдження інформації захід з установленням 
засобами мережі Інтернет двосторонніх комунікацій – рекламоодержувача 
та рекламодавця [2]. Загалом, Інтернет–реклама  – реклама, що розміщу-
ється в мережі Інтернет, переважно на добре зарекомендованих і популяр-
них веб–сайтах; представлення товарів, послуг або підприємства в мережі 
Інтернет, адресована масовому клієнту і має характер переконання.

Інтернет реклама дозволяє вирішувати практично всі завдання, що 
стоять перед комерційним web–сайтом, будь це Інтернет магазин, сервісні 
послуги або дистриб’ютори. Інтернет–реклама стає більш доступною для 
малого бізнесу. Ключовою відмінністю Інтернет–реклами від будь–якої 
іншої є можливість відстеження рекламних контактів. За рахунок можли-
вості відслідковування реакції і дій користувача мережі Інтернет рекламо-
давець може швидко вносити зміни до чинної рекламної кампанії. Бажані 
дії користувача називаються конверсією.

Однією з основних сучасних технологій Інтернет–реклами є RTB–плат-
форма (з англ. Real Time Bidding), що дозволяє влаштовувати аукціон ре-
кламних оголошень в реальному часі. Люди звикають до того, що вони 
можуть, не встаючи із стільця і не виходячи з будинку, дізнатися про те, де, 
як і за яку ціну вони можуть купити певний товар або послугу. Але навіть 
якщо вони нічого не куплять, інформація про фірму запам’ятається [3].

Розглянемо пошукову рекламу, що допомогла корпорації Google стати 
найбагатшою рекламною кампанією за всю світову історію. Пошукова ре-
клама розглядається як підвид контекстної реклами, що використовуєть-
ся в пошукових системах. Специфічною характеристикою такої реклами є 
те, що вибір рекламних повідомлень, що демонструються, визначається з 
врахуванням пошукового запиту користувача. Оплата пошукової рекла-

ми може базуватися на різних принципах: за кількістю показів рекламно-
го повідомлення, за кількістю кліків користувачів пошукової системи, за 
принципом аукціона ключових слів.

Цей вид інтернет–реклами належить до найефективніших, оскільки 
тематика рекламних повідомлень, що демонструються, максимально від-
повідає поточним інтересам користувача. 

Проведемо аналіз ефективності окремих видів Інтернет–реклами 
(табл.1) для порівняння ключових характеристик кожної з них та визна-
чення того виду, якому потрібно надати перевагу при прийнятті рішення 
щодо рекламування через Інтернет [4–7].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика ефективності 

окремих засобів Iнтернет–реклами
Вид 

реклами Аудиторія Переваги Недоліки

Медійна 
(банерна)

Попередньо якісно 
оцінена цільова ау-
диторія (з вивченням 
географії відвідувачів, 
часу проведеного 
ними на сайті)

Частота демонстрацій, 
наявність у банера гіпер-
посилання, можливості 
анімованого зображення і 
дзвінка з банера на мобіль-
ний телефон (WOW–call)

Набридливий 
характер, висока 
трудомісткість, не-
гнучкий характер

Контекстна

Клієнти, що виявили 
зацікавленість з приво-
ду певного конкретного 
виду товару чи послуги

Ненав’язливий характер, 
висока ефективність, чіт-
кість в оплаті (за кількість 
переходів)

Дороговартісність

Wеb–сайт

Користувачі, що вже 
знайомі з діяльністю 
фірми та її продукта-
ми на ринку

Структурованість та повно-
та інформації, можливість 
клієнта залишити відгук 
про роботу фірми та озна-
йомитися з думкою попере-
дніх користувачів

Здебільшого звер-
нення на сайт лише 
користувачів, що по-
відомлені про діяль-
ність фірми та знають 
про наявність в неї 
офіційного сайту

Електронна 
пошта

Клієнти, які надали 
фірмі адреси своїх 
електронних скри-
ньок

Адресність повідомлень, 
інформативність та офіцій-
ність звернень, складність 
в отриманні адреси еле-
тронної скриньки адре-
санта

Можливість ігнору-
вання електронних 
листів, зменшення 
популярності електро-
нної пошти на користь 
соціальних мереж

Джерело: складено авторами на основі [4–7]

Як свідчать дані таблиці, кожен з вищеперерахованих методів Інтернет–ре-
клами має свої переваги та недоліки, ідеальної, універсальної реклами, яка би 
задовольняла всі вимоги маркетологів та виробників продукції чи власників 
компаній, не існує. При виборі того чи іншого методу вивчається структура рин-
ку, здійснюється його сегментація, враховуються особливості кожного товару 
чи послуги, що продається через Інтернет. Проте, на даному етапі розвитку за-
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собів просування через глобальну мережу, особливою популярністю користу-
ється контекстна та банерна реклами як такі, що дозволяють привернути увагу 
великої кількості відвідувачів сайтів та користувачів пошукових систем.

Інтернет Асоціація України  завершила 1–й етап дослідження ринку ме-
дійної Інтернет–реклами за підсумками 6 місяців 2014 року [7]. Предметом 
дослідження був обсяг грошових коштів, що направляється рекламодав-
цями на сегменти медійної Інтернет–реклами, орієнтованої на українську 
Інтернет–аудиторію. Ознайомлення з результатами дослідження дає мож-
ливість зробити висновок, що на банерну рекламу витрачається найбіль-
ша частка фінансових ресурсів 46,5%. Частка спонсорських коштів, що 
направляються на різні програми через інтернет становить найменшу 
частину 7,7%. Методика виміру ґрунтується на перехресному аналізі даних 
анкетування найбільших рекламних агентств, сайтів і сейлз–хаусів. Учас-
никам дослідження було запропоновано заповнити спеціальні анкети, в 
яких агентства на анонімній основі повинні вказати суми отриманих від 
рекламодавців коштів по конкретних сайтах, а сайти – представити долю у 
своїх оборотах групи агентств, що надали анкету.

Розглянемо комплексний метод оцінки ефектив ності Інтернет–рекла-
ми по Дейнекіну Т. В. В основі методу – іден тифікація програмним інстру-
ментом унікальних Інтернет–користувачів, охоплених рекламою, з наступ-
ною фіксацією всіх їх ніх переміщень і дій на стадіях взаємодії з рекламною 
інформацією, що їм пропонується.

У маркетинговій літературі широко відома так називана мо дель AIDA, 
що має на увазі чотири стадії взаємодії споживача з рекламною інформа-
цією: увага (attention); інтерес (interest); ба жання (desire); дія (action). Від-
повідно до цієї моделі рекламне повідомлення повинне привернути увагу 
споживача, потім ви кликати інтерес, бажання його придбати й у підсумку 
сприяти покупці товар. У рекламному повідомленні всі ці чотири елемен ти 
повинні бути добре пророблені, інакше не буде належного ефекту.

Запропонований підхід до оцінки ефективності Інтернет–реклами не є 
єдиним, але цілком може бути використаний при визначенні ефективності 
впровадження концепції маркетингу на основі застосування web–технологій.

Розглянувши сутність, особливості і різноманітні види реклами в Інтер-
неті, не можна не згадати питання про етичні норми реклами. Передусім слід 
підняти питання про всім відомий спам. Розсилка індивідуальних листів – 
один із дуже ефективних, але разом з тим і трудомістким методом реклами 
в Інтернеті. Однією з його головних проблем є складна робота зі збору адрес 
користувачів, для яких пропозиція фірми може бути справді цікаво [8, 96].

Ставлення більшості користувачів мережі до примусового розсилання 
інформації вкрай негативне. Поза тим, що така реклама порушує мережеву 
етику і може викликати шквал негативної критики, вона має низьку ефек-
тивність, а часто просто завдає шкоди рекламодавцю. Давно встановлено, 

що негативна реакція на рекламу легко може перейти так і безпосередньо 
на рекламований продукт [5, 53].

Висновки. Основна особливість організації реклами залежить від її 
дворівневої будови. Першою ланкою реклами в Інтернеті є зовнішня ре-
клама як баннерів, текстових блоків так і інших носіїв, розміщених на по-
пулярних web–сторінках. Основне завдання зовнішньої реклами полягає 
у залученні користувачів на web–сайт компанії. Другим ланкою реклами 
з Інтернету є вже безпосередньо web–сайт, що містить основний обсяг ре-
кламної інформації та послуг.

Звіти по рекламних кампаніях, що проводяться, дають можливість оці-
нити їх результативність за такими даними, як рейтинг кліків (процент-
не співвідношення показаних оголошень і зроблених по ним переходам 
на сайт), середня ціна переходу, середня позиція оголошення серед кон-
курентних оголошень, вартість рекламної кампанії. Причому, всі ці дані 
можна отримати за будь–який довільний період Інтернет–реклами. Всі пе-
рераховані дані дозволяють швидко і ефективно коректувати параметри 
рекламної кампанії, збільшуючи віддачу від неї до максимуму.

Ефективність Інтернет реклами прийнято визначати співвідношенням 
кількістю показів до кількості «кліків». Тут слід зазначити: самі рекламо-
давці кажуть, що це достатньо суперечливий показник – не завжди ті, хто 
«клікав», заходять на потрібний сайт. З іншого боку, навіть інформація на 
банері може досягати споживача і без того, що він «клікне» на банер. 

Отож, можна говорити про високу ефективність реклами в мережі 
Інтернет,  порівняно з рекламою на телебаченні, але при значно менших 
вкладеннях грошових коштів і вищим співвідношенням вкладених в ре-
кламу грошей і отриманого від неї прибутку.
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Вступ. Динамічний розвиток нових технологій, впровадження нових 
форм організації виробництва, виникнення нових сфер зайнятості, інфор-
матизація суспільства змушують підприємства переглянути традиційні ме-
тоди поводження на ринку і взаємодію людей у процесі трудової діяльності. 
У країнах із перехідною економікою, до яких належить і Україна, ці зміни 
посилюються ще і значними соціально–економічними перетвореннями. 
Трудові ресурси важливі не менше, ніж виробничі споруди та обладнання, 
при тому, що знання співробітників подаються у вигляді безпосередньої 
продуктивної сили. Отже, розвиток підприємства неможливий без постій-
ного розвитку професійних навичок робітників. У наш час все більше звер-
тається увага на значущість інновацій, інноваційних соціальних технологій в 
управлінні трудовими колективами. Тому сучасні методи підвищення ефек-
тивності діяльності компанії вимагають від служби персоналу не тільки об-
ліку кадрів, контролю за дотриманням трудового законодавства і докумен-
тообігом, а в першу чергу – формування ефективно колективу. Досягнення 
цієї мети неможливе без впровадження інновацій у процесах, що пов’язані 
з управлінням персоналом. Складність та різноманітність проблем іннова-
ційного управління персоналом і визначає актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем теорії і 
практики управління персоналом присвячені праці багатьох вітчизняних та 
закордонних учених. Значний внесок у розвиток теорії управління персо-
налом зробили зарубіжні вчені І. Беккер, П. Друкер, Т. Пітерс, С. Оддонел, Г. 
Кунц, М. Мескон, Ансофф, Ф. Хедоурі, Г. Саймон. Серед вітчизняних науковців 

ці питання досліджували С. Бандура, О. Грішнова, Д. Богиня, А. Колота, Й. За-
вадський, А. Шегда, Г. Щекін, О.Віханський, В. Веснін, І. Петров, Л. Довгань, які 
в своїх наукових роботах розглядали теоретико–прикладні аспекти управлін-
ня персоналом на підприємстві. Але дослідження питань сучасної практики 
управління та розвитку персоналу у даній сфері вимагає дедалі більшої уваги.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження сучасних іннова-
ційних підходів щодо управління персоналом, його розвитком та оцінка 
ефективності таких підходів на зарубіжних підприємствах.

Результати дослідження. На сьогоднішній день існує безліч трактувань 
терміну «інновація». Здебільшого у це слово вкладають два поняття. Іннова-
ція – це, по–перше, нововведення, тобто новий чи удосконалений продукт, 
послуга, технологія, впроваджені на ринку, у виробничо–господарської ді-
яльності, споживанні, суспільного життя. По–друге, це процес здійснення 
змін, впровадження нововведень. Інновація створюється в результаті до-
сліджень і відкриттів, матеріалізує наукові та практичні рішення. Її основна 
властивість – новизна, яка оцінюється як за технічними параметрами, засто-
совності, так і з ринкових позицій по комерційній результативності [3].

Можна також виділити економічний та соціальний аспект інновацій. 
Економічне трактування поняття «інновація» має на увазі створення ново-
го продукту, нової технології. При соціальному розгляді «інновацій» увага 
приділяється процесу нововведення в суспільство, в організацію, в колек-
тив. Згідно з цим розумінням інновація є перетворенням знань у вироб-
ничі, економічні, соціальні технології. У даному випадку інновація – це ко-
мерціалізація знань, вилучення з них прибутку [1, с.62]. 

На нашу думку, здійснення соціальних інновацій на підприємстві безпосеред-
ньо пов’язано з нововведеннями у процесі управління персоналом. Впроваджен-
ня інновацій, пов’язаними з персоналом вимагає від підприємства змін у підго-
товці кадрів, наймання спеціальних фахівців, інформаційного та фінансового 
забезпечення. Спираючись на багаторічний досвід зарубіжних компаній можна 
виділити кілька інноваційних методів підготовки та розвитку персоналу:

• Тренінги
• Коучинг
• Кейс стаді
• Самонавчання
• Електронне навчання
• Buddying
• Shadowing
Тренінг  – це запланований процес модифікації (зміни) відношення, 

знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття на-
вчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному 
виді діяльності або в певній галузі. Іншими словами, це мінімум інформації 
і максимум вправ на відпрацювання навиків. Застосовується для розвитку 
навиків невеликої групи осіб [6].
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Коучинг – нова форма консультаційної підтримки, засіб сприяння, до-
помоги в пошуку вирішень або подолання будь–якої складної ситуації. За-
дача коуча – не дати знання або навички, а допомогти людині самостійно 
знайти їх і закріпити на практиці.

Кейс стаді  – є інтерактивним методом навчання, який дає змогу на-
близити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. 
Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс–методу: «Метод на-
вчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому 
обговоренні практичних ситуацій та задач. Ці кейси, сформульовані вихо-
дячи з досвіду реальних людей, що працюють у заданій сфері, читаються, 
вивчаються та обговорюються присутніми. Вони є основою для проведен-
ня бесіди, дискусії в групі під керівництвом модератора.»Кейс – це події, які 
реально відбулися і які тренер описує для того, щоб спровокувати дискусію 
в навчальній аудиторії, підштовхнути присутніх до обговорення та аналізу 
ситуації, до прийняття рішень [5].

Самонавчання проходить в індивідуальному порядку, за умови стиму-
лювання навчання з використанням різноманітних матеріалів: книг, доку-
ментів, аудіо–, відео– і мультимедійних програм.

Електронне навчання  – система електронного навчання, синонім 
таких термінів, як дистанційне навчання, навчання із застосуванням 
комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допо-
могою інформаційних, електронних технологій [4]. Його ефективність ви-
являється в переданні знань великій кількості людей.

Buddying – це, насамперед, підтримка, допомога, певною мірою керівни-
цтво й захист однієї людини іншою для того, щоб були досягнуті її резуль-
тати й мета. Цей метод заснований на наданні один одному об’єктивного 
й чесного зворотного зв’язку та підтримки у виконанні цілей і завдань (і 
особистих, і колективних) і в освоєнні нових навичок [2].

Shadowing – один із найбільш простих в реалізації і невитратних методів 
навчання й розвитку персоналу. Цей метод припускає, що до співробітника 
прикріплюють «тінь» (shadow – тінь (англ.)). Це може бути випускник вузу, 
який мріє працювати в цій компанії, або людина, яка проробила у компанії 
певний час і хоче поміняти відділ або зайняти цікаву йому посаду. Робото-
давець робить його «тінню» на кілька днів, щоб подивитися, збережеться 
мотивація цієї людини чи ні. Як показують дослідження, проведені в США, 
після shadowing 50% людей відмовляються від своєї мрії [2]. Компанії ж 
дуже широко використовують цей метод, щоб скоротити витрати.

Для наочності приведемо статистичні дані ефективності даних методів 
на підприємствах Великобританії (табл. 1).

Висновки. Таким чином, можна сказати, що формування ефективного 
розвитку персоналу є важливим фактором успішної діяльності підприєм-
ства. Розвиток персоналу – це не тільки організація навчання та підвищен-
ня кваліфікації, але цілеспрямоване планування руху співробітників. Роз-

виток персоналу належить до одних з основних показників прогресивності 
суспільства та є вирішальним важелем науково–технічного процесу. Тому 
в країнах з розвинутою ринковою економікою все більше компаній ініці-
юють здійснення неперервного розвитку персоналу своїх підприємств. 
Планування й організація розвитку персоналу є важливими функціями 
управління персоналом, використання цього досвіду є важливою умовою 
забезпечення сталого економічного зростання.

Таблиця 1
Ефективність методів розвитку персоналу 

на підприємствах Великобританії

Методи розвитку пер-
соналу

Скільки компаній 
його використову-

ють

Кількість респондентів, які зазна-
чили, що використання цього методу 

зросте у найближчий час
Тренінги 90% 26%
Коучинг 88% 74%
Кейс стаді 68% 39%
Самонавчання 60% 25%
Електронне навчання 54% 71%
Buddying 99% 52%
Shadowing 95% 62%

Література.
1. Юрасов И.А. Инновационные технологии управления // Управление персона-

лом. – 2006. – №20. – С. 59–63.
2. Закомурная Е. „Тени” и „друзья”: методы обучения персонала, которых у нас 

пока нет. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http:// www.podborkadrov.ru/
articles/detail.php?ID=14214 &sphrase_id=25693

3.Вачугова Д.Д. Основи менеджменту 2–е вид., перераб. і доп.  – М.: Вища шко-
ла.  – 376 с., 2005 [Електронний ресурс].  – Режим доступу : rua.pp.ua/ponyatie–vidyi–
innovatsiy.html

4. Вікіпедія  – вільна енциклопедія [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
uk.wikipedia.org/wiki/Електронне_навчання

5. Долгоруков А. Метод case–study как современная технология профессиональ-
но–ориентированного обучения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
evolkov.net/case/case.study.html

6. Вікіпедія  – вільна енциклопедія [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
uk.wikipedia.org/wiki/тренінг



146 147

УДК 33: 338.2

Cадекова А.И.
аспирант;
Гурова В.А

доцент, к.э.н.
Донецкий национальный университет Украины «ДонНУ», г. Винница

АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ PR–СТРАТЕГИЙ 
ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ КОМПАНИИ

Любой конфликт или кризис  – результат нарушения информационных 
связей. Когда причина кризиса находится внутри компании, существует ряд 
моделей антикризисного поведения. Общеизвестная классификация PR–стра-
тегий, применимых в подобных ситуациях. В данной работе приведен анализ 
преимуществ и недостатков использования тех или иных стратегий.

Ключевые слова: кризис, PR–стратегия, внутренняя среда организа-
ции, антикризисное управление.

ny conflict or crisis is the result of violations of information links. When the 
cause of the crisis is inside the company, there are several models of anti–crisis be-
havior. There is well–known detailed classification of PR–strategies which is used 
in such situations. The analysis of the advantages and disadvantages of various 
strategies is represented in this paper.

Keywords: crisis, PR–strategy, internal environment, crisis management.

Вступление. Этап разработки антикризисной PR–стратегии очень важен 
для компании. Ведь кризис представляет собой опасную угрозу для репута-
ции. По мнению экспертов, ее стоимость доходит до 85% от рыночной стои-
мости компании. Вывод напрашивается сам: следствием кризиса, затронув-
шего репутацию, являются, как правило, финансовые потери. Поэтому фор-
мирование репутации фирмы через СМИ, контроль публикаций – такая же 
повседневная неотложная деятельность, как тщательное ведение финансо-
вой отчетности. По всему миру руководство организаций, фирм, корпора-
ций осознает важность деятельности PR–отдела как инструмента борьбы с 
кризисными ситуациями, в том числе последствиями «черного PR». Однако, 
эффективность существующих антикризисных PR–стратегий не всегда до-
стигает необходимого уровня. [2. c.35].В связи с этим данная отрасль требует 
постоянного совершенствования и высокого процента «гибкости» во вза-
имоотношениях с объектами и явлениями внешней и внутренней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением данной 
проблематики занималось достаточно внушительное количество ученых. 
Среди них А.С. Ольшевский с работой «Антикризисный PR и консалтинг», 
А.С. Минзов – «Антикризисный PR и противодействие «черному» PR», Г.Г. По-

чепцов «Паблик рилейшенз для профессионалов», Е.М. Бортник «Управле-
ние связями с общественностью», Е.А. Абрамова «PR в кризисных ситуаци-
ях», Д.Г. Щапов «Технология антикризисного PR–менеджмента» и другие.

Постановка задачи.  Проанализировать существующие модели 
антикризисных PR–стратегий во внутренней среде организации, опред-
елить их преимуществ аи недостатки.

Результаты исследования. Любой конфликт или кризис  – результат 
нарушения информационных связей. Их необходимо восстановить, а так-
же наладить процессы информационного обмена с внешней и внутренней 
средой. Чтобы достичь этой цели, прежде всего, нужно проанализировать 
ситуацию и выделить основные источники проблем. Определить, исхо-
дят ли они из внешнего источника или основная причина  – внутренние 
«изъяны» компании; возникли ли проблемы сами собой или появление 
«болезни» – результат злого умысла.

Далее в ход идет выбранная антикризисная PR–стратегия. В условиях, 
когда причина кризиса находится внутри компании, существует ряд моде-
лей антикризисного поведения. Е.А. Абрамова приводит подробную клас-
сификацию PR–стратегий, применимых в подобных ситуациях. [1, c.4–6]. 
Безусловно, как и любое явление, они имеют свои преимущества и недо-
статки. Разберемся: в чем они заключаются.

Стратегия вживания в коллектив
Ситуация: нарушена структура взаимоотношений, нечетко распре-

делены функции, плохо работают системы мотивации и контроля. Кол-
лектив лихорадят конфликты. Директор неформально относится к ра-
ботникам, сопереживает своим сотрудникам. Цель: постепенно и «мягко» 
расставить все на свои места, совершив ряд кадровых перестановок и 
уволив минимальное число сотрудников, не создавая паники или кон-
фликтов. Выстроить гибкую систему мотивации персонала, наладить 
информационный обмен между подразделениями.

Инструменты: внешние консультанты «вживаются» в коллектив. Они 
проводят анализ движения информационных потоков, в том числе слу-
хов, создавая и распространяя последние. Изучают настроения людей, 
выявляют неформальных лидеров и формируют позитивное отношение 
к происходящему, используя их влияние. Запускают процессы командоо-
бразования среди руководителей высшего звена.

Преимущества: стратегия способствует нейтрализации паники, созда-
нию иерархических деловых отношений, атмосферы «работы на результат».

Недостатки: практически отсутствуют, кроме того, что привлечение 
внешних экспертов может потребовать значительных финансовых затрат.

Крейсерская стратегия
Ситуация и цели аналогичны предыдущим. Различие в особенностях 

руководителя. Эта стратегия обычно хорошо воспринимается «директо-
рами–системщиками», которые создают для себя определенный распоря-
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док и живут, неукоснительно следуя ему, ежедневно к определенному часу 
приезжая на фирму, ежедневно выслушивая доклады заместителей и т.п.

Инструменты: в течение года динамично и планомерно проводится ре-
организация, организуется опрос общественного мнения с помощью «го-
рячего» пейджера или ящика для предложений.

Преимущества: психологически подготавливает персонал к переме-
нам, дает возможность низшим слоям организационной структуры бе-
спрепятственно вносить свои предложения, мотивирует коллектив рабо-
тать на благо компании.

Недостатки: отсутствие гибкости в приспособлении к быстроменяю-
щимся условиям внешней среды, отсутствие быстроты реакции на посто-
ронние явления.

Стратегия «Паровоз»
Ситуация: в структуре компании отсутствует звено. Например, нет отдела 

маркетинга или отдела распространения. Соответственно, компания дезо-
риентирована относительно внешнего рынка или склад затоварен. Дирек-
тор же привык работать по устаревшим правилам. Он понимает, что нужны 
изменения в структуре, однако к резким и быстрым переменам не склонен. 
Цель: восполнить пробел, создав новую, молодую команду, которая начнет 
осуществлять эту деятельность и будет двигать ситуацию изнутри.

Инструменты: проводится работа по подбору кадров, тренинги коман-
дообразования. Формируется будущее подразделение. Налаживается его 
взаимодействие со всеми структурами компании.

Преимущества: данная стратегия проводится в относительно краткие 
сроки, значительно упрощается работа HR–отдела.

Недостатки: возможны ошибки в выборе персонала, громкая PR–акция 
может привести в компанию так называемых «шпионов» (конкурентов, 
стремящихся узнать производственные секреты под маской сотрудника) 
или вызвать огромный спрос рабочей силы на предложенные должности.

Точечная стратегия
Ситуация: назревает конфликтная ситуация (например, при длитель-

ной задержке зарплаты). Необходимо оздоровить моральный климат. 
Цель: спланировать действия, которые поддержат уровень стабильности.

Инструменты: обращение к работающим людям. Публикация статей, 
подчеркивающих значение «маленьких» людей для жизни компании. Дей-
ствия, оказывающие психологическое влияние на коллектив: «Компания 
ценит работников, о них заботятся и думают». Сделать подарки, премиро-
вать. Интересный выход нашла одна нефтяная компания для разрешения 
ситуации с буровиками. Молодые мужчины длительное время работа-
ют в отрыве от жизни, семьи, развлечений. В какой–то момент начались 
серьезные эмоциональные срывы и конфликты. Проблема была отчасти 
снята тем, что буровикам выдали качественную форму с символикой, улуч-
шили бытовые условия и поставили телевизионные «тарелки». [4, c.315].

Преимущества: эффективное решение проблемы, сохранения здоро-
вого, спокойного трудового климата, улучшение условий труда.

Недостатки: «заглаживание» основной проблемы.
Стратегия прорыва
Ситуация: предприятие развивается стабильно, но медленнее, чем 

конкуренты. Не работают механизмы мотивации. Неадекватные страте-
гии продвижения товара на рынке. Цель: провести серьезную работу по 
планированию результата, прогнозированию событий, анализу внешнего 
рынка, созданию схемы продвижения.

Инструменты: активная работа с общественным мнением, разработка 
рекламной стратегии, организация участия на выставках, проведение пре-
зентаций, организация серии позитивных публикаций в СМИ.

Преимущества: рост прибыли, предоставление коллективу нового 
сильного мотива для усиленной работы.

Недостатки: риск провала, финансовые затраты для нового проекта.
Стратегия большого события
Ситуация: среднее звено работает недостаточно эффективно. Компания 

нуждается во вливании свежей крови. При этом ожидается большое событие: 
открытие нового филиала, запуск новой линии. Директор же готов решить 
одним махом несколько проблем. Цель: директор видит необходимость про-
вести серьезные кадровые замены и при этом не хочет превратиться в глазах 
коллектива в «деспота». Людей надо заменить «чужими руками».

Инструмент: оценка персонала. Увольнение сотрудников, не соответ-
ствующих требованиям компании, набор новых кадров.

Преимущества: повышение мотивации к труду, «чистка» кадров прово-
дится в сжатые сроки, минимизация негативных поведенческих ситуаций 
в коллективе по поводу увольнения.

Недостатки: передача ответственности директором в «чужие руки» 
может отрицательно повлиять на его авторитет в коллективе, профессио-
нальные навыки приглашенных специалистов могут быть под вопросом в 
сфере деятельности, которую осуществляет данная компания.

НОС, или стратегия неортодоксальных решений
Ситуация: предприятие постепенно оказывается на грани банкротства. 

Новые проекты начинаются, но их реализация тянется так долго, что они 
теряют всякую актуальность. Люди отсиживаются на работе, прибыль па-
дает, клиенты уходят. Директор – либо человек, который не видит выхода 
из ситуации и смирился, либо азартный игрок. Цель: реанимировать си-
туацию. Реорганизовать предприятие. Создать соподчинение структур, 
мотивировать людей и отсечь тех, кто не способен эффективно работать.

Инструменты: данная стратегия предполагает постоянное нахожде-
ние и применение нетривиальных, нестандартных способов выхода из 
ситуации. Команда консультантов становится супервайзерами над всеми 
ключевыми позициями: начальник отдела маркетинга, начальник про-
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изводства, начальник отдела продаж и т.д. Перед каждым работником 
ставят четкие цели и, соответственно, берут обязательство поднять ему 
зарплату, если задачи будут выполнены. Директор выдвигает невероятно 
тяжелые для решения задачи: освоить, например, 5–10% рынка за год. Всех 
несогласных сотрудников аккуратно останавливают просьбой предложить 
свои решения, изложив их предварительно на бумаге. При этом каждый 
месяц людей, которые не справляются с темпом, с работой, увольняют.

Преимущества: искоренение апатии персонала и остановка падения 
прибыли. «Оздоровление» состава коллектива.

Недостатки: чрезмерно «жесткий» характер работы; в некоторых случаях это 
приводит к негативным последствием, усугубляя итак непростую ситуацию.

Стратегия кулака
Ситуация: компания буквально разваливается на глазах. В среде ру-

ководителей высшего звена сформировался антагонистический центр, 
который будет противодействовать любым попыткам действующего ди-
ректора изменить ситуацию. Ситуация настолько серьезна, что требует ра-
дикальных мер. Цель: собрать небольшой коллектив единомышленников, 
понимающих всю сложность ситуации, и спасти фирму от гибели [1, c. 7].

Инструменты: серьезная работа по созданию юридической и экономи-
ческой защиты, поскольку движения будут быстрыми, резкими и в компа-
нии может найтись много людей, которые попытаются этому противодей-
ствовать: отнять часть бизнеса или перетянуть часть единомышленников 
на свою сторону. Анализ взаимоотношений в команде топ–менеджеров. 
Проверка благонадежности сотрудников и увольнение оппозиционеров.

Преимущество: единственный способ спасти компанию в данной ситуации. 
Недостатки: риск неудачи в процессе реорганизации, инициативного 

директора могут не поддержать его коллеги.
Выводы. PR–технологии – мощный инструмент влияния. Они необходи-

мы не только для борьбы с внешними катализаторами кризиса, но и с вну-
тренними его источниками. Существующие антикризисные PR–стратегии 
имеют свои преимущества и недостатки. Их применение во многом зависит 
от сферы деятельности организации, а также базируется на привлечении 
внешних экспертов. Такие нюансы имеют высокий процент эффективности, 
однако следует стремиться к созданию и реализации таких PR–стратегий, ко-
торые можно было бы осуществить с помощью своих внутренних ресурсов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В данной статье рассмотрена необходимость оценки и реализации ин-
новационного потенциала промышленного предприятия.

Исследуются подходы к методам оценки инновационного потенциала 
промышленного предприятия. Определена последовательность оценки, 
необходимые элементы системы показателей оценки инновационного по-
тенциала. В контексте решения проблемы определено, что эффективный 
мониторинг инновационной деятельности и качественное определение 
инновационного потенциала промышленного предприятия является 
ключевым фактором успеха деятельности организации.

Ключевые слова: инновационный потенциал, составляющие иннова-
ционного потенциала, методы оценки, показатели оценки, промышленное 
предприятие.

This article discusses the need for evaluating and implementing innovative 
potential of industrial enterprises. Studied approaches to assessment methods in-
novative potential of industrial enterprises. The sequence of evaluations required 
elements of the system of indicators to measure innovation potential in the context 
of solving problems determined that effective monitoring of innovation and qual-
ity determine the innovative potential of industrial enterprises is a key factor in the 
success of the organization.

Keywords: innovation potential, components of innovation potential, evalua-
tion methods, assessment indicators, industrial enterprise.

Вступление. На данном этапе развития экономики одним из ключевых 
факторов успешной деятельности предприятия является его инно-
вационное развитие. Среди показателей, которые демонстрируют во-
сприимчивость предприятия к нововведениям, главным является его 
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инновационный потенциал. Это совокупность явных и скрытых возмож-
ностей предприятия обеспечить реализацию и получение инноваций 
посредством привлечения производственных, финансовых, научных, 
информационных, кадровых и технологических ресурсов, которые на 
основе накопленного опыта о результатах научно–технических работ, изо-
бретений, проектно–конструкторских разработок, образцов новой техни-
ки и продукции стимулируют улучшение совокупного результата предпри-
ятия для завоевания конкурентоспособности как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Именно поэтому механизмом повышения инновацион-
ного потенциала предприятия становятся методы его оценки.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад 
в исследование и решение вопросов инновационного потенциала пред-
приятий сделали такие отечественные и зарубежные ученые, как: Лапин 
Е.В., Ильяшенко С.М., Завлин П. М., Верба В.А., Новикова И. В., Соловьев 
В.П., Федулова Л.И., Федоренко В. Г., Краснокутская Н. В., Фатхутдинов Р.А., 
Гринев А.В., Смирнова Г.А., Титова Н. Н., Мазур Е.П., Смирнов Я.В., Косо-
лапов А.В., Гиренко–Коцуба А.А., Мартюшева Л С., Калышенко В.А., Ми-
тякова А.И. Поскольку все попытки решения данного вопроса касались 
преимущественно инновационного потенциала предприятия, необходимо 
предложить научно обоснованную методику оценки инновационного по-
тенциала именно для промышленных предприятий с целью разработки 
практических рекомендаций по его повышению.

Постановка задачи.  Анализ методов оценки инновационного потен-
циала промышленного предприятия на основе существующих подходов, 
определение уровня инновационной активности предприятия с помощью 
общего показателя.

Результаты исследования. В процессе создания инноваций следует 
учитывать, то что изменения происходят особенно часто, поэтому уровень 
новизны чрезвычайно высок. С одной стороны, такой уровень ограни-
чивает возможности получения достаточной информации, необходимой 
в процессе применении формальных (количественных) методов прогно-
зирования, а с другой  – насущная потребность в анализе и прогнозиро-
вании качественных изменений делает названные методы совершенно 
непригодными. Особенно сложные проблемы возникают, когда необходи-
мо дать перспективные оценки качественно новым процессам и явлениям, 
которые ранее не встречались в общественной жизни и о которых, есте-
ственно, отсутствует любая информация [1].

Именно поэтому важным является повышение инновационного потен-
циала предприятия, которое предполагает необходимость мониторинга 
инновационного потенциала и оценки его в процессе реализации [2].

Изучая инновационный потенциал следует проанализировать подход 
Митяковой А. И. Автор предлагает следующие составляющие инновацион-
ного потенциала: производственно–технологическую, научно–техническую, 

финансово–экономическую, кадровую и организационно–управленческую. 
После определения всех показателей по каждой составляющей, определяет-
ся инновационный потенциал каждой с учетом рейтинга отдельного показа-
теля. В свою очередь общий инновационный потенциал предприятия опред-
еляется суммой инновационных потенциалов всех его составляющих [6].

Оценку общей готовности промышленного предприятия к восприятию 
инноваций можно осуществлять с помощью ресурсов инновационного по-
тенциала, которые определяются как средства, необходимые для создания 
нововведений и их реализации. В процессе взаимодействия всех состав-
ляющих инновационного потенциала возникают новые характеристики, 
указывающие на дополнительные возможности промышленного пред-
приятия, с помощью которых формируется инновационный потенциал, и 
создаются зоны вероятного сопротивления инновационным изменениям.

Именно поэтому нужно использовать подход Митяковой А. И. который 
базируется на оценке инновационного потенциала, однако его составляю-
щие должны быть такие: производственная, финансовая, информацион-
ная, кадровая, трансферно–технологическая и научная.

Таким образом, оценку инновационного потенциала промышленного 
предприятия целесообразно осуществлять в такой последовательности [3]:

• анализ структуры инновационного потенциала; 
• выявление степени использования внутренних инновационных воз-

можностей предприятия;
• оценка уровня инновационной активности предприятия.
Первый этап оценки инновационного потенциала  – анализ его 

структуры, предусматривающий изучение состояния каждого его 
элемента на основе метода экспертных оценок [7].

Балльную оценку использования промышленным предприятием по-
тенциала каждого из элементов инновационного потенциала предлагает-
ся осуществлять с использованием разработанной шкалы [4]:

0 баллов – потенциал параметра совсем не используется;
1 балл – уровень использования потенциала параметра – низкий;
2 балла – уровень использования потенциала параметра – средний;
3 балла – уровень использования потенциала параметра – высокий.
По результатам оценки составляющих элементов инновационного по-

тенциала определяются инновационные возможности промышленного 
предприятия. Важно отметить, что чем выше уровень использования со-
ставляющих элементов инновационного потенциала, тем больше шансы у 
предприятия на выявление конкурентных преимуществ для осуществле-
ния эффективной инновационной деятельности.

Конечным этапом оценки инновационного потенциала является 
определение уровня инновационной активности предприятия с помощью 
общего показателя – коэффициента инновационной активности предпри-
ятия, его расчет иллюстрирует формула:
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                                                    (1)

где  актинP .  – уровень инновационной активности предприятия;
 
іР – экспертная оценка использования і–го элемента инновационного 

потенциала, баллы;
 

iW – коэффициент значимости і–го элемента инновационного потенциала.
Оценку уровня инновационной активности промышленного предпри-

ятия целесообразно осуществлять по следующей шкале: от 0 до 2,0 – очень 
низкий уровень; от 2,1 до 4,0 – низкий уровень; от 4,1 до 8,0 – средний уро-
вень; от 8,1 до 11,55 – высокий уровень.

Оценку инновационного потенциала промышленного предприятия 
нужно проводить периодически, постоянно определяя позиции предпри-
ятия в направлении развития инновационного потенциала, анализируя 
все показатели, которые характеризуют определенную составляющую ин-
новационного потенциала.

Кроме того, система показателей, которые используются для оценки 
инновационного потенциала промышленного предприятия, должна со-
держать такие важные элементы [5]: 

• деятельность предприятия должна обеспечивать выполнение теку-
щих и перспективных задач;

• показатели, используемые для анализа на различных предприятиях, 
должны сравниваться между собой;

• показатели оценки инновационного потенциала должны коррелиро-
ваться со всеми указанными элементами;

• должна быть соблюдена возможность согласованности с имеющейся 
на предприятии отчетностью;

• минимальные затраты на сбор и обработку информации должны осу-
ществляться в соответствии с выбранной системы показателей.

Таким образом, результаты оценки состояния составляющих иннова-
ционного потенциала должны войти в разработанный комплекс, направ-
ленных на создание действенного механизма повышения инновационного 
потенциала предприятия.

Соблюдение указанной последовательности оценки инновационного 
потенциала предприятия позволит сформулировать наиболее полную ха-
рактеристику инновационного потенциала и поможет выявить возможно-
сти для его повышения на предприятии [8].

Выводы. Вхождение Украины в группу государств, которые стоят на 
пути инновационного развития, требует привлечения финансовых и кадро-
вых ресурсов, увеличения доли инновационной продукции промышленно-
го производства, повышения инновационной активности предприятий.

Инновационный потенциал предприятия следует рассматривать как 
комплексную категорию, которая характеризуется частотой и эффектив-
ностью внедрения на предприятии инноваций. Исходя из этого, анализ 

составляющих инновационного потенциала становится важными инфор-
мационными ресурсами в процессе принятия управленческих решений.

Таким образом, предложенная методика базируется на использовании 
баллов для комплексной оценки инновационного потенциала промыш-
ленного предприятия с использованием интегрального показателя. В 
предложенную систему входят показатели, которые позволяют объектив-
но измерять составляющие инновационного потенциала предприятия, 
осуществлять обратную связь и взаимодействие между общими и инди-
видуальными тенденциями инновационного развития. Комплексность 
и универсальность такой методики способствует научно–теоретической 
обоснованности принятия решений о перспективах инновационного раз-
вития предприятия.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

Розглянуто роль інноваційного менеджменту у забезпеченні синерге-
тичного ефекту у виробничо–економічних системах в умовах динамічних 
змін у зовнішньому середовищі. Визначено характер утворення синерге-
тичного ефекту в процесі поєднання потенціалу інновацій та можливос-
тей підприємства. Подано модель оптимізації інноваційної програми під-
приємства, що має на меті отримання синергетичного ефекту від суміс-
ного впровадження нововведень та враховує інтереси і ресурсні обмеження 
регіону, де розташоване підприємство.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність, синергетика, 
інновації, менеджмент.

The role of innovation management in creating synergies in production and 
economic systems in the conditions of dynamic changes in the environment is 
considered. The character of the formation of a synergistic effect when combined 
capacity of innovation and enterprise capabilities is defined. The model of 
optimization innovation program, which aims to achieve synergies from joint 
innovation and takes into account the interests and resource constraints of the 
region placement company is submitted.

Key words: competitiveness, efficiency, synergy, innovation and management.

Вступ. Стагнація інноваційної діяльності на більшості підприємств Укра-
їни свідчить про відсутність у них стратегій, адекватних динамічним змінам у 
зовнішньому середовищі. Реформування менеджменту на основі підвищен-
ня ролі його інноваційної компоненти лишається актуальною проблемою за 
умов слабкої конкурентоспроможності підприємств України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В рамках дослідження про-
блеми слід насамперед згадати праці Й. Шумпертера, Г. Хакена, М. Порте-
ра. Й. Шумпетер уявляв економічний розвиток як «окреме явище цілком 
відмінне від того, що можна спостерігати в економічному колообігу, чи в 
прагненні до рівноваги. Це спонтанні й дискретні зміни у шляхах перебігу 

економічного життя, порушення рівноваги, які назавжди змінюють і замі-
нюють попередній стан рівноваги» [1, с. 73–74]. 

Паралельно з розвитком інноваційної теорії отримала поштовх міждис-
циплінарна наука про синергетику [2]. Засновник цього напрямку Г. Хакен 
висловив припущення про необхідність застосування синергетичних підхо-
дів в економічній сфері, особливо під час так званих «фазових переходів». В 
окремих публікаціях зроблені спроби надати інтерпретацію «фазових пере-
ходів» в економіці і соціальній сфері [3–4], проте автори не ставили за мету 
надати конкретні рекомендації щодо застосування синергетичних підходів. 

Фундаментальна робота М.Портера [5] присвячена обґрунтуванню 
стратегії виходу з кризи галузей, що знаходяться на завершальній стадії 
життєвого циклу, та шляхам підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки шляхом кластеризації. Рекомендації М.Портера можуть бути викорис-
тані на мікрорівні за умов формування ефективної системи менеджменту. 

Методологічною основою запровадження системно–синергетичного 
підходу на підприємствах можуть також слугувати попередні праці авторів 
даної статті щодо вдосконалення управління інноваціями і синергетичного 
підходу до забезпечення економічної та інноваційної безпеки держави [6–9]. 

Дана стаття присвячується ролі інноваційного менеджменту на підпри-
ємствах у забезпеченні синергетичного ефекту в умовах динамічних змін 
у зовнішньому середовищі, а також визначенню природи синергетичного 
ефекту в процесі поєднання потенціалу інновацій та підприємства. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі опти-
мізації інноваційної програми підприємства, яка орієнтована на отримання 
синергетичного ефекту від сумісного впровадження нововведень і враховує 
інтереси та ресурсні обмеження регіону, де розташоване підприємство.

Результати дослідження. Метою інноваційного менеджменту є забез-
печення надійної конкурентоспроможності підприємства у перспектив-
ному періоді та підтримання готовності під час «фазових переходів» (ради-
кальних змін) швидко адаптуватися до них, а в разі кризи – вийти з неї з 
найменшими втратами та новими можливостями. Саме цим відрізняється 
інноваційний менеджмент від інших видів менеджменту, які спрямовані, 
насамперед, не забезпечення рентабельності у поточному періоді. 

Специфічна мета інноваційного менеджменту вимагає формування на 
підприємстві перспективного «портфелю ідей», постійної актуалізації цього 
портфелю та оптимізації інноваційної програми для умов конкретного під-
приємства, виходячи з його стратегічного профілю, галузевих особливостей, 
природних ресурсів, переваг і обмежень регіону, особливостей ринків збуту.

Синергетичний ефект утворюється в результаті взаємного підсилення 
впливу факторів, успадкування попередніх ефектів та переваг підприємства 
і регіону його розташування. Інновація має органічно вписатися в умови 
функціонування підприємства, що забезпечується відповідними функція-
ми інноваційного менеджменту. Слід враховувати, що термін вичерпання 
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ефективності нововведень коливається в значних межах і залежить від типу 
нововведення та його потенціалу. Дуже часто необхідність оновлення ви-
робництва виникає саме тоді, коли фінансові результати є високими і скла-
дається враження, що підприємство може надалі існувати у традиційному 
вигляді. Завдання інноваційного менеджера за таких умов полягає в тому, 
щоб переконати фінансових менеджерів і керівництво у необхідності змін.

Синергетичний ефект від сумісного впровадження різноманітних но-
вовведень закладається в процесі розробки програми науково–технічного 
розвитку, після формування бізнес–планів нововведень, рекомендованих 
до впровадження технічним та іншими підрозділами. Для порівняння ефек-
тивності варіантів нововведень обираються еталони з числа найбільш про-
гресивних зразків нової техніки і технології (з урахуванням можливостей 
придбання техніки за кордоном, виробництва її за ліцензією або спільного 
виробництва). Витрати і результати різних років розрахункового періоду під-
лягають дисконтуванню, тобто приведенню до загального для всіх варіантів 
розрахункового року. У якості розрахункового року, як правило, обирається 
ранній для усіх варіантів календарний рік, який передує початку випуску чи 
використання у виробництві нової технології або техніки. 

При плануванні інноваційної діяльності необхідно враховувати, що в 
ринкових умовах навіть результати основного виробництва важко перед-
бачити, не говорячи вже про результати нововведень. Тому формування 
інноваційної програми вимагає нових підходів, що передбачають вибір 
оптимального варіанта інноваційної діяльності у взаємозв’язку з реальни-
ми можливостями й обмеженнями виробництва.

Варіантна розробка плану здійснюється з орієнтацією на найкращі техні-
ко–економічні результати, що можуть бути отримані шляхом паралельного 
впровадження новин різного типу, що взаємодоповнюють одна одну і таким 
чином забезпечують синергетичний ефект. Для оптимізації плану доцільно 
застосовувати модель лінійного програмування, що має функцію цілі:

                                                                                          (1)

при обмеженнях: 

де f i
– річний економічний ефект на одиницю обсягу впровадження і–

го заходу;
xi – приріст обсягу впровадження і–го заходу;
n – загальна кількість заходів, відібраних для плану;

D si  – зниження собівартості на одиницю впровадження і–го заходу;

∑
=

→=
n

i
ii xfF

1
max

 S∆ – завдання щодо сумарного зниження собівартості від впроваджен-
ня НТД;

pi – приріст прибутку на одиницю обсягу впровадження і–го заходу;
P – завдання щодо сумарного приросту прибутку від впровадження 

НТД;
qi  – умовне зменшення чисельності на одиницю обсягу впровадження 

і–го заходу;
 S∆Q – заплановане відносне зменшення чисельності від впровадження 

НТД;
 S∆mi  – економія матеріальних ресурсів певного виду на одиницю впро-

вадження і–го заходу (обмеження може бути розгорнуте по всіх найбільш 
дефіцитних для даного підприємства видах матеріальних ресурсів);

 S∆M– завдання щодо економії відповідного ресурсу;
zi  – витрати на одиницю впровадження і–го заходу;
Z – ліміт фінансування плану нововведень;
V min , V max – мінімальний і максимальний обсяги впровадження НТД.
Після виявлення оптимальних обсягів впровадження науково–технічних 

досягнень може бути встановлена черговість запуску нововведень для отри-
мання ланцюгового ефекту по всіх ланках виробничо–економічної системи. 

Значення синергетичного підходу посилюється під час «фазових пере-
ходів» (радикальних змін), коли виникає нова сукупність ризиків і, водно-
час, нова комбінація можливостей. Швидке реагування на ці ризики ви-
магає пошуку шляхів об’єднання зусиль різних підрозділів підприємства. 

В рамках синергетичного підходу слід звернути увагу на різноманітні 
форми кооперації з іншими підприємствами, оскільки кооперація є осно-
вним джерелом синергетичного ефекту. Такими формами кооперації висту-
пають аутсорсинг, аутстафінг, толінг, франчайзинг і т. п. Наприклад, коопе-
рація з іншими підприємствами щодо постачання комплектуючих дозволяє 
швидко розпочати виробництво кінцевої продукції і, водночас, будувати 
технологічну нитку у зворотний бік від складального цеху до первинного пе-
реділу, формуючи таким чином власне виробництво із замкненим циклом.

Висновки. Системно–синергетичний підхід до організації інноваційно-
го менеджменту забезпечує наступні переваги:

• усвідомлення комплементарності всіх факторів розвитку;
• узгодження стратегічних і поточних пріоритетів розвитку;
• використання потенціалу складних систем шляхом раціонального 

розподілу праці, розподілу ризиків, кооперації елементів систем;
• погодження фінансових та інноваційних критеріїв розвитку;
• відбір та успадкування раціональних елементів минулого досвіду;
• накопичення потенціалу для переведенням системи у новий стан;
• завчасна підготовка до радикальних змін (фазових переходів);
• можливість налагодження державно–приватного партнерства;
• участь у кластерах з метою використання регіональних переваг;

 S∆
 S∆

 S∆
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• використання можливостей самоорганізації системи;
• забезпечення експоненціального зростання за рахунок інновацій; 
• використання можливостей диверсифікація видів діяльності;
• запуск ланцюгового ефекту новацій по всьому виробничому циклу.
Подальші дослідження з проблем синергетичного ефекту інноваційно-

го менеджменту мають бути спрямовані на розробку інтегральної оцінки 
сумісного впливу факторів; на вивчення коефіцієнтів еластичності впливу 
кожного з факторів та співвідношень між факторами; на розробку методів 
прогнозування життєвого циклу підприємств та оцінки тривалості окре-
мих стадій цього циклу за допомогою синергетичних підходів. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті запропонована система управління інноваційною діяльніс-
тю на машинобудівних підприємствах України. Проаналізовано стан ма-

шинобудування в Україні. Виявлено проблеми введення інновацій у діяль-
ність машинобудівного підприємства. Розглянуті основні вимоги до сис-
теми управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємства 
та функції управління інноваційною діяльністю на підприємствах.

Ключові слова: інноваційна діяльність, процес управління інновація-
ми, інноваційний розвиток 

The article presents the system of innovation management in engineering 
enterprises of Ukraine. The state of engineering in Ukraine. The problems 
introducing innovations in engineering enterprise activity. The basic requirements 
for the system of innovative development of enterprise engineering and functions of 
innovation management in enterprises.

Keywords: innovation, process innovation management, innovative 
development

Вступ.  Сучасний стан багатьох галузей народного господарства України 
притаманні таки риси, як технологічна відсталість, високий рівень зносу 
основних засобів, низькі показники продуктивності праці і наукоємності.

Для подолання такого стану економіки необхідна модернізація системи 
управління інноваціями, розробка комплексу ефективних управлінських 
рішень з ціллю підвищення конкурентоспроможності галузі. Саме вдоско-
налення системи управління інноваційними процесами та її елементами в 
галузі дозволяють підвищити рівень інноваційної активності підприємств 
галузі. Машинобудівна галузь не є виключенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку І. Шумпетера [6], під 
інноваціями розуміється введення нового продукту або якісне вдоскона-
лення колишнього, впровадження нового методу виробництва, відкриття 
нового ринку, придбання нового джерела сировини, здійснення нової ор-
ганізації виробництва. Е. А. Уткін [1] вважає, що під інновацією зазвичай 
мається на увазі об’єкт, впроваджений у виробництво; М. Іванов [3] та ін. 
вважають, що інновація – це комерційне освоєння нової ідеї.

Висвітлення проблеми управління інноваційною діяльністю розкрива-
ються в роботах та публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідни-
ків. Волкова  О.І., Гречан А.П., Денисенка М.П., А.П. Гречан [1] та інших, а 
також закордонних дослідників В.В.Стадник, Й.А. Йохна [4] та інші.

Основний акцент на рівні підприємства ставиться на формування інно-
ваційної стратегії та знаходження механізмів інноваційного розвитку під-
приємства. Але велика кількість дослідників концентрує свою увагу на до-
слідженні інновацій на підприємстві, намагаються розкрити їх суть, зміст 
та виділити позитивні сторони їх впровадження.

Постановка завдання. Головною метою статті є розробка системи 
управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства че-
рез вирішення таких завдань:
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• дослідити впровадження та створення інноваційного продукту в ді-
яльність машинобудівних підприємств;

• виявити проблеми введення інновацій діяльності машинобудівного 
підприємства;

• розробити систему управління інноваціями на машинобудівного під-
приємства.

Результати дослідження. Машинобудування є провідною галуззю усієї 
промисловості, тобто їі серцевиною. Воно постачає народному господар-
ству верстати, транспортні засоби (судна, тепловози, електровози, вагони, 
автомобілі, літаки тощо), сільськогосподарські машини, екскаватори, ге-
нератори для електростанцій, технологічне обладнання для заводів, фа-
брик і тим самим сприяє розвитку вcix галузей народного господарства та 
впровадженню досягнень науково–технічного прогресу.

Машинобудівельна галузь сьогодні не являється конкурентоспромож-
ною на світовому ринку в силу її технологічного відставання від промис-
лового розвитку країн. В міжнародному машинобудуванні лідирують такі 
країни, як Японія, США, Германія, Швейцарія та Великобританія [3].

Ряд складнощів у господарюючих суб’єктах в Україні на сучасному етапі 
багато в чому пояснюється досить низьким рівнем інноваційного розвитку 
промислових підприємств, відповідністю більш ефективної функціоную-
чої системи управління інноваційним розвитком підприємств.

Загальна характеристика інноваційної системи, це головна роль під-
приємства в інноваційному процесі, оскільки підприємства здійснюють 
практичне застосування інноваційних розробок. Тому, необхідно удоско-
налити концепцію інноваційного розвитку виробництва, сформувати її 
сутність та основні завдання [4].

У практиці управління інноваційною діяльністю підприємства немину-
че стикаються з низкою труднощів наведених в табл.1. 

Для того, щоб знизити або прибрати вплив перерахованих вище факто-
рів на інноваційний процес, необхідно створити ефективну систему управ-
ління інноваціями на машинобудівних підприємстві, що повинна містити в 
собі комплекс потрібних фінансово–економічних та господарських функ-
цій, дій та процесу управління для підтримання необхідної структури інно-
ваційних проектів.

На меті системи управління інноваціями на підприємстві повинно бути 
побудова такої низки інноваційних проектів, при якій підприємство отримає 
максимальний економічний ефект від розробки та їх впровадження [5].

Система управління інноваціями повинна бути ефективною, що перед-
бачає оперативність і надійність, якість прийнятих рішень, мінімізацію 
пов’язаних з цим затрат часу, економію загальних витрат на утримання 
апарату управління і т. д. Ефективність функціонування системи управлін-
ня можна підвищити за допомогою більш надійних зв’язків, своєчасності 
та повноти інформації.

Таблиця 1
Проблеми введення інновацій діяльності 

машинобудівного підприємства 
Тип проблеми Характеристики проблеми

Відсутність окре-
мих елементів інно-
ваційного процесу

Розрив між інвестиційною програмою і планом НДДКР
Створення великої кількість незатребуваних інновацій
Завершення процесу на етапі НДДКР (без впровадження)
Впровадження застарілих або нових, але неефективних рішень

Відсутність мотива-
ції до підвищення 
ефективності

Прагнення керівництва до збереження статус–кво
Створення інновацій «для галочки»
«Освоєння» бюджету НДДКР
«Виведення» винаходів за межі підприємства

Відсутність органі-
заційної підтримки

За інновації відповідають усі і ніхто
Працівник не знає способів впровадження своїх пропозицій
«Генератори ідей» не знають про запити на інновації
Ідеї потрапляють «у довгий ящик», ніхто їх не доводить до впровадження

Низька підприєм-
ницька культура і 
проблема захисту ІВ

Придушення ініціативи співробітника колегами і начальством
Взаємна недовіра роботодавця і працівника
Нерозуміння основних ролей в процесі комерціалізації ІВ
Прагнення «взяти», а не «купити»

Джерело: розроблено авторами на основі [3]

Розглянемо основні вимоги до системи управління інноваційним роз-
витком машинобудівних підприємств [3]:

• несуперечливість стратегії розвитку держави;
• гнучкість і адаптація до мінливих умов зовнішньої та внутрішньої се-

реди функціонування машинобудівних підприємств;
• можливість формування механізму управління, здатного в повному об-

сязі використовувати інноваційний потенціал мани будівних підприємств;
Система управління інноваційним процесом на машинобудівних під-

приємствах базується на таких складових [3]:
• стратегічного планування, формування запитів на інновації та їх впро-

вадження (менеджер, відповідальний за інноваційний процес);
• пошук / генерація ідей (центр розробок );
• відсів та доопрацювання ідей (аналітичний центру);
• впровадження інновацій (центр управління проектами).
У відповідності з вищеперерахованими проблемами введення іннова-

цій на підприємствах машинобудівної галузі, пропонується схема дій, ко-
тра дає змогу раціонально використовувати і планувати всю необхідну ді-
яльність відповідно до системи управління інноваціями (рис. 1).

Дана схема дозволяє мати уявлення про алгоритм процесів запуску ін-
новацій на підприємстві, відслідковувати виконання завдань на кожному з 
етапів, контролювати дотримання затверджених правил та вимог, а також 
підрахувати можливі ризики щодо проявів збою в структурі процесу чи 
впливу непередбачених факторів із зовні.
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Рис. 2. Схема управління інноваціями на машинобудівному підприємстві
Джерело: розроблено авторами на основі [4,7]

Для реалізації мети, поставленої перед керівництвом, підприємство по-
винно забезпечувати вирішення цілого ряду функцій:

• аналіз зовнішнього середовища й прогнозування його розвитку; 
• аналіз внутрішнього середовища підприємства;
• вибір напрямку інноваційного розвитку підприємства; 
• виокремлення цільової ділянки ринку (сегмент або „ніша”), яка необ-

хідна для реалізації вже існуючих варіації інноваційного розвитку;

• дослідження та оцінка ризиків не лише на етапі інноваційного роз-
витку, а й усього процесу загалом. При необхідності відкоригувати етапи 
роботи за результатами аналізу;

• відбір пріоритетних напрямків діяльності. Ґрунтуючись на основі існу-
ючих варіантів інноваційного розвитку можливостей на ринку, можна сфор-
мувати систему поточних та довгострокових цілей, визначити завдання по 
пріоритету, вирішення котрих призводить до досягнення поставлених цілей;

• створення організаційної структури управління інноваціями; 
• розмежування виробничо–збутової й фінансової діяльності відповідно 

до обраних пріоритетних напрямах. Створюють перспективні й поточні пла-
ни, розраховують бюджет проектів (обсяг інвестицій) та визначають джере-
ла їх фінансування, розробляють оптимальну інвестиційну структуру;

• аналіз заходів, направлених на реалізацію потенціалу інноваційного 
розвитку;

• розробка рішень щодо своєчасних змін пріоритетів та пошуків альтер-
нативних напрямів інноваційної діяльності [5].

Висновки. На сьогоднішній день стан інноваційної діяльності вітчиз-
няних машинобудівних підприємств України відстає у розвитку порівняно 
з підприємствами країн з розвинутою ринковою економікою, тому необ-
хідно впроваджувати системи управління інноваціями на підприємстві, які 
дадуть можливість забезпечити ефективну роботу всього підприємства та 
досягти високих результатів.

Проведене дослідження показало, що система управління інноваціями має 
складну структуру та багато рівнів, на кожному з яких постійно відбувається 
взаємообмін інформацією й певними напрацюваннями та подальше направ-
лення на наступний рівень, де будуть використанні вже раніше напрацьовані 
результати. Також, було розглянуто основні проблеми з якими стикаються під-
приємства при введенні інновацій та основні вимоги до формування системи 
управління інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємства.

Використання запропонованої схеми побудови системи управління до-
зволить сформувати новий алгоритм співпраці серед різних елементів сис-
тем управління, що дасть змогу отримати ефект синергії, а також сформува-
ти більш ефективнішу, адаптивну та раціональну процедуру дій для забезпе-
чення безперебійного функціонування всіх систем та підрозділів між собою.
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ІННОВАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ 
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

В статті проаналізовано поняття інноваційної поведінки, розгля-
нуто тип інноваційної поведінки залежно від позиції компанії на стадії 
життєвого циклу інноваційного ринку, запропоновано розглядати тип 
інноваційної поведінки на етапі зародження.

Ключові слова: інноваційна поведінка, інноваційна діяльність,форми 
інноваційної поведінки.

The article analyzes the concept of innovation behavior, consider the type of 
innovation behavior depending on the position of the stage of the life cycle of innovation 
market, proposed to consider the type of innovation behavior at its inception.

Keywords: innovative behavior, innovation, form of iinovaton behavoir.

Вступ. Циклічний характер економічних відносин зумовлює виокрем-
лення певних видів інноваційної поведінки підприємств в залежності від 
умов діяльності. В інноваційні діяльності тип інноваційної поведінки під-
приємства залежить від умов ринку, які в свою чергу залежать від стадії 
життєвого циклу інноваційного ринку. Виокремлення особливостей ді-
яльності підприємства в залежності від даних умов є важливим аспектом 
управління зазначеними процесами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В сучасній економічній лі-
тературі інноваційній діяльності відносять велику роль серед факторів, 
що стимулюють економічне зростання. Питанням інноваційної діяльнос-
ті, інноваційної поведінки, інноваційної стратегії приділяли багато уваги 
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: І. Шумпетер, Б. Фрімен, Ф. Діксон, 
Г. Менш, Н. Д. Кондратьев, А. Ф. Бондаренко, А. Г. Алімов та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення поняття ін-
новаційної поведінки підприємства, аналіз типів інноваційної поведінки 
підприємств в залежності від стадії життєвого циклу інноваційного ринку.

Результати дослідження. Згідно А. Н. Леонтьєвим поведінка – це реак-
ція суб’єкта на предметний зміст навколишнього середовища, що безпо-
середньо породжує сам процес взаємовідносин суб’єкта з реальністю [1]. 
О. В. Кобак визначив інноваційну поведінку як особливий тип індивідуаль-
ної або колективної поведінки, пов’язаний з систематичним оволодінням 
суб’єктами нових способів діяльності в різноманітних сферах життєдіяль-
ності, створенні нових матеріальних або нематеріальних об’єктів [2]. 

Отже, інноваційну поведінку підприємства можна визначити як комп-
лекс дій спрямованих на створення нових об’єктів життєдіяльності сус-
пільства. Або як цілеспрямоване здійснення інноваційної діяльності під-
приємством. 

Розглядаючи класифікацію підприємств за типом інноваційної по-
ведінки варто звернути увагу класифікацію за такими типами: віоленти, 
патієнти, експлеренти та комутанти [3]. Також аналогічна класифікація 
запропонована швейцарським економістом Х. Фрізевінкелем [3], котрий 
запропонував проводити аналогію інноваційної поведінки компаній з по-
ведінкою в світі тварин: віоленти – «леви», паієнти – «лисиці», експлерен-
ти – «ластівки», комутанти – «миші».

Вагомим доробком є сформована матриця «Витрати – споживча цінність» 
за допомогою якої визначають тип інноваційної поведінки підприємства.

Рис. 1. Матриця «Витрати – споживча цінність» 
визначення типу інноваційної поведінки підприємства

Джерело: складено авторами на основі [3]

Розглянемо більш детально кожен з типів інноваційної поведінки від-
повідно до вищевказаної класифікації. 
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Далі більш детально по кожному із типів інноваційної поведінки. 
«Леви» – це тип підприємства віолента з силовою інноваційною стратегією, 
для таких підприємств характерний високий рівень капіталу та значні ви-
трати на НДДКР. З рис. 1 видно, при такому типу поведінки при помірних ви-
тратах підприємство виробляє споживчу цінність на середньому рівні, але з 
широким асортиментом і товарами, які задовольняють масові потреби [4]. 

«Лиси» (патієнти)  – підприємства з помірними витратами на НДДКР, в 
основному спрямованими на поліпшення вже існуючого інноваційного про-
дукту або інколи самі створюють нововведення. Такі фірми працюють на вузь-
кий сегмент ринку та задовольняють масові але нестандартні потреби [4].

Інноваційний тип поведінки «Ластівок»  – експлеренти, підприємства 
які працюють над створенням нових або радикальному перетворенні сег-
ментів ринку. Характерний експериментальний профіль виробництва, та 
задоволення інноваційних потреб [4].

«Миші»  – підприємства цілком орієнтовані на малий та середній біз-
нес. Такі компанії діють на етапі спаду циклу випуску продукції, політика 
НДДКР як правило відсутня. Основна задача науково–технічного відділу 
полягає в правильному освоєнні виробів, що випускається віолентами [5].

Кожному із розглянутих типів інноваційної поведінки притаманне своє 
місце на відповідному етапі життєвого циклу інноваційного ринку. Так Ле-
вам та Лисам відповідає стадія зрілості: максимальний прибуток, низький 
ступінь ринкового ризику. Ластівки – етап зростання та Миші, які працю-
ють на стадії спадання циклу інноваційного ринку [6]. 

Аналізуючи характеристику кожного з типів, слід зазначити про необ-
хідність виокремлення типу поведінки на стадії зародження, адже, стадія 
зародження в інноваційній діяльності, як правило, характерна високими 
витратами та рівнем ризиковості. На стадії зародження за своєю поведін-
кою характерні саме стартап компанії, які в свою чергу характеризуються 
тим, що інвестиції на дослідження, створення, розробку інноваційної про-
дукції здійснюються на тривалий час без повернення коштів, а капіталіза-
ція підприємства відбувається через 7–10 р.

Стартап компанія – це новостворене підприємство, що основана на ін-
новаціях або інноваційних технологіях, ще не вийшла на ринок або тільки 
на нього виходить [7]. Основними характеристиками стартап компаній є 
відсутність власних ресурсів за наявності інноваційної ідеї. Такі компанії 
залучають інвестиції ззовні та реалізують інноваційну бізнес ідею. Розріз-
няють декілька стадій розвитку стартап компаній: посівну, стадію запуску, 
стадію зростання та стадію розширення [7]. 

Розглядаючи «стартап» як форму інноваційної поведінки варто відзна-
чити, що Леви та Лиси для утримання своєї позиції на ринку скуповують 
та інвестують в стартап компанії, таку тенденцію можна пояснити тим, що 
створення інноваційного продукту є досить ризиковою діяльністю. Тому, 
великі компанії створюють інфраструктуру для створення та розвитку 

стартап компаній для подальшого їх поглинання з метою заволодіння вже 
перевіреної на ранніх стадіях життєвого циклу інноваційного ринку.

Розглянемо наглядно життєвий цикл інноваційного ринку за стадіями 
та відповідною поведінкою підприємств.

Рис. 2 Інноваційна поведінка в залежності від стадії
життєвого циклу інноваційного ринку

Джерело: сформовано автором з урахуванням [6]

З рис. 1 видно, що саме стартап компанії дають початок інноваційно-
му продукту компанії які ще не працюють на ринку. Таким чином, можна 
стверджувати, що інноваційна поведінка новостворених компаній почина-
ється саме з поведінки «стартапа». Фірми «стартапи»  – новостворені під-
приємства під конкретну інноваційну ідею з метою її комерціалізації на 
ринку, характеризуються високим рівнем витрат на НДДКР й доведення 
«ідеї» до ринкового вигляду загалом, а також відсутність прибутку. 

Висновки. Таким чином, ватро враховувати «стартапи» як інноваційну 
поведінку підприємства на стадії зародження. Також варто зазначити, що 
поведінка «стартапів» не є довгостроковою, як в інших типах інноваційної 
поведінки. Визначена нами інноваційна поведінка потребує додаткових до-
сліджень особливостей розвитку та діяльності підприємств «стартапів» як 
початкового етапу інноваційної поведінки підприємств.
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РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ІННОВАТИЗАЦІЇ

Проаналізовані різні підходи щодо визначення категорії «людський капі-
тал» та визначено вирішальну роль людського капіталу у період інноватизації.

Ключові слова: інновація, людський капітал, управління,інвестиції
Analyzed various approaches to defining the category of «human capital» and 

identified the crucial role of human capital in the period of innovation.
Keywords: innovation, human capital management, investment

Вступ. Протягом останніх десятиліть інновації у всіх аспектах діяльнос-
ті стали невід’ємною частиною життя практично кожної компанії у всьому 
світі. Справа в тому, що глобалізація, посилення конкуренції на міжнарод-
них і національних ринках, зміни в державному регулюванні змушують 
підприємство постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї 
роботи. Для реалізації цього завдання підприємства все частіше стали 

впроваджувати програми інноваційних перетворень. Незважаючи на те, 
що кінець ХХ ст. з усією очевидністю показав справжню роль працівників 
не тільки в реалізації інновацій, але в розбудові конкурентоспроможного 
підприємства, більшість підприємств, навіть дуже великих, як і раніше не 
проводять всебічної оцінки ефективності управління людським капіталом.

Актуалізує необхідність дослідження факт зростання ролі людського 
капіталу в сучасній економіці, що базується на знаннях та інноваціях. Дже-
релом конкурентних переваг підприємств стають не стільки їх матеріаль-
ні ресурси, скільки елементи людського капіталу. Тому людський капітал 
стає головним об’єктом аналізу та управління. У зв’язку з цим інвестиції 
у формування та використання людського капіталу розглядаються як ви-
значальна умова економічного зростання підприємства, головна рушійна 
сила підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності. Врахову-
ючи сказане, вивчення інновацій в системі управління людським капіта-
лом, виявлення особливостей системи управління людського капіталу, які 
зумовлюють необхідність постійного впровадження інновацій, розробку 
рішень, спрямованих на підвищення ефективності реалізації нових аспек-
тів діяльності працівників на підприємстві, являють великий науковий та 
практичний інтерес і є вкрай актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історично, обгрунтування те-
орії людського капіталу бере свій початок з робіт Г. Беккера, І. . Бен–Пората, 
М. Блауг, С. Боулс, У. Боуена, Б. Вейсброда, Дж. Мінцера, Л. Туроу, Т. Шульца 
та ін. Незважаючи на довгу історію розвитку теорії людського капіталу, в за-
рубіжній літературі так і не було сформовано єдиного підходу до визначення 
цього поняття та методів його оцінки. Тим не менше, більшість як зарубіж-
них, так і вітчизняних робіт аналізують інвестиції в людський капітал або 
на індивідуальному рівні (як рішення окремої людини), або на макрорівні 
(як елемент державної соціальної політики). Лише в останні роки стали 
з’являтися окремі дослідження, в яких людський капітал працівників роз-
глядається на рівні підприємства, як елемент інтелектуального капіталу 
підприємства (Д. Андріссен, Е. Брукінг, М. Мелоун, Р. Петті, Л. Едвінссон та 
ін). Актуальність та відсутність у вітчизняній економічній літературі дослі-
джень, які розкривають дану проблему, визначили вибір теми і її цілей. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження та системати-
зація теоретичних аспектів існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду 
з питань людського капіталу в період інноватизації з метою підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Одними з актуальніших завдань є 
теоретичне обґрунтування сутності людського капіталу, визначення люд-
ського капиталу – як рушійної сили формування та реалізації потенціалу 
та впровадження інновацій.

Результати дослідження. Фінансова криза, що вибухнула залучила ще 
більше уваги до даної проблеми. Темпи зростання основних економік сві-
ту істотно скоротилися, і Україна опинилася в складній ситуації виклику. 
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Наша економіка не володіє тим запасом міцності, що є у лідерів сучасного 
світу. Крім того існують межі зростання національної економіки, подолан-
ня яких можливе виключно на основі інноваційного шляху розвитку. Сло-
во “інновація” означає комплексний процес створення, розповсюдження 
та використання нововведення, яке сприяє розвитку та підвищенню ефек-
тивності роботи підприємств, а також задоволенню певних потреб [1, с. 14]. 
Інноваційний процес є обов’язковим та основною умовою забезпечення 
конкурентоспроможності виробництва і продукції, завоювання та утри-
мання позицій на ринках, підвищення продуктивності, а в підсумку і ефек-
тивність як підприємства, так і економіки в цілому. Найважливішим по-
казником, що характеризує інноваційну активність підприємства, є частка 
коштів від обороту, що спрямовується на фінансування НДДКР. Передо-
ві світові компанії витрачають на НДДКР 7–12 % своєї виручки. На жаль, 
Україні поки пишатися нічим: її частка у світовому ринку наукомісткої 
продукції складає близько 0,1%, який оцінюється в 2,5–3,0 трлн. дол.США, 
а частка інноваційної продукції – менше 5% від загального обсягу промис-
лової продукції [2, с. 11]. Такий стан справ пояснюється не лише складно-
щами залучення фінансування і нестачею власних коштів, а в першу чергу 
тим, що наші підприємства ще не до кінця усвідомили принципову важли-
вість інновацій як запоруки існування компанії в майбутньому.

М.  Портер вважає, що інновації – це можливість здобуття конкурентних 
переваг. Інновації виявляються в новому дизайні продукту, у новому процесі 
виробництва, у новому підході до маркетингу, у новій методиці підвищення 
кваліфікації працівників [3, с. 37]. Так, вчений К.   Фрімен називає інновацію 
технічною, дизайнерською, виробничою, управлінською діяльністю, виго-
товленням нових товарів, першим комерційним використанням нових про-
цесів або обладнання [4, с.348]. З визначення стає зрозумілим, що головни-
ми чинниками створення ефективної інноваційної економіки є системний 
підхід в процесі її реалізації і домінуюча роль людського капіталу.

Так, Р.   Беккер визначає людський капітал як «наявний у кожного запас 
знань, здібностей і мотивацій» [5, с.11]. Відомий теоретик людського капі-
талу Т.   Шульц вкладає в поняття «людський капітал» наступне: «Людський 
ка пітал є форма капіталу, тому що є джерелом будують заробітків. Він 
людський, тому що є складовою частиною людини» [6,с.577]. Аналізуючи 
наукові праці Т. Шульца та Г. Беккера ми погоджуємось, що до структури 
людського капіталу належить велика ланка складових: капітал–здоров’я, 
капітал–праці, соціальний капітал, інтелектуальний капітал тощо. Л. Туроу 
вважає, що людський капітал являє собою здатність виробляти предмети 
і послуги [7, с.15]. Дж. Кендрік розуміє під людським капіталом знання лю-
дини, загальні і специфічні, його здатності до продуктивної праці [8,с.31]. 
Так, вчені Л. Р. Сімкина і М. М. Критський присвячують свої дослідження 
аналізу людського капіталу та проблем формування інноваційної економі-
ки, розглядаючи людський капітал як спосіб організації економічної жит-

тєдіяльності, властива постіндустріальному суспільству [9, с.7]. Певний 
інтерес представляє монографія Б. В. Салихова, де інтелект розглядається 
як моральна цінність і обґрунтовується закономірний характер інтелекту-
алізації сучасної економіки [10, с. 22]. Свій внесок у дослідження особли-
востей інтелектуального капіталу вніс економіст Т. Стюарт, що претендує 
на виявлення прихованих резервів творчих працівників компанії; як залу-
чити сталості споживачів і як керувати цими життєво важливими «актива-
ми», які нерідко ігнорують. Автор показує, як користуються своїм інтелек-
туальним капіталом для розвитку виробництва всесвітньо відомі компанії 
«General Electric», «Hewlett – Packard» і «Merck and Со» [11, с.12].

На нашу думку, людський капітал складається з набутих знань, нави-
чок, мотивацій та енергії, якими наділена людина і які можуть викорис-
товуватися протягом певного часу з метою виробництва товарів та послуг. 
Зауважимо, що представники теорії людського капіталу розглядають до-
сліджувану категорію у вузькому і широкому ракурсі: У першому випад-
ку, людський капітал як інвестиції в освіту, в другому – людський капітал 
формується через інвестиції (довгострокові вкладення капіталу) у люди-
ни. Найбільш важливим на нашу думку є поняття людського капіталу на 
рівні фірми (мікро–рівень), який можна розділити на загальний (перемі-
щуваний) і специфічний (непереміщуваний). Загальний людський капітал 
включає теоретичні та інші універсальні знання, які мають широку область 
застосування та здобуваються в школах, вузах та інших освітніх установах. 
Специфічний людський капітал пов’язаний з конкретним підприємством: 
знання фірми, її організаційної структури та схеми управління, специфіч-
них технологій, особливостей робочого місця, клієнтів підприємства.

Значні інвестиції в людський капітал у формі навчання та розвитку спів-
робітників здійснюють приватні підприємства. Навчання може проходити 
на підприємстві на робочому місці; на підприємстві, але поза робочим міс-
цем; за межами підприємства. Найбільше поширення одержала типологія 
розподілу навчання на внутрішнє та навчання, здійснюване зовнішніми під-
приємствами. Цей розподіл на нашу думку принциповий, тому що в першо-
му випадку засобу вкладаються у власне підприємство, а в другому – у чуже. 
Для того щоб підприємство працювало, не знижуючи досягнутого рівня, на 
нашу думку, воно повинне стати підприємством, що навчається. Підприєм-
ство, що самонавчається, сприяє навчанню всіх своїх співробітників, без-
упинно трансформує всі процеси, що відбуваються в ній. Перехід підпри-
ємства в якість що навчається вимагає делегування співробітникам повно-
важень та відповідальності; залучення їх у процес управління та рішення 
проблем; навчання персоналу, що відповідає вимогам конкурентного серед-
овища, що змінюється; формування культури безперервного навчання [12, 
с.65]. Саме відповідність стратегії підприємства та управління людським ка-
піталом дозволяє компанії одержати та розвити ті людські ресурси, які здат-
ні швидше навчатися й ефективніше застосовувати свої знання [13, с.200]. 
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У самому загальному виді модель інвестицій у людський капітал повинна 
враховувати вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. На нашу думку, 
ми пропонуємо відносно закриту, вірніше – усічену модель, де в якості що 
детермінують розглядаються внутрішні фактори (крім їхньої спільної дії), 
а вплив зовнішніх вважається умовно постійним. Тобто, вплив стратегії ве-
дення бізнесу, особистісних характеристиках керівника (вік, освіта, стать та 
досвід роботи) та економічного стану підприємств на навчання й розвиток 
персоналу. Відзначимо, що ми не виключаємо вплив й інших факторів, які 
можуть впливати на інвестиції в людський капітал співробітників підпри-
ємств, проте, проведений аналіз закордонної літератури дозволяє прийти 
до висновку, що вплив зазначених вище детермінант (з огляду на специфіку 
підприємств торгівлі) проявляє себе найбільше істотно. Дослідження одно-
значно свідчить, що детермінуючою є стратегія підприємства, під якою ви-
будовуються елементи управління людським капіталом [12, с.66]. Ще в 1980 
р. Майкл Портер висловив думку, що більшість лідерів бізнесу користують-
ся досить обмеженим набором конкурентних стратегій: «продавай дешевше, 
ніж інші», «зроби продукт відмінним від інших», «сконцентруйся на якості 
певного продукту»[3, с.45] 

Труднощі, з якими стикаються власники та керівники підприємств, у 
першу чергу, пов’язані з недооцінкою факторів активізації людського ка-
піталу для підвищення конкурентоздатності підприємств. Важливо під-
креслити й елементарний недолік досвіду в розробці та реалізації про-
грам розвитку персоналу підприємств. В існуючих умовах на перше місце 
виходить проблема забезпечення виживання підприємств, що припускає 
наявність чітко функціонуючої системи оперативного й стратегічного 
управління (як на державному рівні, так і на рівні конкретного підпри-
ємства). Крім того, ініціативи в області підвищення кваліфікації повинні 
обов’язково інтегруватися з іншими мірами, які впливають на продук-
тивність і конкурентоздатність підприємств.

Висновки. Таким чином, узагальнивши існуючі визначення, на нашу 
думку, людський капітал можна трактувати наступним чином: це основний 
фактор розвитку інноваційної економіки, що включає сукупність природ-
них здібностей, знань, професійних навичок, здоров’я, інноваційної куль-
тури, мотиваційного чинника та можливості їх практичного застосування. 
Здатність управляти таким видом активів є однієї із ключових компетенцією 
компанії в економіці знань. Іншими словами, трансформувалися і вимоги 
сучасного підприємництва, які, з одного боку, вивели на перший план не 
просто робочу силу, але головне її якість – інтелект, а з іншого – піднесли зна-
чимість знання та інформації, перетворивши їх в головні стратегічні ресур-
си сучасної економічної діяльності. Перспективою подальшого досліджен-
ня в цьому напрямку є обґрунтування заходів щодо вдосконалення заходів 
управління людським капіталом підприємства в інноваційній економіці.
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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
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Розкрито особливості управління розвитком підприємства на засадах 
процесного підходу на основі впровадження нових стандартів якості, про-
аналізовано елементи системи управління розвитком підприємства та 
обґрунтовано шляхи підвищення розвитку підприємства використовую-
чи впровадження нових стандартів якості. 
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This article reveals main features of management development on the basis 
of the process approach based on the implementation of new quality standards, 
the elements of management system development are analyzed and the ways of 
management improvement of quality development are justified. 

Keywords: protsesny pіdhіd, the system upravlіnnya yakіstyu standard of Quality.

Вступ. Сьогодні в умовах ринкової невизначеності та підвищеної кон-
куренції діяльність підприємств змінюється. Функціонування підприєм-
ства в умовах ринку передбачає пошук і розробку кожним з них власного 
шляху розвитку, тобто формування інноваційної моделі розвитку вико-
ристовуючи процесний підход. Важливим стає необхідність впровадження 
нових стандартів якості задля підтримки економічного розвитку підпри-
ємства, конкурентоспроможності, а також виходу на зовнішні ринки. Тому 
виникає потреба у аналізі основних проблем та підходів до удосконален-
ня управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу на 
основі впровадження нових стандартів якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико–методологічні й еко-
номіко–організаційні аспекти системи управління процесним підходом роз-
глядали в роботах провідні вітчизняні та зарубіжні вчені–економісти: М. Хам-
мер, Д. Чампі, Ф. Тейлор, Г. Форд, А.Файоль, Л. Гюлік, Л. Урвік, Дж.Муні, К. Ада-
мецький, А. Рейлі, Ч. Барнардат, Г. Монастирський, В. Стадник та інші. 

Незважаючи на значну кількість фахових праць єдиного визначен-
ня управління розвитком підприємтсва на засадах процесного підходу на 
основі впровадження нових стандартів якості досі не існує. Тому вбачаєть-
ся необхідним дослідження поданої проблеми.

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття особли-
востей розвитку підприємства на засадах процесного підходу на основі 
впровадження нових стандартів якості, аналіз елементів та визначення 
взаємозв’язків підсистем системи управління розвитком підприємства.

Результати дослідження. Будь–яка діяльність може розглядати-
ся як процес і тому вона може бути поліпшена. Усі види діяльності та 
відповідні їм управлінські та технологічні процеси на підприємстві 
взаємопов’язані, таким чином, діяльність підприємства являє собою мере-
жу взаємопов’язаних процесів.

Нині для більшості українських підприємств характерна функціональ-
но–ієрархічна модель управління, яка має ряд суттєвих недоліків, практично 
неможливих для усунення в рамках великих організацій. Основна проблема – 
неефективний обмін інформацією між функціональними підрозділами, так 
як інформація, що необхідна для прийняття рішення, спочатку направляється 
знизу вгору до керівника, а потім спускається вниз по ланцюжку безпосеред-
ньому виконавцю, тим самим, долаючи безліч різних перешкод. Подібна сис-
тема управління не здатна швидко реагувати на постійні зміни в зовнішньому 
середовищі і породжує численні помилки в передачі даних і контролі рішень.

Для відтворення всіх процесів вище керівництво має визначити їх при-
значення, поставити перед відповідальними за кожний процес мету і за-
твердити планові значення показників результативності та ефективності 
цих процесів. Відповідальні за процеси, у свою чергу, приймають управлін-
ські рішення на підставі інформації, що надійшла і встановлених планів. 

З часом впровадження та широкого використання інформаційних тех-
нологій в управління призвело до того, що топ–менеджмент делегував 
значну частину своїх повноважень на середні рівні управління. Адже мене-
джери на своїх робочих місцях можуть отримувати і аналізувати будь–яку 
інформацію необхідну для прийняття рішень. Для вирішення завдань су-
часного бізнесу щодо вдосконалення продукції та завоювання споживчих 
переваг був розроблений новий підхід до управління, а саме процесний. 
Ключовим у розумінні процесного підходу є перехід від вертикальної по-
будови організаційної структури до горизонтальної.

Вміння організації швидко адаптуватися до постійно змінюваних умов до-
вкілля, є дуже важливим фактором. Отже, здатність організації змінюватися 
є однією з найважливіших характеристик системи управління компанією [5].

Незважаючи на різноманіття підходів, слід виділити одне розуміння 
процесного підходу, що ґрунтується на комплексному, системному розгля-
ді діяльності організації як сукупності процесів, розробці системи управ-
ління процесами з використанням принципів ISO серії 9000:2000 як най-
більш оптимальне. 

Мережа процесів організації  – такий підхід управління організацією 
умовно можна називати «повним» або, що більш точно його характеризує, 
системним підходом до виділення процесів підприємства, як цього вима-
гає ISO 9001:2000.

Стандарти міжнародної організації зі стандартизації ISO є найбільш ві-
домими і поширеними у світі. Стандарти ISO 9000 універсальні, їх можна 
застосовувати в якості моделей систем якості незалежно від галузі, в якій 
функціонує компанія. Такий підхід, очевидно, має свої переваги і недолі-
ки. Основною перевагою моделей ISO серії 9000 є їх популярність, пошире-
ність, визнання на світовому рівні, велика кількість експертів і аудиторів і 
невисока вартість послуг з сертифікації. Універсальність же моделей ISO 
серії 9000 містить у собі певні недоліки: вони є досить високорівневими і не 
містять конкретних методологічних розробок. Процесний підхід же є ба-
зою побудови Системи Менеджменту Якості на підприємстві [1].

Процесний підхід, поряд із загальною ідеологією, включає в себе не 
тільки опис бізнесу як мережі взаємопов’язаних процесів, але й постій-
ний контроль, управління і вдосконалення процесів. Таким чином, засто-
сування процесного підходу вимагає опису, оптимізації та автоматизації 
бізнес–процесів. Тут, у свою чергу, постає питання про програмне забезпе-
чення управління бізнес–процесами. Крім того, існує спеціальне програм-
не рішення, яке підтримує процесну модель, допомагає підприємствам у 
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процедурі впровадження Стандартів ISO 9000 та отримання сертифікату, 
а також адаптує вже реалізовані процеси до нової редакції Стандарту ISO 
9000: 2000  – Провідник Менеджменту Якості (Quality Management Scout, 
QM–Scout). В кожній стадії QM–проекту QM–Scout пропонує зразки доку-
ментів типу технологічних карт і виробничих інструкцій, робота з якими 
скоротить загальний час, необхідний для виконання проекту, і гарантує 
якість результатів.

Необхідність створення на підприємстві повноцінної системи управ-
ління якістю (Quality Management System, QM–системи) визначається ви-
могами ринку, а в деяких випадках і вимог державних органів. З іншого 
боку, QM–система є важливою складовою частиною системи управління 
підприємством, що впливає на якість продукції або послуги і конкуренто-
спроможність. Для російських підприємств сертифікація по ISO 9000 – це 
ще і пропуск на міжнародний ринок, а також дієвий засіб для ефективного 
покращення роботи всього підприємства.

Впровадження ефективної QM–системи дає підприємству такі переваги:
1) розширення ринків збуту;
2) наочність управління процесами;
3) зниження витрат і скорочення термінів освоєння нових видів про-

дукції, завдяки чіткій організації структури і процесів;
4) зростання колективізму;
5) підвищення гнучкості перебудови процесів при змінних вимогах і 

очікуваннях замовника;
6) зниження ризику відповідальності за продукцію.
У міру вдосконалення технологій, появи нових матеріалів, методів об-

робки, підвищення вимог до якості і надійності виробів виникає необхід-
ність у перегляді стандартів. В ISO існує правило: всі стандарти повинні 
переглядатися не рідше одного разу на п’ять років. Нині ISO належать 9300 
різних стандартів, опис яких займає 170700 сторінок тексту англійською мо-
вою [3]. Така велика кількість стандартів пояснюється тим, що стандарти 
ISO серії 9000 створювалися як незалежні від специфіки промисловості, але 
при практичному застосуванні знадобилася розробка рекомендацій, уточ-
нюючих застосування базових стандартів в таких областях, як сервіс, про-
грамні продукти, а також у специфічній діяльності, пов’язаної з перспектив-
ним керуванням, безперервним поліпшенням, перевірками, підготовкою та 
навчанням персоналу тощо. Ці стандарти містять мінімальні вимоги, яким 
повинна відповідати організація робіт по забезпеченню гарантії якості неза-
лежно від того, яку саме продукцію випускає підприємство або які послуги 
воно надає. У стандартах відсутній опис методів, за допомогою яких викла-
дені вимоги і рекомендації можуть бути реалізовані. Розробники стандартів 
покладаються на ініціативу і творчість конкретних виконавців, які у своїх 
специфічних умовах застосують вимоги і рекомендації стандартів. Якщо сис-
тема управління якістю, в рамках якої реалізуються процеси управління на 

даному підприємстві, відповідає вимогам зазначених стандартів, то сьогодні 
це сприймається як переконливий доказ здатності підприємства забезпечи-
ти випуск продукції або надання послуг необхідної якості. Для отримання 
сертифікату необхідно створити на підприємстві систему управління якістю 
та виконати ряд умов, у тому числі, пройти аудиторську перевірку організа-
ції, яка видаватиме сертифікат. Після отримання сертифіката такі перевірки 
проводитимуться регулярно для підтвердження сертифікації.

Згідно практики міжнародної та національної стандартизації стандар-
ти ISO 9000 вводяться в практику національної стандартизації методом 
«зміни обкладинки», тобто міжнародний стандарт перекладається і отри-
мує нове найменування в національній системі стандартизації.

Відмінність системи загального управління від інтегрованої полягає в 
тому, що остання не охоплює всі існуючі напрями управління організаці-
єю, а обмежується стандартизованими на сьогодні сферами управління. До 
них можна віднести міжнародні стандарти ISO серії 9001 на системи управ-
ління якістю та ISO серії 14001 на системи екологічного управління, стан-
дарти OHSAS (Occupational Health and SafetyAssessment Series) на системи 
управління промисловою безпекою та охороною праці серії 18001, а також 
стандарт SA 8000 (Social Accountability) на системи соціального та етично-
го управління. Ці стандарти встановлюють конкретні вимоги до систем 
управління у відповідних галузях, що є основою для створення єдиних ви-
мог до системи управління організацією.

Якість процесів залежить від багатьох факторів. Наприклад, якість 
процесу виробництва забезпечується якістю обладнання, технологій, рів-
нем кваліфікації персоналу. Якість процесу управління залежить від знань 
і досвіду керівництва, якості застосовуваних методів управління. Якість 
системи забезпечується раціональною організаційною структурою, гідним 
розподілом відповідальності, механізмами взаємодії, мотивацією [7].

Згідно з принципом відображення вимоги до якості результату діяль-
ності підприємства перекладаються на вимоги до якості процесів і якості 
організаційно–управлінської системи. Впливати на якість кінцевого ре-
зультату можливо шляхом впливу на формуючі його процеси.

Отже, варто зазначити, що система управління якістю  – це не лише 
чітко викладені у документах правила та регламенти, а цілеспрямована ді-
яльність усього персоналу підприємства, це засіб управління, ведення ви-
робництва та бізнесу.

Висновки. Постійне вдосконалення – це життєва філософія будь–якої 
організації, якщо вона хоче вижити і успішно функціонувати в середній, а 
особливо в довгостроковій перспективі.

Процесний підхід акцентує увагу підприємства на досягненні поставлених 
цілей, аналізі ключових показників ефективності, а також на ресурсах, ви-
трачених на досягнення цих цілей. Теорія процесного підходу не є новою для 
керівників українських компаній. З поданої проблеми є достатня кількість 
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фахової літератури. Але з розвитком науково–технічного прогресу проблема 
удосконалення процесного підходу не спрощується, а, навпаки, стає складні-
шою. Тому має бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можли-
ва лише в межах розвитку підприємства на засадах процесного підходу. 

Таким чином, на підприємстві якість технологічних процесів виробни-
цтва (життєвого циклу послуги), якість процесів управління і якість орга-
нізаційно–управлінської системи, а також високу кваліфікацію персоналу. 
При цьому управління якістю кінцевої послуги має виконуватися шляхом 
управління якістю всієї системи.

Література
1. Лохман І.В.Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу.  – Івано–

Франківськ. –2012.
2. Орлов І.О., Клюнь А.М., Прищепо І.О., Довгошея О.А., Шевченко 

А.О.Сертифікація системи енергетичного менеджменту на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту iso 50001:2011 головний напрямок удосконалення системи 
енергозбереження ПАТ «Укртрансгаз». – К., 2011.

3. Інформаційний портал «Менеджмент якості» [Електронний ресурс].  – Режим 
доступу: http://quality.eup.ru

4. ISO 9001: 2000. Системи управління якістю. Вимоги.
5. ISO 9004: 2000. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
6. ДСТУ ISO 9001–2001. Системи управління якістю. Основні положення та слов-

ник. Чинний від 10.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: liga.kіev.ua.
7. ДСТУ ІSО 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги. Чинний від 

10.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: liga.kіev.ua.

Науковий керівник: к.е.н.,доцент Жигалкевич Ж.М.

УДК 338.28

Чорній В.В.
асистент;

Мельник В.О.
студент ФММ

Національній технічний університет Україні «КПІ», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті досліджено сучасний стан інноваційної діяльності та інно-
ваційної активності промислових підприємств України, проаналізовано 
основні джерела їх фінансування. Визначено проблеми, які гальмують впро-
вадження інновацій та розглянуто чинники, які стимулюють інноваційну 
діяльність. Запропоновано основні шляхи вирішення даних проблем.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна активність, інно-
вації, інноваційна політика, інноваційні процеси, інноваційний розвиток, 
інноваційна інфраструктура.

The article explores the current state of innovations and innovative activity of 
industrial enterprises of Ukraine and explores the main sources of their funding. 
The problems that hinder implementation of innovations are identified. In the ar-
ticle also discovered factors that encourage innovation activity. Proposed the basic 
ways to solve these problems.

Keywords: innovative activity, innovative activeness, innovations, innovation 
policy, innovative processes, innovative development, innovation infrastructure.

Вступ. Інноваційна діяльність  – діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1].

Впровадження інновацій у промислове виробництво на сучасному етапі 
стає все більш важливим у зв’язку зі стрімкою глобалізацією світового гос-
подарства та інтеграцією України в систему міжнародного поділу праці. Роз-
виток світогосподарських зв’язків вимагає підвищення конкурентоспро-
можності української продукції, як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках 
[2, с.1027]. Сучасна українська економіка потребує негайної модернізації про-
мисловості та розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу вирішенню даних 
проблем у своїх працях приділяли такі науковці, як М.В. Ніколайчук [3], Л.М. Га-
нущак–Єфіменко [4], О. Мірошниченко [5], А.П. Дука [6], О.Є. Кузьмин [7]. У своїх 
працях ці вчені акцентують увагу на тому, що інноваційні процеси на промисло-
вих підприємствах є основним шляхом підвищення конкурентоспроможності, 
а також інструментом розвитку промисловості країни в цілому. Проте, дана 
проблематика потребує подальшого розвитку, зокрема, дослідження особли-
востей впровадження інновацій на промислових підприємствах України.

Постановка завдання. Проаналізувати сучасний стан та перспективи 
подальшого інноваційного розвитку промислових підприємств України, а 
також визначити організаційно–економічні складові, котрі стимулюють їх 
інноваційну привабливість.

Результати дослідження. Промислове виробництво в Україні формує 
26% ВВП [8] і забезпечує роботою більш ніж 1/5 частину населення Украї-
ни. На розвиток промислових підприємств безпосередньо впливає впрова-
дження інноваційних розробок. Інноваційний розвиток надає підприємству 
можливість отримати значні прибутки, які в процесі розподілу є джерелом 
формування ВВП та бюджетів усіх рівнів. Важкий фінансовий стан про-
мислових підприємств унеможливлює оновлення основних виробничих 
фондів, які зношені майже наполовину [9, с.228]. В останні роки через фі-
нансово–економічну кризу особливої деградації зазнали саме інвестиційна 
діяльність та інноваційні процеси на промислових підприємствах [10, с.94].
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Впровадження інновацій на промислових підприємствах являє собою 
проведення інноваційної діяльності. У свою чергу інноваційна діяльність 
передбачає організацію циклу «наукові дослідження – розробка експери-
ментальних зразків – масове виробництво – збут». Вона є частиною НТП і 
інноваційної та інвестиційної політики держави і здійснюється, в основно-
му, на рівні господарюючих суб’єктів [2, с.1027].

Існуючу проблему дефіциту фінансових надходжень у розвиток іннова-
ційної діяльності промислових підприємств можна пояснити шляхом ана-
лізу складових, які формують організаційно–економічний механізм їхньої 
інноваційної привабливості. Складові інноваційної привабливості підпри-
ємства поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх чинників, що стимулюють інноваційну діяльність належать:
• законодавча база, яка може сприяти розвитку підприємства шляхом зни-

ження податкового тиску, удосконалення процедури інвестиційних проектів;
• доступне довгострокове банківське кредитування;
• розвиненість спеціалізованої інноваційної інфраструктури, тобто на-

явність системи технополісів, технопарків та інших інноваційних структур, 
які являють собою форму державної підтримки інноваційних процесів;

• можливість комерціалізації науково–технічних розробок та винаходів 
відповідно до умов ринкової кон’юктури;

• законодавчо визначений механізм розподілу результатів інтелектуальної 
праці між винахідником, юридичною особою, в якій він працює, та державою.

Аналізуючи зовнішні чинники стимулювання інноваційної діяльності, 
варто зазначити, що лише державна інноваційна політика має стати ру-
шійною силою підйому вітчизняних промислових підприємств та підви-
щення якості їх продукції до загальносвітових стандартів з метою створен-
ня стабільної конкурентоспроможної економіки.

До внутрішніх чинників інноваційної привабливості промислових під-
приємств належать: майновий стан, ліквідність, фінансова стійкість, діло-
ва активність, рентабельність, ринкова активність [10, с.95].

В Україні інноваційна інфраструктура є недостатньо розвиненою, 
оскільки вона не охоплює всіх ланок інноваційного процесу. Для забез-
печення сталого інноваційного розвитку держава повинна діяти за двома 
основними напрямами: надавати достатній обсяг коштів з державного бю-
джету та створити ефективну систему податкових пільг. На сьогоднішній 
день ринкові процеси мають здійснюватися переважно через інноваційні 
технологічні зміни, тому що нагромаджений капітал не знайде позитивної 
економічної мотивації в старій технологічній структурі і мусить втілитися 
у науково–технічні інновації, у новітні виробництва, створити нові галузі, 
які здатні змінити структуру ринкової економіки. Одним з найважливіших 
показників, що характеризують інноваційну сферу країни, є частка іннова-
ційно активних підприємств, тобто питома вага підприємств, що активно 
проводять інноваційну діяльність (табл. 1) [11, с.61]. 

Таблиця 1
Інноваційна активність підприємств

Питома вага підприємств,
що займалися інноваціями Загальна сума витрат

% млн.грн.
2007 14,2 10850,9
2008 13,0 11994,2
2009 12,8 7949,9
2010 13,8 8045,5
2011 16,2 14333,9
2012 17,4 11480,6
2013 16,8 9562,6

Джерело: розроблено авторами на основі [8]

Проаналізувавши дану таблицю, спостерігаємо незначний спад питомої 
ваги підприємств, що займалися інноваціями та значне скорочення загаль-
ної кількості витрат на інновації. Загальна сума витрат на інновації у 2013 році 
значно нижча, ніж за 2007 рік. Незважаючи на те, що держава може здійсню-
вати ефективну інноваційну політику задля покращення становища промис-
лових підприємств (створення інноваційної інфраструктури, законодавчої 
бази, технополісів та технопарків тощо), проте лише зусиль самої держави 
для цього може бути недостатньо. Значним стимулом для інноваційного роз-
витку підприємств також слугують приватні інвестиції. Тому зусилля держави 
повинні бути максимально зосередженими на створенні привабливого інвес-
тиційного клімату, створенні в Україні зручних умов для ведення бізнесу, що в 
свою чергу призведе до широкого залучення іноземних інвесторів. 

Промислові підприємства України мають наступні джерела фінансу-
вання інноваційної діяльності (табл. 2).

Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності

Загальна сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів

інші 
джерела

млн.грн.
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Джерело: розроблено авторами на основі [8]
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Аналізуючи наведені статистичні дані, стає зрозуміло, що головним джере-
лом фінансування для промислових підприємств є їх власні кошти. Надходжен-
ня коштів з державного бюджету є дуже малим та нестійким, при чому просте-
жується тенденція до його суттєвого скорочення. Кошти від іноземних інвесторів 
надходять нестабільно та в недостатньому обсязі, тобто відчувається дефіцит 
інвестиційних надходжень. Наведені показники свідчать про недостатність фі-
нансової підтримки розвитку інновацій з боку держави та вказують на негативну 
тенденцію гальмування інноваційних процесів в Україні, що зменшує її еконо-
мічний потенціал та збільшує конкурентні переваги інших країн [11, с.63].

Виходячи з цього, можна відмітити, що підвищення інноваційної ак-
тивності та інноваційної діяльності промислових підприємств залежить 
від провадження ефективної інноваційної політики в державі, покращен-
ня інвестиційного клімату, створення законодавчої бази, яка сприяла б 
розвитку бізнесу та захищала інтелектуальну та приватну власність, а та-
кож від надання довгострокових банківських кредитів та податкових пільг 
промисловим підприємствам.

Висновки. Інноваційна політика держави є важливою рушійною си-
лою впровадження інновацій на промислових підприємствах. Дана полі-
тика безпосередньо впливає на інноваційну активність та інноваційну ді-
яльність підприємств. В Україні спостерігається відсутність необхідної ін-
новаційної інфраструктури, нестача державного фінансування та значний 
брак іноземних інвестицій, тобто державна інноваційна політика є неефек-
тивною. Основними шляхами підвищення її ефективності є такі заходи, як: 
покращення законодавчої бази, довгострокове банківське кредитування, 
створення інноваційної інфраструктури та надання пільг для її розвитку, 
а також залучення інвесторів шляхом покращення інвестиційного кліма-
ту та умов ведення бізнесу в державі. Запропоновані заходи стимулювати-
муть промислові підприємства до широкого впровадження інновацій та 
забезпечать стабільний розвиток економіки України в цілому.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Для управління ефективністю роботи підприємства все частіше ви-
користовується  новітні системи, які пов’язують стратегію розвитку під-
приємства з набором відповідних індикаторів, розроблених індивідуально для 
кожного рівня управління. Збалансована Система Показників  забезпечує  ін-
теграцію фінансових та не фінансових чинників з урахуванням причинно–
слідчих зв’язків між результуючими показниками та факторами, під впли-
вом яких вони формуються. Це дозволяє здійснювати деталізований моніто-
ринг діяльності підприємства в стратегічному ракурсі, збільшувати опера-
тивність та ефективність управлінських рішень, контролювати найбільш 
важливі фінансові та не фінансові показники діяльності, які є цільовими для 
підприємства, і ступінь досягнень яких визначає рух згідно стратегії.
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Ключові слова: безпека інформації, управління, ефективність, інте-
гральні показники.

For the management of work of enterprise efficiency is all more often used the 
newest systems that bind strategy of development of enterprise to the set of the cor-
responding indicators worked out individually for every level of management. The 
balanced System of Indexes provides integration of financial and not financial fac-
tors taking into account causally-inquisitional connections between resulting in-
dexes and factors underact of that they are formed.

It allows to carry out the gone into detail monitoring of activity of enterprise in 
the strategic foreshortening, to increase an operation ability and efficiency of ad-
ministrative decisions, control financial and not financial performance indicators 
that are having a special purpose for an enterprise, and the degree of achievements 
of that determines motion in obedience to strategy are most essential.

Keywords: information security, governance, efficiency, integral indicators.

Вступ. Система управління підприємством функціонує на інформа-
ційній базі і відповідає про стан об’єктів відповідно до поставленої мети. 
Управління здійснюється шляхом управлінських дій з урахуванням зво-
ротного зв’язку і зовнішнього середовища, ринкової ситуації та відповід-
них органів управління. Призначення керуючої системи – формування та-
ких дій на керовану систему, які спонукають прийняти її потрібний стан. На 
кожній зі стадій управління використовується конкретна вхідна інформа-
ція й одночасно формується результатна вихідна інформація, що є вхідною 
на інших стадіях управління.

Стадії управління повторюються, утворюючи замкнутий контур. Ши-
рокий доступ користувачів до інформації на всіх стадіях управління мож-
ливий завдяки сучасним інформаційним технологіям і системам, які за-
безпечують прямий і зворотний обмін інформацією.

Нині для управління ефективністю роботи підприємства все часті-
ше використовується  збалансована система показників  BSC (Balanced 
Scorecard), що пов’язує стратегію розвитку компанії з набором відповідних 
індикаторів, розроблених індивідуально для кожного рівня управління.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз існуючих проблем 
ефективності та захисту інформації на підприємствах. 

Результати дослідження. Збалансована система показників (ЗСП) роз-
глядається як механізм послідовного доведення до персоналу стратегічних 
цілей підприємства, контроль їх досягнення завдяки ключовим показни-
кам ефективності (КПБ). КПБ є, по суті, вимірниками досяжності цілей, а 
також характеристиками ефективності бізнес–процесів і роботи кожного 
окремого співробітника. У цьому контексті ЗСП є інструментом не тільки 
стратегічного, але й оперативного управління.

Перевага ЗСП полягає в тому, що підприємство, яке запроваджує цю 
систему, одержує в результаті систему координат дій відповідно до стратегії 

на будь–яких рівнях управління. Всі ресурси, а також співробітники компа-
нії, завдяки системі мотивації, тісно пов’язаної з КПБ, орієнтовані стратегі-
єю компанії і спрямовані на її досягнення у повсякденній роботі.

Для визначення кількісних характеристик індикаторів можна викорис-
товувати ключові показники ефективності КРІ (Key Performace Indicator), які 
враховують складові фінансів, маркетингу, навчання і зростання, внутріш-
ніх бізнес–процесів. Системи BSC побудовані за принципом обробки резуль-
татів транзакцій, зафіксованих у системах управління ресурсами підприєм-
ства, що визначаються відносинами з постачальниками і клієнтами [1, с. 96].

Ці системи обробляють інтегральні показники стану об’єктів за певні 
звітні періоди. Для реалізації системи оцінок ефективності на рівні управ-
ління промисловим виробництвом може слугувати концепція управлін-
ня ефективністю виробництва у режимі реального часу – RtPM (Real–time 
Performance Management), що представлена консалтинговою компанією 
ARC. Ця концепція пояснює, як забезпечити керівників і технічних фахів-
ців достовірною та якісною інформацією для прийняття своєчасних і адек-
ватних управлінських рішень у сфері виробництва.

Термін «безпека» використовується в розумінні мінімізації вразливості 
активів і ресурсів. Актив  – це те, що має якесь значення (вартість), враз-
ливість – це певна слабкість, яка може бути використана, щоб порушити 
систему або інформацію, що є в системі. Безпека ІС розглядається як захи-
щеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний 
процес її функціонування, від спроб розкрадання інформації, модифікації 
або руйнування її компонент. Загроза безпеці інформації це потенційне по-
рушення системи, це подія або дія, яка може призвести до спотворення, 
несанкціонованого використання або руйнування інформаційних ресурсів 
системи, а також програмних і апаратних засобів. Загрози класифікуються 
на випадкові і навмисні, які можуть бути активні і пасивні [2, с.107]. 

Захисту вимагають інформація і дані, комунікаційні послуги і послуги з 
обробки та передачі даних, обладнання і засоби.

Методи і засоби забезпечення безпеки інформації:
а) фізичне – перешкода доступу до інформації (апаратури, відвідувачів);
б) управління доступом інформації – ідентифікація користувача; авто-

ризація (перевірка повноважень); реєстрація звернення до захищених ре-
сурсів; реагування системи при спробах несанкціонованих дій;

в) механізм шифрування;
г) регламентація, тобто створення таких умов автоматизації, обробки, збері-

гання і передачі інформації, при яких захист виконується найбільшою мірою;
д) примушення – метод захисту, при якому користувач і персонал ІС ви-

мушені дотримуватися правил обробки і передачі інформації під загрозою 
відповідальності;

е) морально–етичні засоби захисту інформації, що включають норми 
поведінки, які складаються в компанії у процесі розвитку ІС.
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В ІС використовують різні технології обробки інформації на таких рів-
нях: [3, с.87]

На стратегічному рівні:
Стратегія дії та планування;
Планування бізнес–процесів;
Інтегроване автоматизоване виробництво;
Гнучкі виробничі системи;
Довгострокові плани.
На тактичному рівні:
Управління устаткуванням ;
Планування матеріальних ресурсів (MRP) ;
Планування ресурсів підприємства (ERP) ;
Планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем (CSRPT) ;
Управління проектами (PM) ;
Вибір постачальників ;
Управління якістю (QM) ;
Автоматизоване виробництво (CAD/CAM/CAE) ;
Короткострокові прогнози ;
На оперативному рівні:
Управління запасами і матеріалами ;
Аналіз вартості ;
Контроль якості ;
Короткострокове планування робіт.
Зазначимо, що внутрішніми інтерфейсами є проектування та інжині-

ринг/реінжиніринг, маркетинг, фінанси, управління персоналом, а зо-
внішніми інтерфейсами вважаємо виробничі стандарти, стандарти часу, 
контролю якості, програми безпеки, покупців та постачальників.

Організаційна структура підприємства регламентує схему інформацій-
них потоків системи управління і відповідні рівні прийняття рішень [4, с.97].

В ІС на рівні підприємства функціонує сукупність усіх застосувань для 
всіх структурних підрозділів. Тут підтримуються традиційні функціональні 
сфери підприємства.

Інтегроване автоматизоване виробництво (ІАВ) – це концепція реалізації інте-
грації різних ІС на підприємстві. ІАВ забезпечує: об’єднання виробничих техноло-
гій; автоматизацію виробничих бізнес–процесів; виробниче планування й управ-
ління ресурсами, інтеграцію та координацію всіх аспектів проектування, констру-
ювання, планування, виробництва. Постійний реінжиніринг бізнес–процесів, 
який потребує реструктуризації функціональних зв’язків та ієрархічних взаємодій 
може бути забезпечений таким інтегрованим автоматизованим виробництвом. Ін-
теграція бізнес–процесів між департаментами, партнерами підприємства вимагає 
від платформ ІС інтероперабельності, відкритості, масштабованості.

На рис. 1 представлено схему виробничого циклу в інтегрованому автоматизо-
ваному виробництві.

Рис. 1 Схема виробничого циклу в інтегрованому 
автоматизованому виробництві

Джерело: розроблено авторами на основі [5]

Висновки. Таким чином, збалансована система показників забезпечує ін-
теграцію фінансових та не фінансових чинників з урахуванням причинно–
слідчих зв’язків між результуючими показниками та факторами, під впливом 
яких вони формуються. Це дозволяє здійснювати деталізований моніторинг 
діяльності підприємства в стратегічному ракурсі, збільшувати оперативність 
та ефективність управлінських рішень, контролювати найбільш важливі 
фінансові та не фінансові показники діяльності, які є цільовими для підпри-
ємства, і ступінь досягнень яких визначає рух згідно стратегії. Значення по-
казників відображають як ефективність діяльності в цілому, так і бізнес–про-
цесів, що розглядаються окремо, структурних  підрозділів і кадрових ресурсів. 
Як результат, збалансована cистема показників представляє собою не тільки 
систему виміру ефективності діяльності компанії в стратегічному ракурсі, але 
і повнофункціональну систему управління підприємством.

Отже, традиційні концепції оцінки ефективності діяльності компанії 
засновані на вимірах та моніторингу виключно фінансових показників, які 
несуть в собі інформацію про минулі події і не відображають можливостей 
довгострокових інвестицій та стану відношень зі споживачами.   ЗСП під-
тримує виміри фінансових показників, передбачає управління не фінан-
совими показниками, які відображають рух компанії до створення її май-
бутньої вартості через інвестиції в персонал, оптимізацію бізнес–процесів і 
технології, взаємовідносини з клієнтами та постачальниками. Такий більш 
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широкий погляд на управління забезпечує об’єктивну картину стану під-
приємства, аналіз можливостей внутрішнього та зовнішнього розвитку, а 
також конкурентоспроможності підприємства в цілому.
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті представлено дефініції поняття «інноваційний розвиток 
підприємства». Визначено головні проблеми інноваційного розвитку під-
приємств. Встановлено, що інноваційний розвиток підприємств має при-
звести до економічного зростання держави.

Ключові слова: процес інноваційного розвитку, розвиток інновацій-
них підприємств, інновації на підприємствах.

The article presents the definition of the concept of «innovation development 
of enterprises». Key problems of innovation development of enterprises. Estab-
lished that the development of innovative enterprises should result in economic 
growth of the country.

Keywords: processes of innovation development, development of innovative 
enterprises, innovations in enterprises.

Вступ. У сучасній діяльності кожного українського підприємства по-
стає питання інноваційного розвитку. Результатом використання підпри-
ємствами саме такого типу розвитку є висока конкурентоздатність та ста-

лий розвиток. Проте за останні роки спостерігається негативна тенденція: 
призупинення та зменшення кількості інноваційних процесів. Різниця між 
реальним станом інноваційних процесів зумовлює необхідність розро-
блення методів та заходів удосконалення інноваційної діяльності в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць з 
окресленої проблематики показав, що велика кількість вчених приділяє 
значну увагу питанням забезпечення інноваційного розвитку підприєм-
ства, серед яких можна виділити: В. Геєця, В. Гриньову, Н. Краснокутську, І. 
Макаренко, Ю. Шипуліну, І. Федулову. Вагомий вклад у дослідження питань 
впровадження інноваційних проектів зробили такі науковці: С. Бушуєв, 
І. Каленюк, Ю. Погорєлов, Г. Тарасюк. У своїх наукових працях вони окрес-
лили питання інноваційного розвитку діяльності підприємств.

Незважаючи на значний доробок, залишаються актуальними питання 
управління інноваційним розвитком підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є визначення поняття «інновацій-
ний розвиток підприємства» та окреслення проблем інноваційного розви-
тку підприємств.

Результати дослідження. Економіка України переживає несприятливі 
часи. Тому для вітчизняних підприємств важливим питанням постає вижи-
вання та подальший розвиток. Перед організаціями стоїть завдання інно-
ваційного розвитку, що у свою чергу зумовить економічний розвиток дер-
жави. Остання, у свою чергу, має приймати певні заходи – створити умови 
для впровадження ефективної стратегії інноваційного розвитку, що при-
зведе до розробки та впровадження нових технологій на підприємствах.

Інноваційний розвиток насамперед здійснюється за рахунок вкладен-
ня коштів у наукоємні галузі та високі технології. Розвиток цих галузей та 
технологій залежить від таких показників: ВВП, обсяг виробництва, орга-
нізаційно–виробничий потенціал тощо. Тому головну роль в інноваційно-
му розвитку підприємства займає держава [2].

Інноваційний розвиток підприємства тісно пов’язаний з поняттям інно-
вації. Уперше поняття «інновація» було визначено І. Шумпетером, що озна-
чало «впровадження наукового відкриття у новому продукті». У нашому 
розумінні інновації – це наукові засоби, що втілюються у нововведеннях [4].

Існує значна кількість наукових праць дослідників, які розглядали по-
няття інноваційного розвитку підприємства. Проаналізуємо деякі визна-
чення вчених СНД у таблиці 1.

Підприємства часто зіштовхуються з проблемами, які не дозволяють їм 
вільно розвиватися. Зокрема можна виділити такі основні проблеми.

1) Невідповідність сучасного законодавства, що регулює ведення інно-
ваційної діяльності на підприємствах, реальним потребам та вимогам цих 
підприємств. Результатом є суперечки між суб’єктами інноваційного роз-
витку: державою, підприємствами та науковцями. Закони розроблюються, 
але не втілюються в реальне життя. Початковим етапом у вдосконаленні 



192 193

цього питання є перегляд нормативно–правової бази та законів, що регу-
люють фінансування інноваційної діяльності [3].

Таблиця 1
Визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства»

Автор Визначення

Бармашов К.С.
Невід’ємна частина його основної діяльності, оскільки сприяє підви-
щенню рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства в 
цілому [1].

Борисова І.С.
Створення на фондовому ринку привабливості з точки зору дохіднос-
ті інвестиційного ризику, тобто підвищення вартості бізнесу шляхом 
управління інноваціями [2].

Ілляшенко С.М.

Процес господарювання, що спирається на безупинний пошук і ви-
користання нових способів і сфері реалізації потенціалу підприємств 
у мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії та 
прийнятої мотивації діяльності і пов’язаний з модифікацією існуючих 
і формуванням нових ринків збуту [3].

Касс М.Є.

Закономірно і послідовно здійснюваний процес конкретних заходів 
щодо проведення наукових досліджень і розробок, створення нововве-
день і освоєнню їх у виробництві з метою отримання нової або поліпше-
ної продукції, нової або вдосконаленої технології виробництва [4].

Підкамінний І.М.

Шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей підприємства, 
його підсистем, цілей кожної особистості, яка працює в колективі, 
вдосконаленні її діяльності, бізнес–процесів для досягнення загаль-
них стратегічних цілей [5].

2) Нестача коштів для фінансування науково–технічної та інноваційної 
діяльності підприємств є однією з найважливіших проблем інноваційно-
го розвитку. Висока вартість впровадження нових технологій, процесів не 
дозволяє підприємствам вільно розвиватися та освоювати нововведення. 
Державне фінансування зменшується з кожним роком, тому власники по-
винні самі вкладати кошти та втілювати нові технології. Більшість органі-
зацій не мають власних коштів на фінансування інноваційних проектів, а 
зовнішнє залучення коштів відбувається рідко, адже інноваційна діяль-
ність дуже ризикова і кредитор не завжди може бути впевнений у ефек-
тивності реалізації інноваційного проекту. Тому для підприємств питання 
інноваційного розвитку відходить на другий план, а метою діяльності стає 
завдання отримати хоча б нульовий прибуток [5].

3) Через знос або відсутність обладнання українські підприємства не ма-
ють змогу проводити та впроваджувати наукові розробки. Технології багатьох 
промислових підприємств характеризуються високими витратами ресурсів 

та енергоємністю, що пришвидшує знос виробничого апарату. Тому склада-
ється ситуація, за якої неефективним є вкладання коштів у наукові розробки.

4) Невизначеність зі стратегією інноваційного розвитку держави. У 
державі відсутні цілі здійснення інноваційної діяльності, не чітко сформу-
льовані пріоритетні галузі інноваційного розвитку. Велика увага в країні 
приділяється менш важливим сферам економіки [1].

5) Суспільство опирається змінам, тобто інноваційним процесам. Біль-
шість людей спочатку не сприймають щось нове і навіть бояться відійти від 
того, до чого звикали роками. Найбільше цей страх постає перед суспіль-
ством у перехідні періоди, тоді інновації сприймаються як загроза існуючо-
му. Інвестору, який вкладає кошти в певну технологію теж властивий опір 
інноваціям. Поява нової ефективнішої технології може стати загрозою для 
існуючої. В цей момент інвестори намагаються якнайдовше затримати ста-
ру технологію для того, щоб їх попередні вкладення окупилися [3].

6) Для управління інноваційною діяльністю необхідні кваліфіковані 
кадри. Кадрова обмеженість спостерігається на всіх рівнях управління не 
тільки деяких підприємств, а й держави в цілому.

7) Складність проведення маркетингових досліджень інноваційних 
продуктів. Попит на інноваційну продукцію дуже важко оцінити навіть на 
короткостроковий період. Все це є результатом нестабільного економічно-
го становища країни.

8) На підприємствах часто не дооцінюються людські ресурси. З досвіду зару-
біжних країн відомо про використання систем та програм розвитку інтелекту-
ального людського потенціалу, але ця практика не використовується в Україні. 

До менш важливих проблем можна віднести: неефективність організацій-
них структур підприємств, що займаються науковою, дослідницькою, техніч-
ною та інноваційною діяльністю; наука та бізнес дедалі більше відокремлю-
ються: наукові дослідження не втілюються в корпоративних структурах, та-
ким чином наукові інститути та організації залишаються позбавленими дже-
рел фінансування; кількість спеціалістів в інноваційній сфері незначна [4].

Висновки. Отримані результати дослідження дозволили уточнити сут-
ність «інноваційного розвитку підприємства». Джерелом інноваційного 
розвитку підприємства є інновації, що створюють умови для подальшого 
розвитку підприємства та здобуття конкурентних переваг шляхом впрова-
дження в діяльність організації нових ідей, підходів, процесів, технологій 
або створення якісно нового продукту.

Установлено, що основними проблемами для інноваційного розвитку 
підприємств України є недостатність фінансування інноваційної діяльнос-
ті, застаріле та зношене обладнання для розробки та впровадження ново-
введень, відсутність стратегії інноваційного розвитку держави, суспільний 
опір інноваціям в умовах нестабільного економічного становища держави.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ

В статье проанализировано современное состояние и тенденции 
развития молокоперерабатывающей отрасли Украины. Рассмотрены 
проблемы функционирования молоко продуктовых предприятий на вну-
треннем и внешних рынках, также раскрываются проблемы обеспечения 
конкурентоспособности молочной продукции. В соответствии с этим 
разработан ряд рекомендаций по повышению уровня конкурентоспо-
собности украинских молокопродуктов на внешних рынках, укрепление 
рыночных позиций и увеличение доли на мировом рынке.

Ключевые слова: конкурентоспособность, молокоперерабатывающая 
отрасль, экспортные возможности, внешний рынок, молоко продуктовые 
предприятия.

The article analyzes the current state and development trends of the dairy in-
dustry in Ukraine. The problems of the functioning of the milk product companies 
in the domestic and foreign markets, also reveals problems of competitiveness of 
dairy products. Accordingly, a number of recommendations to improve the com-
petitiveness of Ukrainian dairy products in foreign markets, strengthening market 
position and increase its share of the global market.

Keywords: competitiveness, dairy industry, export opportunities, foreign 
market, dairy production enterprises.

Вступление. В условиях усиленных интеграционных процессов, необхо-
димо повышение уровня конкурентоспособности производства и продук-
ции, наращивание экспортного потенциала и улучшения результативных 
показателей деятельности субъектов агропромышленного производства 
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[1]. Молокоперерабатывающая отрасль традиционно является одной из 
важнейших сфер агропромышленного производства, степень развития, 
которой играет важную роль, как для продовольственной безопасности 
Украины, так и для её экономики.  Таким образом, исследование конкурен-
тоспособности молокоперерабатывающей отрасли Украины приобретает 
большую актуальность для развития национальной экономики страны. 

Конкурентоспособность предприятия исследовалась многими учены-
ми, начиная с работ А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, К. Маркса, Дж. 
Кейнса, Й.  Шумпетера, и заканчивая трудами их последователей отече-
ственных и зарубежных ученых А.Е. Воронкова, М. Портер, В. Стивенсон, 
Р.А. атхутдинов.

Постановка задачи. Цель научной статьи  – разработка мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности молокоперераба-
тывающей отрасли Украины на внешних рынках. 

Теоретико-методологическую основу работы составляют труды ведущих 
зарубежных и отечественных ученых. При проведении данного исследова-
ния были использованы следующие методы: обобщение, сравнения, си-
стемного подхода, анализа и синтеза, инструменты пакета Microsoft Office.

Результаты исследования. Конкурентоспособность предприятия – это 
способность предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать, 
либо сохранять занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии пред-
приятия) [1]. Это достигается на основе внедрения инновационной техни-
ки и технологии (дающей экологические, социальные и экономические 
эффекты), максимально эффективного использования резервов предпри-
ятия, достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности, 
что в совокупности обеспечивает выпуск конкурентоспособной продук-
ции. Производство молока и молочных продуктов имеет свои специфиче-
ские хозяйственные и организационные особенности: короткий срок хра-
нения продукции в сыром виде; наличие широкого ассортимента продук-
тов переработки; потребность в кооперации и интеграции, обусловленная 
особенностями переработки молока [2]. 

Факторы, которые влияют на формирование рынка молока и молоч-
ной продукции, можно разделить на две группы:

1) факторы внутренней среды: количество поголовья коров, сред-
недневной удой молока, технологии, персонал, производственная и орга-
низационная структура предприятия, технологии, учет и регулирование 
производственных процессов, уровень квалификации персонала, качест-
во менеджмента, оборудование, развитость сбытовой (дилерской) сети [4];

2) факторы внешней среды: политика государства (фискальная, кре-
дитно-денежная, аграрная, внешнеэкономическая и др.); состояние эко-
номики; развитие конкуренции.

Сегодня рынок молока и молокопродуктов Украины характеризуется 
значительным сокращением поголовья коров в хозяйствах всех катего-

рий, уменьшением объемов производства молока, ростом цен на продук-
цию, уменьшением уровня платежеспособного спроса и, соответственно, 
количества потребления молокопродуктов. 

Вызывает сильную обеспокоенность активное вырезание скота (срав-
нение поголовья по первому месяцу 2014 и 2015 гг. говорит само за себя: 
2431,5 тыс. голов и 2275,8 соответственно) [2].

Внутренний рынок молокопродуктов представлен большим количе-
ством компаний, которые ведут конкурентную борьбу за лидерские пози-
ции. Анализируя современную рыночную ситуацию можно отметить, что 
высокий уровень конкуренции наблюдается в таких сферах как ценовая 
стратегия, маркетинг,работа с клиентами и дизайн продукции. 

Согласно статистическим данным, 75% общего производства молочной 
продукции припадает на долю 20 крупнейших компаний [3]. Анализ произ-
водства молочной продукции по его отдельным видам свидетельствует о 
значительном сокращении объемов производства в 2014 г. по сравнению с 
аналогичными показателями в 2013 г. [2]. Рост наблюдается только по кате-
гории «молоко обработанное жидкое» и составляет 8,6%.

Рис. 1. Топ 20 украинских производителей молочной продукции 2014 г.
Источник: [3]

Наибольший спад наблюдается в производстве жирных сыров -23%. [3] 
По этим данным можно сделать вывод, что в течение указанного периода 
экспорт сыров из Украины уменьшился (на 26%) до 59 тыс. т., в основном, 
за счет РФ. [3] Но, в связи с повышением цены стоимость экспортируемого 
сыра снизилась лишь на 15 %.

Следует отметить, что в 2013 г. по сравнению с предыдущим 2012 г., сто-
имость экспортируемого сыра, при уменьшении его количества на 13%, не 
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только не снизилась, но и выросла на 1% – до 362,3 млн. долл. США. Общая 
стоимость экспортируемых молочных продуктов выросла на 4 % и состави-
ла в 2013 г. 515 млн. дол. [3]. 

Таблица 1
Производство молочной продукции в 2010-2014 гг., тыс. т

Виды молочной продукции
Года

2010 2011 2012 2013 2014
Молоко обработанное жидкое 801 770 822,3 871,2 946
Молоко сливочное 84,8 75 92,3 97,8 92,8
Спреды и смеси жировые 80,8 72 79,7 81,4 53,1
Сыр свежий 92,9 85 87,2 88,1 82,8
Сыры жирные 249 228 224 215 164
Кисломолочные продукты 534 492 497 472 432

Источник: [3]

Для развития украинской молокоперерабатывающей отрасли необ-
ходимо разрабатывать надежную законодательную базу, применять луч-
ший производственный и управленческий мировой опыт. Украинская мо-
лочная продукция имеет перспективы не только на европейских, но и на 
мировых рынках. Кроме активной работы по сертификации по европей-
ским стандартам, нужно активно работать и с другими регионами мира. 
Дипломатическими усилиями согласовывать требования и сертификаты 
для открытия новых рынков.

Таблица 2
Объем экспорта молочных продуктов в 2012 и 2013 гг., тыс. т

Код Наименование товара/года 2012 2013 Темп прироста,%
401 Молоко и сливки, не сгущенные 16,3 7,6 47%
402 Молоко и сливки, сгущенные 33,2 30,3 91%
403 Масленка, ферментированные или 

сквашенные молоко и сливки 4,6 3,3 71%

404 Молочная сыворотка 19,0 34,4 181%
405 Масло сливочное 1,2 3,9 331%
406 Сыры 79,3 59,0 74%

Источник: [3]

Критическим для украинской молокоперерабатывающей отрасли 
является преимущественное производство молока личными крестьян-
скими хозяйствами (ЛКХ). [2] Это обуславливает низкое качество молока, 
также молочное скотоводство в ЛКХ характеризуется низкой производи-
тельностью труда, несоблюдением санитарно-гигиенических условий при 

содержании коров и тому подобное. Подобную ситуацию со структурой 
производителей молока имели Польша и Франция. С целью наращива-
ния поголовья коров эти страны осуществляли стимулирования мелких 
товаропроизводителей путем доплат за каждую голову прироста. Сейчас 
минимальный размер ферм в Польше не менее 15 голов, во Франции – не 
менее 40 голов. [2] 

Решить проблему повышения качества украинской молокоперераба-
тывающей отрасли и обеспечить наращивание объемов производства мо-
лока можно путем внедрения организационно-экономических стимулов: в 
сфере производства: активизация развития и наращивания объемов про-
изводства молочного сырья; технико-технологическое перевооружение 
аграрных предприятий на основе использования новейших биотехноло-
гий, снижения электропотребления, повышения качества молочного сы-
рья и повышения уровня конкурентоспособности на внутреннем рынке; в 
социальной сфере: повышение мотивации персонала, сохранение трудо-
вых ресурсов и наращивание интеллектуального потенциала кадров, как 
сырьевой, так и промышленной сферы переработки молока; в институци-
ональной сфере: совершенствование государственной политики защиты 
конкуренции на рынке молочного сырья и молочных продуктов, государ-
ственное стимулирование экспорта молочной продукции, внедрение и 
использование мировых стандартов, активное стимулирование наращи-
вания поголовья коров, развитие инфраструктуры хранения, транспорти-
ровки и логистики движения молочного сырья и молокопродуктов.

Выводы. Обобщение результатов научного исследования позволило 
определить основные перспективы направления для повышения конку-
рентоспособности молокоперерабатывающей отрасли Украины: совер-
шенствования стандартов качества молочного сырья и молочных про-
дуктов с учетом требования мировых тенденций; постоянное обновление 
ассортиментного ряда продукции; применение рыночных стратегий про-
движения товара на рынок; интенсификация использования объектов 
интеллектуальной стоимости и рост стоимости рыночного бренда моло-
коперерабатывающих предприятий; повышения уровня конкурентоспо-
собности украинских молокопродуктов на внешних рынках, укрепление 
рыночных позиций и увеличение доли на мировом рынке. 

Молокоперерабатывающей отрасли Украины необходимо решать мно-
гие задачи, основные из которых связаны с необходимостью: дальнейшего 
укрепления собственного производства продукции на основе динамичного 
развития аграрного комплекса в целях снабжения населения молочными 
продуктами, промышленности – сырьем в объемах, необходимых для эко-
номического роста, увеличение экспорта при сокращении до рациональ-
ного уровня импорта продовольственных товаров; оптимизация объемов 
производства и переработки молока; увеличение конкурентоспособности 
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продукции, что позволит значительно расширить экспортные возможнос-
ти предприятий, повысить доверие к ним на международном рынке. 

Научная новизна состоит в усовершенствовании комплексных исследо-
ваний приоритетных направлений и перспектив дальнейшего эффективного 
функционирования молокоперерабатывающей отрасли Украины и выхода 
украинских производителей молокопродуктов на мировой рынок; определе-
ние основных перспективных направлений для повышения конкурентоспо-
собности молокоперерабатывающих предприятий.
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В статті досліджені теоретичні аспекти підвищення конкуренто-
спроможності підприємства зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито 
сутність основних факторів, які впливають на конкурентоспроможність 
підприємств зовнішньоекономічної діяльності. Наведено пропозиції щодо 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних виробників.
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The article examined the theoretical aspects of improving the competitiveness 
of Foreign Trade. It is discovered the essence of the main factors affecting the 
competitiveness of Foreign Trade. It is offered proposals to improve the foreign trade 
of domestic producers.
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Вступ. Можливість країни зайняти належне місце в глобальній еконо-
міці залежить від можливостей її підприємств утримати гідне положення 
на світових ринках. Підвищення конкурентоспроможності підприємств 
зовнішньоекономічної діяльності, усіх учасників ринкових відносин  – це 
суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на 
рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. 
Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експорт-
ного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських 
товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й 
імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забез-
печенню економічної безпеки України. При цьому необхідно враховувати 
тенденції світового розвитку й відповідно з ними проводити політику, спря-
мовану не тільки на зниження витрат на виробництво й реалізацію продук-
ції, але також потрібно комплексно підвищувати ефективність і внутрішніх, 
і зовнішніх чинників, що забезпечують конкурентоспроможність. Розумію-
чи це, вітчизняні товаровиробники в сучасних умовах жорсткої конкурент-
ної боротьби мають прагнути не просто стабільності діяльності та отриман-
ня прибутку, а динамічного стану за якого вони весь час якісно змінюються 
шляхом сприяння благоприємним змінам, або протидіяння негативним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних 
проблем конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах госпо-
дарювання присвячені праці М. Портера, І. Ансоффа, А. Курно, Ф. Еджуорт, 
Дж. Робінсона, Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, Д. Кемпбела, Дж. Стоунхауса, Б. 
Х’юстона, С.І. Савчука, Г.Л. Азоєва, А.Ю. Юданова та ін. Визначенню ефектив-
ності зовнішньоекономічної діяльності приділяли увагу такі вітчизняні вче-
ні, як А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, О.І. Кириченко, Г.О. Фі-
латова і зарубіжні, зокрема, російські науковці – І.О. Муравйова, Л.Є. Стров-
ський, В.В Бокова, О.В. Буреніна, С.М. Попова, Ю.О. Огородніков та ін. Але в 
даних роботах не конкретизовано впливу залучених ресурсів на успішність 
функціонування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Постановка завдання. Аналіз чинників, які сьогодні здійснюють осно-
вний вплив на ефективність будь-якого вітчизняного підприємства ЗЕД; 
розгляд проблем та умов покращення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств.
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Результати дослідження. Забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства на міжнародному ринку в XXI ст. набуло особливої значимості, 
оскільки глобалізація є визначальною рисою розвитку світової економі-
ки, і все більше посилюється залежність економік країн від зовнішнього 
ринку. У наш час, вітчизняні та зарубіжні варіанти вирішення проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності слабо відображають зміни у світо-
вій економіці, пов’язані із загостренням міжнародного суперництва, що 
ведеться в різних формах, різними методами й на різних рівнях економіки. 
Нові умови розширення конкуренції та обмеженості матеріально-фінансо-
вих ресурсів викликають необхідність якісних проривів у конкурентоспро-
можності й випередженні конкурентів. 

Конкурентоспроможність фірм на міжнародному ринку залежить від 
багатьох чинників: економічних, інституційних, політичних, культурних, 
людських і освітніх. Ці фактори можна поділити на внутрішні й зовнішні. 
Згідно теорії конкуренції М. Портера, успіх у міжнародній конкуренції ви-
значають не стільки власне фактори виробництва, скільки те, де й наскіль-
ки продуктивно вони застосовуються. 

Тому серед внутрішніх факторів найважливішу роль відіграють такі 
фактори:

1. НІОКР: якість наукових досліджень, що проводяться; можливість ін-
новацій у виробничому процесі; можливість розробки нових товарів; міра 
оволодіння існуючими технологіями. 

2. Виробництво: низька собівартість продукції (досягнення економії 
на масштабах виробництва і т.д.); якість продукції (зниження кількості де-
фектів, зменшення потреб в ремонті); ефективне використання виробни-
чих потужностей; вигідне розташування підприємства; доступ до кваліфі-
кованої робочої сили; висока продуктивність праці. 

3. Маркетинг: широка мережа оптових дистриб’юторів; високий рі-
вень доступу (присутність в точках роздрібної торгівлі); наявність точок 
роздрібної торгівлі, що належать компанії; низькі витрати по реалізації; 
швидкість доставки; передпродажний і післяпродажний сервіс; широкий 
асортимент продукції.

4. Персонал: талановитість, цілеспрямованість та компетентність, ба-
жання навчатися новому, приємні в спілкуванні, доброзичливі службовці. 

5. Організація: рівень інформаційних систем; рівень якості управління ком-
панією, тобто рівень підготовки менеджерів, уміння правильно вести ділові 
операції в умовах постійних змін на ринку і ноу-хау в області менеджменту. 

6. Інше: сприятливий імідж; загальні низькі витрати; доступ на фінан-
сові ринки; наявність патентів [2, с.55].

Групу зовнішніх факторів складають: макроекономічна стабільність і 
передбачуваність економічної політики; рівень новини економіки, тобто 
участь країни в міжнародних торгівлі та інвестуванні; ступінь відповіднос-
ті державної політики вимогам конкуренції; ефективність функціонуван-

ня ринків капіталу й якість фінансових послуг; рівень розвитку новітньої 
інфраструктури в країні; розвиток науково-технологічного потенціалу та 
інше. Усі ці показники використовуються тільки як відносні. Таким чином, 
конкурентоспроможність фірм на світових ринках визначається не тільки 
їх конкурентною перевагою, але й усім комплексом факторів на всіх рівнях, 
що визначають переваги товарів країни на світовому ринку. Однак, визна-
чення конкурентоспроможності на принципах тільки «позицій і переваг» є 
неприпустимим. У теорії конкурентних переваг М. Портера приділяється 
недостатньо уваги мікроекономіці підприємств, де створюються й конку-
рентні переваги, і можливості впливу на економіку галузей і країн [5, с.112].

Більшість науковців розглядають конкурентоспроможність через при-
зму конкурентоспроможності продукції, і дуже мало дослідників включа-
ють у визначення конкурентоспроможності складову інтелектуальних ре-
сурсів [2, с.25-27]. 

Такі автори, як Л. Едвінссон і М. Мелоун [7, с.135] в структурі інтелекту-
ального капіталу виділяють: 1) людський капітал; 2) структурний капітал; 
3) клієнтський капітал; 4) партнерський капітал. 

Людський капітал – це сукупність індивідуальних можливостей і здібнос-
тей, знань і умінь, компетенцій і навичок, досвіду і кваліфікації отриманих в 
процесі утворення і практичної діяльності людей, що працюють у компанії [3]. 

Конкурентоспроможність підприємства представляє собою здатність 
ведення ефективної господарської діяльності в умовах зовнішнього серед-
овища, яке змінюється, шляхом раціонального використання наявних ре-
сурсів, серед яких одним із найпріоритетніших виступає робоча сила. На 
думку російських дослідників, «ключовим ресурсом підприємства є робоча 
сила. Від людей, від їх інтелекту, здібностей, кваліфікації, досвіду роботи та 
мотивації до праці залежить ефективність використання всіх видів ресур-
сів підприємства (матеріальних, організаційних, фінансових, інформацій-
них та ін.)» [4, с.25-27]. 

Як підкреслює М. Портер, «в економіці, що глобалізує, вагомі конку-
рентні переваги все більш і більш визначаються місцевими елементами – 
знання, відносини, мотивація – чого не можуть отримати віддалені конку-
ренти» [6, с.242].

Структурний або організаційний капітал має відношення до організації 
в цілому. Включає в себе системи управління, технології, патенти, ліцензії, 
торгові марки, бази даних, електронні мережі й інші «організаційні мож-
ливості» відповідно до вимог ринку. Ще одним цінним капіталом виступає 
інформація, вагомість якої в формуванні конкурентоспроможності потенці-
алу підприємства збільшується в умовах конкурентного тиску, адже підпри-
ємству вже недостатньо виробляти продукцію, щоб задовольняти вимоги 
споживачів. Особливої уваги у такому разі потребує упорядкування інфор-
мації стосовно оцінки конкурентного ринку та розвиток комунікаційної ді-
яльності. З Інтернетом пов’язана доступність знань та залучення до куль-
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турних цінностей. У найбільшій мірі інформаційну економіку уособлюють 
інновації і знання. Інформаційна система оцінки конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства у все більшій мірі залежить від здатності менедже-
рів контролювати інформацію, маніпулювати нею, націлювати персонал на 
найбільш ефективне використання інформаційного потенціалу. 

Відмінна риса нової економіки визначається створенням і використан-
ням інформації та економіки знань, втілених у нематеріальних ресурсах, 
що мають бути перетворені в нематеріальні активи підприємства для здо-
буття конкурентних переваг в період інтенсивного інформаційно-техноло-
гічного розвитку суспільства [3, с.102].

Партнерський (клієнтський) капітал організації  – це система стійких 
зв’язків і відносин з клієнтами та споживачами, що забезпечує можливість 
продуктивного спілкування і взаємодії з персоналом організації. 

Споживчий капітал часто розуміється як «капітал відносин». Ділова ре-
путація організації як частина споживчого капіталу складається з етичних 
і поведінкових норм і соціальної відповідальності. Одним із найбільш важ-
ливих аргументів на користь необхідності впровадження соціальної відпо-
відальності у практику діяльності підприємства є те, що соціальна відпові-
дальність традиційно визначається як активний чинник підвищення кон-
курентоспроможності підприємства та, водночас, як ефективна стратегія 
зростання добробуту населення та досягнення збалансованого розвитку.

Якщо організація користується довірою, вона може продавати продук-
ти за вищими цінами, збільшувати обсяги продажів, користуватися висо-
кою лояльністю клієнтів і співробітників, залучати для працевлаштування 
кращих фахівців. Символами ділової репутації часто виступають товарні 
знаки і бренди. Маркетингова стратегія – також частина споживчого капі-
талу організації: вибір цільових ринків, створення відмітних переваг, сти-
мулювання лояльності споживачів, бази даних клієнтів та їх аналіз, call-
центри для споживачів та ін. [1, с.151].

Необхідність підприємства пристосовуватися до нових умов конкурен-
ції через підвищення конкурентоспроможності формує у менеджменту 
риси багатофункціональності, інтегрованого застосування психології біз-
несу, маркетингу, стратегічного та фінансового менеджменту, технологіч-
ного та інноваційного менеджменту, управління персоналом.

Висновки. Оскільки динамічне економічне зростання країни дедалі 
більше залежить від сукупності “неречових” факторів (інтелектуальних, 
інформаційних, організаційних, управлінських), то ефективне управління 
працею, професійна підготовка, безперервний і сталий розвиток еконо-
мічно активного населення, мотивація праці, гідна людини якість життя 
розглядаються як головна умова забезпечення цього зростання. 

Особливого значення в період поширення інформаційно-телекомуні-
каційних технологій набуває нагромадження і ефективне використання ін-
телектуального капіталу. На думку американських менеджерів, інтелекту-

альний капітал має становити не менше 40% від усього людського капіталу 
підприємства, організації. 

Тільки за таких умов останні можуть бути перспективними і конку-
рентоспроможними на ринку. Саме тому, узагальнюючи вищевикладене у 
статті, ми акцентуємо увагу на тому що, для підвищення конкурентоспро-
можності підприємства зовнішньоекономічної діяльності треба приділяти 
увагу ефективнішому використанню наявних ресурсів (серед яких пріори-
тетним є інтелектуальні), їх постійному інноваційному розвитку та комп-
лексному вивченню інформації на ринку щодо можливості підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
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ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 
НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В даній науковій статті досліджено проблему високої енергоємності 
вітчизняного ВВП, визначено фактори, що впливають на зміну показни-
ка енергоефективності економіки та запропоновано шляхи підвищення 
енергоефективності вітчизняного виробництва.
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In this research article it was defined the problem of high power consumption of 
domestic GDP, it was considered the factors influencing to the change of economic 
energy efficiency indicator and it was proposed the ways of the energy efficiency 
improving of domestic production.

Keywords: GDP energy, energy efficiency, energy strategy, factors.

Вступ. Показник енергоємності ВВП України, як фундаментальна харак-
теристика національної економіки, є одним із найвищих серед країн Європи. 
Висока енергоємність вітчизняного ВВП визначається в свою чергу високою 
енергоємністю продукції, що виробляється в країні. Пошук шляхів знижен-
ня енергоємності виробництва продукції є пріоритетним завдання для вче-
них, що в кінцевому результаті дасть змогу вирішити навіть таку глобальну 
проблему для країни, як її енергозалежність, та підвищити енергобезпеку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблеми енер-
гоємності ВВП, пошуку шляхів підвищення енергоефективності виробни-
цтва та економіки в цілому присвячено багато робіт вітчизняних науков-
ців, серед яких: І. Діяк [5], Б. Коробко, О. Пендзин [6], В. Самборський [4], А. 
Шидловський [2], Т. Яснюк [7] та інші.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження причин наяв-
ного високого рівня показника енергоємності ВВП, визначення факторів, 
що впливають на зміну показника енергоефективності економіки, надан-
ня рекомендацій щодо пошуку шляхів підвищення енергоефективності ві-
тчизняного виробництва.

Результати дослідження. Згідно Енергетичної стратегії України на пе-
ріод до 2030 року, енергоємністю ВВП є питомі затрати первинної енергії на 
одиницю ВВП [1]. Крім того, професор НАН України А. Шидловський, за-
значає, що енергоємність (теплоємність) ВВП – це затрати природних енер-
горесурсів на виробництво одиниці продукції, який вимірюється в грамах 
умовного палива на долар США. Вчений також зазначає, що чим нижчим 
є показник енергоємності, тим вищим є показник енергоефективності [2].

Основними причинами високої енергоємності ВВП, а, отже, й низької 
енергоефективності економіки України є: 

• недосконала структура промислового виробництва, домінування 
енергоємних виробництв зі значною питомою вагою застарілих енергови-
тратних технологій;

• зношеність основних фондів промислових підприємств та житлово-
комунального господарства;

• високі втрати енергоресурсів;
• низький рівень впровадження енергоефективних технологій та ви-

користання альтернативних джерел енергії, а також недостатні заходи зі 
стимулювання енергоефективності;

• надмірне регулювання ринку, що заважає нормальній роботі енерге-
тичного ринку.

• недосконалість нормативно-правової та законодавчої бази щодо сти-
мулювання впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій [3].

Критична ситуація з високою енергоємністю ВВП об’єктивно обмежує 
конкурентоспроможність національного виробництва та обтяжує націо-
нальну економіку, тим більше в умовах значної зовнішньої енергетичної 
залежності країни. Енергоємність ВВП України у 2,6 рази перевищує серед-
ній рівень аналогічного показника країн світу [1].

Згідно з Енергетичною стратегією України до 2030 року, енергоємність 
ВВП має знизитися до 0,41кг у.п./дол. США (Рис. 1).

Рис. 1 Енергоємність ВВП країн світу, кг у. п./дол. США 
Джерело: складено автором на основі [1]

Тобто за поданими прогнозами повинна зрости енергоефективність 
як регіональної, так і галузевої структури економіки. Науковці виділяють 
декілька груп факторів прямого і опосередкованого впливу, дія яких відо-
бражається на енергоємності виробленої продукції, зокрема: політико-
економічні, технічні, структурні, фактори управління, фактори соціально-
культурної сфери [4]. 

Політико-економічні фактори передбачають зацікавленість основних 
політико-економічних сил, суб’єктів господарювання, населення, органів 
державної влади в енергоефективності. Основними інструментами впли-
ву є пільги та дотації, що надаються підприємствам-споживачам електро-
енергії. Такі заходи мають надаватися підприємствам для стимулювання 
зниження рівня використання енергоресурсів. На даний момент ситуація 
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є зворотною. Знижки надаються здебільшого підприємствам, які для свого 
функціонування потребують багато ресурсу. Це підприємства металургій-
ної та хімічної промисловості.

Технічні фактори – це представлення певного рівня забезпеченості ві-
тчизняних підприємств сучасною технікою, спроможною виробляти про-
дукцію з меншими енергозатратами. Технічне забезпечення може відбува-
тися за такими основними напрямками, як:

• впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;
• удосконалення існуючих технологій і обладнання;
• скорочення витрат енергоносіїв [5].
Одним із прикладів ефективного впровадження нової технології є за-

міна технології мартенівської виплавки сталі в металургії на технологію 
конверторної виплавки в результаті чого витрата палива на виплавку 1 т 
конвертерної сталі складе 5,7 кг у.п. проти 106,6 кг у.п., що витрачаються 
при використанні мартенівської технології [5].

Вплив структурних факторів забезпечується самою структурою економі-
ки та паливно-енергетичного балансу. На їх формування впливають основні 
соціально-економічні пріоритети розвитку – на сьогодні такими найбільш 
енергоємними галузями промисловості є хімічна та металургійна [6].

Фактори управління показують вплив державних органів на енергое-
фективність економіки, тобто мається на увазі прозорість систем надання 
дотацій підприємствам вугільної промисловості і доступність інформації 
про розподіл бюджетних коштів на субсидії та дотації. 

Не останню роль відіграє і світогляд суспільства, який формує фактори 
соціально-культурної сфери – це сталі моделі поведінки людей, їх погляди 
на ідеї економії енергії тощо. Варто зазначити, що, на відміну від європей-
ської практики, при збільшенні доходу населення спостерігається і збіль-
шення споживання енергоресурсів.

Ще одним важливим напрямом підвищення енергетичної ефективнос-
ті є використання вторинних енергоресурсів. Наприклад, за рахунок впро-
вадження технології когенерації накомпресорних станціях ГТС можна що-
річно виробляти близько 15-16 млрд. кВт·год електроенергії та приблизно 
12,5 млн. ГДж енергії. Важливим також є те, що зазначені обсяги енергії 
виробляються без витрат органічного палива [7].

Крім усього зазначеного необхідно встановити оптимальний рівень по-
тенціалу енергозбереження в регіонах, що повинно відбуватися на основі 
прийнятого прогнозу їх перспективного соціально-економічного розви-
тку, регіонального паливно-енергетичного балансу, досягнень науково-
технічного прогресу в економіці та соціальній сфері регіону.

Висновки. Досягнення оптимального рівня енергоємності ВВП, зокре-
ма, виробництва вітчизняної продукції є запорукою ефективного функці-
онування національної економіки та країни в цілому. Забезпечення зни-
ження рівня енергоємності є можливим через розробку широкого спектру 

заходів – починаючи від технічного оновлення виробництва та закінчуючи 
прийняттям управлінських рішень на рівні уряду з подальшою системніс-
тю їх впровадження. Подальшими напрямами досліджень з цього питання 
може бути оптимізація паливно-енергетичного балансу країни, розробка 
заходів для скорочення енерговитрат залежно від групи факторів, а також 
дослідження вирішення проблеми рівня енергоефективності на прикладі 
розвинених країн світу.
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АНАЛІЗ ІТ-РИНКУ БРАЗИЛІЇ:
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За рівнем конкурентоспроможності галузі інформаційних техноло-
гій на світовому ринку, Бразилія сьогодні входить до числа 50 країн-ліде-
рів, вважаючись одним з перспективних ринків даного виду технологій. 
Основними конкурентними перевагами Бразилії на даному ринку є значна 
кількість науково-дослідного персоналу в галузі, хороший рівень розвитку 
освітньої системи, розвиток мережі технопаркових структур і розши-
рення діяльності національних галузевих об’єднань, що сприяють як роз-
витку внутрішнього ринку, так і підтримки експорту. 
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Ключові слова: ринок інформаційних технологій, ІТ-сектор, інновацій-
ний розвиток, інформатизація, інтелектуалізація, ІТ-стратегія.

On the levеl of ІT compеtitiveness on thе global market, Brazil is among thе 
first 50 lеading countriеs, and considеrеd as onе of the most promising markеts of 
this type of tеchnology. The kеy compеtitive advantagеs of Brazil on the market in 
question are a substantial numbеr of research personnel in the industry and a good 
levеl of devеlopment of the еducational system in this area, developing a network 
of techno-park structures and the еxpansion of national industry associations that 
promotе both the devеlopment of thе domеstic markеt and еxport support.

Keywords: information technology market, IT sector, innovative develop-
ment, informatization, intellectualization, IT Strategy.

Вступ. Практика і досвід багатьох країн показують, що в сучасних умо-
вах світового розвитку соціального та економічного успіху досягають лише 
ті країни, які мають спеціально розроблені державні програми побудови 
інформаційного суспільства, інформатизації та залучення інвестицій та ін-
новаційних високих технологій в економіку країни [1]. 

Бразилії вдалося зробити унікальний у світовій історії «лівий розво-
рот»: в результаті демократичної модернізації, інвестиції в людину оберну-
лися ще більш активним ростом ВВП, дозволивши створити самодостат-
ню, диверсифіковану економіку і потужний внутрішній ринок. 

Це та практика, якій потрібно слідувати при побудові стратегій нашій 
країні. Тому, вивчення міжнародного досвіду є важливим етапом для ста-
новлення стійкого фундаменту при виборі орієнтирів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми становлення та 
розвитку ІТ-індустрії, а також впровадження електронного інформаційно-
го продукту в бізнес, досліджувалися закордонними та вітчизняними вче-
ними Л.С. Винариком, А.Н. Щедріним, Н.Ф. Васильєвим, Ф. Котлером, А.М. 
Березою, І.Т. Балабановим.

Постановка завдання. Метою дослідження є детальний аналіз ІТ-ринку 
Бразилії для виявлення нових сучасних можливостей розвитку в умовах 
глобалізації електронних технологій та оптимізації діяльності в розвитку 
інформаційного суспільства.

Результати дослідження. Що світ знав про Бразилію 20 років тому? Країна 
футболу, запальних танців та карнавалів. Сьогодні Бразилія позиціонується як 
глобальний бренд, глобальна держава: 200-мільйонне населення, п’яте місце в 
світі за територією, сьоме – за масштабами економіки, один з провідних вироб-
ників майже всіх стратегічних і життєво важливих товарів і послуг – від продук-
тів харчування і мінералів до енергії, автомобілів і літаків. Приголомшливий 
успіх бразильців вже не вперше викликає захоплення всього світу, а сама краї-
на перетворилася в лабораторію глобалізації із соціальною свідомістю.

Вирішення всіх питань в сьогоднішній Бразилії йде в тісному зв’язку з 
програмами інноваційного розвитку країни, вдосконалення її високотех-

нологічної платформи. Іншими словами, першочергова увага приділяється 
забезпеченню економіки всім арсеналом новітніх досягнень прогресу і ква-
ліфікованими фахівцями світового рівня. На ці цілі держава не скупиться. 
Так, витрати на освіту, а це в основному бюджетні кошти, планується підня-
ти з нинішніх 5,1% ВВП до 10% в 2020 році. Історія інноваційного сходження 
Бразилії заслуговує особливої уваги. Країна однією з перших звернула увагу 
на інфокомунікації. За часів правління військового режиму (1964-1985 рр.), 
який оголосив курс на «Велику Бразилію», наука і технології були у фокусі 
підвищеної уваги. ІТ-сектор ріс на основі навченого персоналу, високих ви-
трат на НДДКР, щодо великої телекомунікаційної інфраструктури, створеної 
наприкінці 1970-х років, а також значних державних інвестицій.

ІТ-індустрія приносить країні сьогодні 10% ВВП (рис. 1).

Рис. 1. Доля ІКТ-індустрії в ВВП Бразилії, 2006–2013 рр., %
Джерело: складено автором на основі [2]

За масштабами, це четвертий ринок планети, а в сегментах ІТ та телеко-
му – відповідно, сьомий і четвертий. До 2022 року – 200-річчя проголошен-
ня незалежності – уряд обіцяє країні, принаймні «бронзу» на цифровому 
рингу планети. А в найбільш «іміджевій» ніші – експорті софта, де у Брази-
лії успіхи менш помітні, – планується десятикратне зростання (рис 2).

IT-індустрія Бразилії ніколи не могла поскаржитися на відсутність 
уваги з боку влади, проте тільки в 2012 році галузь вперше офіційно була 
включена в систему господарсько-стратегічних пріоритетів. У 2013 році 
цей ринок оцінювався в 132 $ млрд. Середньорічні темпи його приросту за 
останні 13 років склали 12%, а сегменти послуг, апаратного забезпечення 
та ПЗ – відповідно, 21,6%, 17,3% і 7% (рис. 3). 

Найбільші національні гравці – Itautec (системна інтеграція, виробни-
цтво ПК і ПЗ), Tivit (аутсорсинг ІТ-інфраструктури та бізнес-процесів, сис-
темна інтеграція), BRQ (провайдер IT-рішень і аутсорсингових послуг, спе-
ціалізується на CRM, BI і ERP), системний інтегратор BSI Technologia, TOTVS 
(53,1% сегмента ERP) та ін. [3].
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Рис. 2. Перспективи розвитку IT-ринку Бразилії до 2022 року, $ млрд.
Джерело: складено автором на основі [2]

Рис. 3. Динаміка розвитку IT-ринку Бразилії (2000-2013 рр.), $ млрд. 
Джерело: складено автором на основі [2]

Діапазон зростання витрат на ІТ-апгрейд (у % від річної виручки) за 
2001-2013 рр. склав: у банківській сфері від 8 до 15%, в сфері послуг – від 6,8 
до 12%, в медіа – від 4,6 до 7,9%, у промисловості – від 3,0 до 5,3%, в торгівлі – 
від 2,0 до 6,0%.

Найбільший споживач софта в Бразилії сьогодні  – телекомунікації. 
Другий за списком – фінансовий сектор (у 2012 році здійснено 80 млрд. бан-
ківських операцій). Дуже високий рівень інформатизації в держсекторі: у 
2013 році подано 34 млн. податкових декларацій онлайн; електронні вибо-
ри 2010 року з використанням ПЗ Software auditing і біометричних машин 
дозволили отримати результати голосування вже через три години після 
його завершення; використовуються електронні системи звітності в полі-
ції, а також електронні заяви громадян і т. д. Торгівля купує 8% загального 
обсягу виробництва ПЗ-сектора. Найдинамічніший її сегмент, електронна 

комерція, за минулі 13 років показав рекордне зростання  – 4532% за об-
сягом продажів і 3643% за числом користувачів. У 2013 році в скарбничку 
держави галузь додала 14,4 $ млрд. [3].

Серед найважливіших напрямків стратегії розвитку ІТ-ринку слід за-
значити, перш за все, «інтелектуалізацію» національного базового вироб-
ництва в контексті національної самодостатності та інформаційної захи-
щеності. Сьогодні ринок ІТ замкнутий на внутрішнє споживання. У той же 
час імпортна залежність ІТ-індустрії постійно зростає. Особливо вразли-
вий сегмент – обладнання, включаючи комп’ютерну техніку та комплекту-
ючі: зростання імпорту у цьому сегменті з 2005 до 2013 рр. зріс з 49 до 77%. 
Кількість працівників IT-сфери, за даними за 2013 рік, досягла 1,3 млн.

Незважаючи на хороший ріст, індустрія гостро потребує професійних 
кадрів. Тому, керівництво країни послідовно готує інформаційне поле, за-
пускаючи ряд програм стратегічного значення, жорстко контролюючи їх 
виконання. Найбільш багатообіцяючі проекти на сьогодні   – це TI Maior 
(глобальні ІТ), PNBL (план розвитку широкосмугового доступу), Націо-
нальна програма доступу до технічної освіти та зайнятості (Pronatec), «Уні-
верситетська освіта для всіх» (ProUni), Національний технічний план (NTI) 
і «Наука без кордонів» (Science Without Borders) [4].

Так, TI Maior – флагман інноваційного розвитку ІТ – стартував в 2012 році 
як один із стратегічних фрагментів Національного плану прискореного роз-
витку пріоритетних галузей економіки (PAC 2). Його місія  – стимулювати 
розвиток вітчизняного ПЗ у сфері оборони, кібербезпеки, освіти, охорони 
здоров’я, в нафтогазовому секторі, енергетиці, авіакосмічній галузі, сільсько-
му господарстві, фінансах, телекомунікаціях, великих проектах міжнародного 
значення. До 2020 року планується збільшити: обсяг виробництва ПЗ в два 
рази (до 150-200 $ млрд.), експорту – в 10 разів (до 20 $ млрд.), частку сектора ІТ 
у ВВП – до 6%, число зайнятих – в два рази (до 2,1 млн. осіб). Підтримка плану 
–250 $ млн, фінансування – через держзамовлення на відкритих конкурсах [5].

Проект StartUp Brasil передбачає протягом 2013-2016 рр. побудувати 
близько 200 наукових інкубаторів: 100 в Бразилії і стільки ж за її межами. 
Зокрема, вже відкрито фінансування центру з 100 бразильських компаній у 
Силіконовій долині, кожній з яких виділяється по 100 $ тис. Загальна сума 
фінансування проекту декларована в розмірі 78 $ млн.

Національний план розвитку широкосмугового доступу до Інтернету 
(PNBL) прийнятий в 2010 році. Його перший етап вже виконано. Сьогодні 
країна входить до п’ятірки найбільших інтернет-ринків. Більше 40% насе-
лення користується Мережею, з них 66 млн.  – мобільною версією ШСД і 
близько 30 млн. – фіксованою. Проект обійшовся в 7-8 $ млрд. Фінансували 
його в рівних частках Бразильський державний банк (BNDES) і національ-
ні забудовники під керівництвом компанії Telebraz. 

Також на стадії затвердження урядом знаходиться ІТ-стратегія Бразилії 
до 2022 року, запропонована асоціацією BRASSCOM. У ній окреслено осно-
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вні орієнтири розвитку, «вузькі місця» і механізми їх подолання. Протягом 
10 років планується запустити 12 програм (з них три пріоритетні), які, на 
думку розробників, принесуть безпосередньо в сфері ІТ 1,5 млн. робочих 
місць і ще 3 млн. в суміжних галузях, долучать більше 85% малих і середніх 
підприємств до високих технологій, забезпечать ІТ-інструментарієм біль-
ше 70% початкових і середніх шкіл, медичних установ. Гасло стратегії: «Ро-
бити більше і краще з меншими затратами» [5].

Ще один важливий проект  – програма ProUni, орієнтована на надан-
ня стипендій (на конкурсній основі) молодим людям з бідних верств для 
навчання в престижних федеральних і приватних університетах. Тільки 
в першому семестрі 2013 року ними скористалися більше 200 тис. осіб, а 
всього з 2005 року – понад 1 млн. учнів. Всі відомості про конкурси носять 
абсолютно відкритий характер і завжди доступні на сайті Міносвіти.

Висновки. Досягнення IT-індустрії, які донедавна були поза радарів 
громадськості, виходять на перший план, розширюючи палітру свого 
впливу на економіку і суспільство. Оберігаючи свій ринок, бразильці гос-
тинні до іноземців і активні на інноваційному полі.

Бразилія зуміла методом спроб і помилок визначити власний шлях 
розвитку  – шлях ринкової економіки при серйозній соціальній відпові-
дальності держави. Цей курс став відповіддю на виклики часу і прекрасно 
вписався в багатогранну національну колористику.
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У статті досліджено сутність поняття науково-технічний потенціал 
підприємства, визначено його складові та місце в структурі економічного 
потенціалу. Проаналізовано стан інноваційної діяльності промислових під-
приємств України та джерела її фінансування. Запропоновано заходи підви-
щення інноваційної активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова: науково-технічний потенціал, інновації, підприємство, 
зовнішньоекономічна діяльність.

This article explores the essence of scientific and technical potential of the 
enterprise, determines its constituents and position in the structure of economic 
potential. Analyzed the state of innovation industrial enterprises of Ukraine and 
sources of funding. Proposed measures increasing innovation activity of foreign 
economic activity.

Keywords: scientific and technical potential, innovation, enterprise, foreign 
economic activity.

Вступ.  Науково-технічний потенціал виступає як передумова форму-
вання міжнародних науково-технічних зв’язків між суб’єктами міжнарод-
ного господарства, тому його розвиток є важливим аспектом здійснення 
ефективної зовнішньоекономічної діяльності промисловими підприєм-
ствами. Головною метою реалізації науково-технічного потенціалу є ство-
рення умов для підвищення продуктивності праці та конкурентоспромож-
ності товаровиробників шляхом технологічної модернізації національної 
економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, виробництва на-
укомісткої продукції, застосування передових технологій для стабільного 
економічного зростання. В умовах трансформації економіки України та 
динамічних змін зовнішнього середовища, промислові підприємства пе-
реживають період кризи, зменшення продуктивності праці та конкурен-
тоспроможності свідчить про недостатнє використання ними науково-тех-
нічного потенціалу. Це зумовлює необхідність дослідження сутності зазна-
ченої категорії зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
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Аналіз основних досліджень та публікацій. Вагомий внесок у вивчен-
ня даної теми зробили такі вчені як: Ансофф І. [2], Жалія Я. [8], Касьяно-
ва Л. [5], Коваль Л. [3], Краснокутська Н., Онишко С., Старостенко Г. та ін. 
Проте нині зростає роль науково-технічного потенціалу у діяльності під-
приємств, і розвитку зовнішньоекономічної діяльності загалом, тому за-
значене питання не втрачає своєї актуальності і потребує подальших до-
сліджень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є детермінація місця та зна-
чення науково-технічного потенціалу в загальній системі економічного по-
тенціалу підприємства, визначення його складових, аналіз тенденцій роз-
витку науково-технічного потенціалу зовнішньоекономічної діяльності 
промислових підприємств України.

Результати дослідження. Термін «потенціал» у своєму етимологічному 
значенні походить від латинського слова «potentia», що означає «прихова-
ні можливості», тобто у широкому розумінні – це можливості, наявні сили, 
запаси, засоби, джерела та ін. [1, с. 60]. Вказуючи на значення потенціалу 
на рівні підприємства, американський учений І. Ансофф зазначав, що він 
полягає у «вході» фінансових, сировинних і людських ресурсах, інформації 
та «виході» виробленої продукції і послуг [2, с. 142].

Економічний потенціал  – це складна, динамічна, інтегрована та 
взаємопов’язана сукупність усіх наявних ресурсів і можливостей підпри-
ємства, включаючи перспективи їх збільшення, що використовуються 
для досягнення тактичних і стратегічних цілей та забезпечення його ста-
лого розвитку [3, 4]. Структура економічного потенціалу підприємства  – 
це спосіб організації його елементів, що розкриває будову, елементний 
склад, принцип формування та розвитку. Економічний потенціал включає 
об’єктивні та суб’єктивні складові (рис. 1). Об’єктні – пов’язані з матеріаль-
но-речовинною формою потенціалу, вони споживаються і відтворюються 
в процесі функціонування, суб’єктні – становлять передумову раціональ-
ного споживання об’єктних складових [5]. 

Аналізуючи рис. 1, варто зазначити, що науково-технічний потенціал є 
важливим елементом економічного потенціалу підприємства, адже він ство-
рює передумови для ефективного використання інноваційного, фінансово-
го, відтворюючого та виробничого потенціалів. Поняття науково-технічного 
потенціалу розглядається на макро- та макрорівнях. У широкому розумін-
ні – це сукупність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, які спрямо-
вуються у сферу науково-технічної діяльності і здатні забезпечити ефектив-
не використання суспільної праці [6]. На мікрорівні він є узагальнюючою 
характеристикою рівня наукового забезпечення виробництва [5]. 

Досліджувана категорія економічного потенціалу базується на розви-
тку науки і техніки, розширенні масштабів наукових досліджень та вико-
ристанні їх результатів у практичній діяльності підприємств. Невід’ємними 
складовими науково-технічного потенціалу є інноваційний та науковий 

потенціал. Інноваційний потенціал виступає продуктом реалізації науко-
во-технічного потенціалу, а науковий – сукупністю ресурсів і можливостей 
сфери науки за наявних форм організації та управління ефективно вирі-
шувати виробничі завдання [6]. До складових науково-технічного потенці-
алу відносять: матеріально-технічну базу, кадри наукової системи, інфор-
маційну систему, організаційно-управлінську підсистему, науково-техніч-
ний прогрес, технічний і організаційний розвиток [7].

Рис. 1. Структура економічного потенціалу підприємства
Джерело: складено автором на основі [5]

Розвиток науково-технічного потенціалу є важливим аспектом здійснен-
ня ефективної зовнішньоекономічної діяльності промисловими підприєм-
ствами. Адже він формує механізм міжнародних науково-технічних зв’язків 
між суб’єктами міжнародного господарства, що у свою чергу забезпечує на-
уково-технічний та технологічний обмін між країнами-партнерами.

За даними дослідження джерел фінансування промислових підпри-
ємств України [8], основну статтю витрат у 2013 р. становлять власні кошти 
72,9 %, за період 2009-2013 рр. цей показник зріс на 8% (на 1804 млн. грн.); 
фінансування іноземних інвесторів становить 13,1 %, даний показник змен-
шився на 6 % у порівняні з базовим періодом (на 259,7 млн. грн.); найменшу 
частину витрат становить державне фінансування – 0,3% (24,7 млн. грн.), за 
досліджуваний період його обсяги скоротилися на 102,3 млн. грн. 

Проведені дослідження свідчать [9], що саме активна державна під-
тримка у сфері стимулювання розвитку науково-технічного потенціалу є 
основним чинником, який забезпечує ефективну зовнішньоекономічну 
діяльність провідних країн світу, зокрема, частка витрат на інноваційні 
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розробки в таких країнах як: Фінляндія, США, Франція, Німеччина, Ве-
ликобританія, Швеція та Японія перевищує 3% від ВВП, в Україні цей по-
казник у 2013 р. становив 0,77%. Слід зазначити, що скорочення розмірів 
державного фінансування науково-технічного сектору економіки є одним 
з чинників сповільненого інноваційного розвитку країни, тенденції впро-
вадження інновацій на підприємствах України наведено у табл.1.

Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України

Рік

Питома вага 
підприємств, що 
впроваджують 

інновації,%

Впроваджено 
нових тех-

нологічних 
процесів

Питома вага обсягу 
виконуваних науко-

вих і науково-техніч-
них робіт у ВВП, %

Питома вага реалі-
зованої інновацій-

ної продукції в обся-
зі промислової, %

2009 10,7 1893 0,95 4,8
2010 11,5 2043 0,9 3,8
2011 12,8 2510 0,79 3,8
2012 13,6 2188 0,8 3,3
2013 13,6 1276 0,81 3,3

Складено авторами за джерелом: [8]

Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації 
(табл. 1), має тенденцію до зростання на 2,9 % у 2013 р. в порівнянні з 2009 р. 
та становить 13,6%. Проте даний показник менше в 3-4  рази, ніж у інно-
ваційно розвинутих країнах (Німеччина, США, Японія, Великобританія та 
ін.). Наслідком того, що в Україні формувалася і закріплювалася модель 
економіки, яка побудована переважно на низькотехнологічних галузях і 
укладах, стало поглиблення у промисловому комплексі тенденції доміну-
вання виробництв з низькою наукоємністю. Так, у 2013 р. частка інновацій-
ної продукції у реалізованій промисловій продукції становила 3,3 % (у 2009 
р. – 4,8%), тоді як в країнах Євросоюзу вона складає 60%, Японії – 67 %, а в 
США – 78 %. Частка експорту інноваційної продукції в реалізованій іннова-
ційній продукції промислових підприємств України у 2012 році становила – 
36,9 % (у 2005 р. – 50 %), з них в країни СНД – 24,7%. 

Таким чином, на сьогодні Україна продовжує розвиватися без суттєвого 
використання свого науково-технічного потенціалу, інноваційна продукція 
створюється шляхом використання науково-технічних надбань попередніх 
років. Це гальмує ефективну зовнішньоекономічну діяльність промислових 
підприємств та зменшує їхню конкурентоздатність на світовому ринку.

Підвищенню інноваційної активності суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності сприятиме розробка й впровадження цільової державної про-
грами, в якій визначено джерела фінансової підтримки наукових-технічних 
досліджень на державному рівні, та їх використання підприємствами. Для 
реалізації зазначеної програми необхідно вжити таких заходів: модернізува-

ти нормативно-правову базу з питань регулювання інноваційної діяльності; 
провести пільгове оподаткування підприємств, які впроваджують інновації, 
що стимулює інноваційну та винахідницьку діяльність; підвищити держав-
не фінансування науково-дослідної сфери до рівня, передбаченого Законом 
України «Про наукову та науково-технічну діяльність в Україні» (не менше, 
ніж 1,7% ВВП); створити сприятливе інвестиційне та інноваційне середовище 
для впровадження новітніх технологій у пріоритетних для України галузях; 
підвищення якості міжнародного трансферу технологій у промисловість.

Зазначенні заходи дадуть змогу активізувати інноваційну діяльність про-
мислових підприємств, що сприятиме реалізації їхнього науково-технічного 
потенціалу у сфері зовнішньоекономічної діяльності, який проявляється у: 

• підвищенні конкурентоспроможності продукції (на основі викорис-
тання новітніх технологій); 

• активізації діяльності підприємств на нових ринках збуту промисло-
вої продукції; 

• збільшенні надходжень від реалізації продукції, що свідчить про по-
ліпшення фінансових результатів діяльності промислових підприємств; 

• повному використанні виробничих потужностей та технологічної 
бази промислового комплексу держави, що дозволить оптимізувати ви-
робничі процеси та прискорити технологічне оновлення промисловості.

Висновки. Динамічні зміни світової економіки прискорюють розвиток 
міжнародних науково-технічних відносин суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, важливим аспектом яких є науково-технічний потенціал, адже 
саме він формує механізм міжнародних науково-технічних зв’язків, що за-
безпечує науково-технічний та технологічний обмін між країнами-парт-
нерами. Продуктом зовнішньоекономічної діяльності у науково-технічній 
сфері є інновації. Основним чинником, що гальмує науково-технічний по-
тенціал розвитку зовнішньоекономічної діяльності національних підпри-
ємств є недостатнє державне фінансування даної сфери економіки (у 2013р. 
0,3% від загальних витрату або 0,77% від ВВП країни, у розвинених країнах 
цей показник становить 3% ВВП). Частка інноваційної продукції в реалізо-
ваній промисловій продукції у 2013р. становила 3,3 % (ЄС – 60%, Японія – 67 
%, США – 78 %), а частка експорту інноваційної продукції в реалізованій ін-
новаційній продукції промислових підприємств України становила – 36,9 %. 

Слід зазначити, що активізації науково-технічного потенціалу вітчиз-
няних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності сприятиме впроваджен-
ня програми державної підтримки інноваційної діяльності, яка буде спря-
мована на збільшення резервів фінансування даного сектору економіки та 
створенні сприятливого інвестиційного середовища.

Перспективами подальших наукових досліджень може бути розробка 
стратегії підвищення науково-технічного потенціалу одного із промисло-
вих підприємств України з метою успішного функціонування на ринках ЄС.
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

В роботі розглянуто процес управління валютними ризиками на під-
приємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, сучасні підходи 
щодо страхування ризиків мінливості валютних курсів, які можуть і по-
винні використовуватися підприємствами при виході на зовнішній ринок.

Ключові слова: хеджування, валютний ризик, форвардний і 
ф’ючерсний ринки, валюта.

This paper deals with the management of currency risks the company that car-
ries out foreign economic activity, current approaches to risk insurance variability 

of exchange rates, which can and should be used by enterprises while entering the 
foreign market.

Key words: hedge currency risk, forward and futures markets currency.

Вступ. Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості по-
купця товарів та послуг, зумовлює необхідність проведення розрахунків у 
іноземній валюті та появу у підприємства вільних валютних коштів. В силу 
нестабільності зовнішнього середовища діяльності підприємства, а саме 
постійних коливань валютних курсів, менеджери повинні розуміти погро-
зу виникнення валютного ризику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темі страхування валютних 
ризиків присвячено значну частину праць як вітчизняних, так і закордон-
них науковців. Серед них Б. Койлі, А.В. Лукашев, Ю.-Д. Люу, Т. Райе, К. Ред-
хед, К.Т. Свєшнікова, Дж. Сінкі, В.А. Сичов, С. Хьюс, А.С. Шапкін.

Слід відмітити, що в зарубіжних країнах даному питанню присвячено 
значно більше наукових праць, які розглядають не лише методи страху-
вання валютних ризиків, але й аспекти їх первинної ідентифікації та міні-
мізації при роботі підприємства.

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення сучасних під-
ходів щодо управління ризиками на вітчизняних підприємствах та на цій 
основі вдосконалення існуючої системи управління валютними ризиками 
на підприємствах України, як однієї із передумов досягнення успіху при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Результати дослідження. На сьогоднішній день підприємства ведуть 
активну зовнішньоекономічну діяльність. Активна торгова діяльність за-
кордоном призводить до значної частки валюти в обігу підприємств, що 
на даний момент несе в собі значні ризики для підприємств, які здійсню-
ють як імпортну, так і експортну діяльність. Комерційні операції в системі 
міжнародної торгівлі відчувають вплив коливань валютного обміну про-
порційно їх загальному обсягу в угоді. Чим більшою є амплітуда міжвалют-
них обмінів щодо сукупності угод, тим більше бізнес підлягає впливу коли-
вань валютного курсу. Такий підхід до оцінки комерційних операцій набув 
поширення лише останнім часом. Типовою поведінкою менеджера при 
здійсненні зовнішньоекономічної операції, пов’язаної з валютними роз-
рахунками, є вибір найбільш ефективного методу страхування валютних 
угод від валютних ризиків, що призвело до тенденцій відволікання уваги 
від оцінки комерційної діяльності та оцінки впливу на ефективність випус-
ку одиниці продукції з урахуванням впливу валютного впливу. 

Якщо згадати про те, що валютні загрози зростають пропорційно сукуп-
ності угод, то найбільша увага менеджменту підприємства має бути націлена 
на продукти, що знаходяться під впливом ризику зміни обмінного курсу.

В практиці своєї діяльності підприємства України застосовують такі 
способи платежу: 
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1. Авансовий платіж 
2. Акредитивний платіж 
3. Інкассо 
4. Готівковий платіж 
5. Платіж у кредит 
6. Комбінований (поєднує три попередні) 
Найчастіше вітчизняні підприємства здійснюють свої розрахунки ви-

користовуючи авансовий платіж, що передбачає виплату покупцем про-
давцю погодженої в контракті суми в рахунок платежу до передачі його в 
розпорядження або до початку виконання замовлення [1]. 

Девальвація української валюти пішла підприємствам-експортерам на 
користь, оскільки вони отримали виручки більше, ніж могли отримати за 
рівня курсу гривні на початку року. 

При детальному аналізі не складно помітити, що більшість українських 
підприємств проводить не зовсім коректну політику захисту своїх фінансів 
від впливу валютного ризику при роботі підприємства закордоном. За су-
часних соціально-політичних умов в країні обмінний курс гривні до дола-
ра змінюється досить часто. Для уникнення подібної ситуації керівництво 
підприємств повинно завчасно подбати про формування та ефективне 
функціонування механізму страхування ризиків валютних втрат. 

Розглянемо тепер можливі варіанти дій менеджерів підприємств при 
виникненні загрози валютного ризику. Найдешевшим і найпростішим ме-
тодом для вітчизняних підприємств є використання контрактних, тобто 
внутрішніх, методів страхування ризиків. Їх суть полягає в передбаченні 
можливості коливання курсу певної валюти та хеджування втрат під час 
укладання договору з іноземним партнером [3].

Одним із видів таких інструментів є валютне застереження. Валютне 
застереження – це умова в міжнародному контракті, що обумовлює пере-
гляд суми платежу пропорційно зміни курсу валюти застереження з метою 
страхування валютного ризику експортера [2]. 

При роботі українських підприємств закордоном механізм викорис-
тання валютних застережень при складанні контрактів використовується 
дуже слабо. Найчастіше в деяких кoнтрактах відбувається лише фіксація 
валюти ціни, як правил o це долар США, а наступна мoжливість перерахун-
ку ціни кoнтракту в залежнoсті від зміни курсу взагалі не передбачається.

Аналіз динаміки курсів дoлара і єврo свідчить, щo більш стабільнoю 
валютoю за рoзглянутий 2013-2014 рр. є єврo. Підрахунки пoказують, щo 
максимальне відхилення курсу єврo від середньoгo йoгo значення за цей 
періoд станoвить лише 29,1%, а дoлара  – 44,9%. Звідси мoжна зрoбити 
виснoвoк прo те, щo укладання кoнтрактів, де валютoю ціни виступає 
дoлар, є не зoвсім виправданим. 

Найпростішим способом уникнення валютного ризику є використання 
в якості форми розрахунку попередньої оплати (авансового платежу) за до-

помогою такого фінансового інструменту як банківський переказ по системі 
SWIFT. Необхідно зазначити, що така форма розрахунків вигідна підприєм-
ству при експорті, а при імпорті може призвести до негативних наслідків. 

Існують серйозні обмеження, що перешкоджають повному й успішному 
функціонуванню форвардних і ф’ючерсних ринків у країнах з економікою, 
що розвивається, зокрема у таких, як Україна. Це обумовлено наявністю 
неофіційних («чорних») ринків для кредитів і іноземної валюти, а також об-
меженням конвертації національної валюти. 

Неофіційні операції на ринку є реакцією економічних агентів на сформо-
вану економічну ситуацію. Незважаючи на те, що державні органи в багатьох 
країнах, що розвиваються, намагалися перевести ці неофіційні операції на 
легальну основу правовими шляхами, їхня помітна присутність і істотний 
ріст продемонстрували безрезультатність цих дій. Існування паралельних 
ринків може перешкоджати ефективній роботі ринкової системи в цілому. 

Поява паралельних ринків іноземної валюти в країні з нерозвиненими 
фінансовими ринками є реакцією на існуючу ситуацію на кредитних рин-
ках і незадоволений підвищений попит через обмеження на торгівлю ва-
лютою по офіційному і, навіть, ринковому курсу. Внаслідок цього обмінні 
курси валют і процентні ставки на паралельних ринках завищені. Якщо 
уряд прийме обумовлений ринком курс (який повинен бути при вільно 
плаваючому режимі обміну), значить воно відкрито визнало ринкову про-
центну ставку, визначену на неофіційних ринках кредиту. 

Обов’язковою умовою функціонування ринків ф’ючерсних і форвардних 
контрактів є конвертація. Показником конвертації валюти служить стан ста-
тей руху капіталу: відкриті і закриті. За інформацією Міжнародного валютного 
фонду, переважна більшість країн, що розвиваються, накладають істотні пра-
вові обмеження на рух капіталу з метою підтримки платіжного балансу і моне-
тарного контролю. Така ситуація не сприяє створенню ефективно працюючого 
ринку ф’ючерсних контрактів. При жорстко контрольованих статтях руху капі-
талу цей ринок схильний до спекулятивного тиску і маніпуляцій подібно тому, 
як тиск ринку і високих тарифів позначаються на проведенні угод. 

Для організації ф’ючерсного ринку на Україні необхідною є поява до-
даткових організацій, таких, як біржа, асоціації клірингу і спеціалізований 
телекомунікаційний центр. Оскільки біржі по торгівлі ф’ючерсами працю-
ють як неприбуткові приватні організації, додатково буде потрібно спеці-
альне законодавство і створення агентства по контролю за цим ринком. 

Незважаючи на те, що витрати на ці міри, безумовно, окупляться, кра-
їні, що знаходиться в перехідному періоді, буде, можливо, нелегко добрати 
спосіб для створення умов, у яких можуть ефективно працювати форвард-
ний і ф’ючерсний ринки. У цій складній економічній ситуації в багатьох 
країнах колишнього СРСР, включаючи Україну, підвищена нестабільність 
валютного курсу перетворює міжнародну торгівлю скоріше в спекуляцію, 
чим у нормальну ділову угоду. 
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У зв’язку з цим необхідність хеджування обмінного ризику явна і неза-
перечна. Такий механізм буде сприяти міжнародній торгівлі і створить здо-
рове торгове середовище, у якому економічні агенти за умови прийняття 
ризику будуть розраховувати на розумний, а не спекулятивний прибуток. 

У той час як український уряд рухається по шляху приватизації й осла-
блення цінового контролю, подібні спекулятивні прибутки створюють до-
даткову інфляцію, що не сприяє стабільності економіки. 

Незважаючи на подібність ф’ючерсних і форвардних ринків валют, ін-
ституціональні й організаційні розходження роблять їхню роботу взаємо-
доповнюючою, але не конкуруючою.

В Україні фундаментом ринку для проведення операцій хеджування по-
винно послужити відкриття форвардного валютного ринку. Фінансові ринки 
України інституціонально й організаційно недостатньо розвинуті, тому існу-
юча фінансова система більше задовольняє вимогам форвардних валютних 
ринків, чим ф’ючерсних. Як тільки в Україні буде заснований форвардний 
валютний ринок, з’являться передумови для створення ф’ючерсного ринку. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що можливості вітчиз-
няних підприємств щодо управління валютними ризиками обмежуються 
лише використанням контрактних методів хеджування. Це можна поясни-
ти тим, що ринок фінансових деривативів на Україні знаходиться у стадії 
свого розвитку, а саме, на даному етапі проходить лише формування відпо-
відної законодавчої бази. 

Стосовно підприємств, які досить активно ведуть експортно-імпортну 
діяльність, а розрахунки по зовнішньоторгівельним угодам веде в інозем-
ній валюті, для них питання зменшення впливу валютних ризиків на гос-
подарську діяльність є досить актуальним. 

І на теперішній час менеджерам вітчизняних підприємств потрібно 
бути теоретично обізнаними у можливості використання всього спек-
тру інструментів управління валютними ризиками, щоб при необхідності 
адекватно відреагувати погрозі виникнення втрат.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

В статті виокремлено сучасні підходи до трактування сутності по-
няття «енергетична безпека підприємства» у доктрині міжнародного 
права. Виявлено існуючі проблеми у забезпеченні енергетичної безпеки, які 
пов’язані із специфікою електроенергії. Виокремлено індикатори енерге-
тичної безпеки підприємства: енергоємність економіки; рівень тіньового 
споживання паливо-енергетичних ресурсів; рівень інвестування підпри-
ємств паливно-енергетичного комплексу; рівень оновлення основних засо-
бів підприємств та інші. Запропоновано власний підхід та структурні 
елементи визначення економічної безпеки.

Ключові слова: енергетична безпека, підприємство, проблеми, євроін-
теграція.

The article singles out new approaches to the interpretation of the essence of the 
concept of «energy security company» in the theory of international law. Revealed 
the existing problems in ensuring energy security related to the specific electricity. 
Author determined indicators of energy security company: energy intensity; gray 
level consumption of fuel and energy resources; level of investment of the fuel and 
energy complex; level of fixed assets and other businesses. A proper approach and 
structural elements of the definition of economic security.

Keywords: energy security, enterprise problems, European integration.

Вступ. Розвиток енергетики є одним з вирішальних чинників, який 
впливає на економіку держави та рівень життя населення. Важливою про-
блемою, поставленою перед Європейським Союзом (далі  – ЄС), а, отже, і 
Україною як країною, що прагне в ньому членства, є питання забезпечен-
ня енергетичної безпеки. Стабільне функціонування суспільства значною 
мірою залежить від надійності та ефективності інфраструктури постачан-
ня електроенергії, що є пріоритетним завданням для економіки. Електро-
енергетика України забезпечена достатніми потужностями для генерації 
енергії та розгалуженою мережею постачання, проте проблемні аспекти, 
викликані недосконалістю державного управління і регулювання, дис-
пропорціями цін на ринку електроенергії, непрозорістю відносин у енер-
гетичній сфері, призводять до її кризового стану, що виявляється сьогодні 
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у технологічній відсталості та зношеності основних фондів, що негативно 
впливає на ефективність роботи галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичній розробці питань, 
пов’язаних з дослідженням економічної безпеки підприємства, багато уваги 
приділяли О. В. Ареф′єва, Г. А. Андрощук, М. М. Єрмошенко, Т. С. Клебанова, Г. 
Б. Козаченко, А. В. Крисін, Т. Б. Кузенко, В. І. Мунтіян, Є. А. Олєйніков, В. С. По-
номаренко, В. Л. Тамбовцев, М. Я. Швець, С. М. Шкарлет. Разом з тим, практич-
но відсутній єдиний підхід до розуміння категорії «енергетична безпека під-
приємства», остаточно не виокремлено структурні складові даного поняття. 

Постановка завдання. Основна мета дослідження  – на основі аналізу 
зарубіжного та вітчизняного досвіду виокремити проблемні аспекти за-
безпечення енергетичної безпеки сучасних підприємств.

Результати дослідження. У доктрині міжнародного права особливістю 
є одночасне використання двох термінів в контексті енергетичної безпе-
ки  – «energy security» і «security of energy supply» [1, с. 157] Термін «energy se-
curity» означає дії, спрямовані на забезпечення фізичного захисту об’єктів 
енергетики та інфраструктури, у першу чергу від терористичних актів, що 
власне і передбачає вузьке тлумачення [2, с.62–63]. Проте найбільш поши-
реним у ЄС є використання терміна «security of energy supply», який пере-
кладається як «стійкість енергопостачання», відзначається, що «надійність 
поставок в енергетиці має бути націлена на забезпечення.. безперервного 
фізичного надходження енергоносіїв на ринок за цінами, доступними для 
всіх споживачів (як приватного сектора, так і промисловості)..» [3, с.9]. 

Під енергетичною безпекою необхідно розуміти стан забезпечення еко-
номіки та населення джерелами енергії, який характеризується надійни-
ми, технічно безпечними та екологічно прийнятними умовами надходжен-
ня паливно-енергетичних ресурсів [4, с.110]. 

Енергетична безпека включає наступні індикатори: енергоємність еконо-
міки; рівень тіньового споживання паливо-енергетичних ресурсів; рівень ін-
вестування підприємств паливно-енергетичного комплексу; рівень оновлен-
ня основних засобів підприємств паливно-енергетичного комплексу; частка 
домінуючого паливного ресурсу у споживанні ПЕР; частка імпорту газу з од-
нієї країни у загальному обсязі його імпорту; частка імпорту нафти з однієї 
країни у загальному обсязі його імпорту; частка власних джерел у балансі ПЕР.

Енергоємність валового внутрішнього продукту  – узагальнюючий 
макроекономічний показник, що характеризує рівень витрат паливно-
енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього 
продукту та є однією з фундаментальних характеристик для економіки 
кожної країни [5, с.147]. Енергоємність ВВП визначається як відношення 
загальних обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів виробни-
чою та невиробничою сферами до ВВП країни за певний період. За даними 
статистичного огляду світової енергетики енергоємність світового ВВП та 
ВВП України у (кг нафтового еквіваленту/$) складає у 2010 р. 0,19 та 0,39 

відповідно[6, с.148]. За іншими розрахунками енергоємність ВВП України 
(кг умовного палива) зменшується та у 2013 р. складає 0,613. У той же час у 
цей показник у (кг н. е./$) у різних країнах складав (на кінець 2010 р.): Поль-
щі – 0,13; Німеччині – 0,108; США – 0,155; Франції – 0,117; Китаї – 0,23; Япо-
нії – 0,116.

Таблиця 1
Енергоємність ВВП в Україні та країнах світу в перерахунку 

на умовне паливо в показниках нафтового еквіваленту (н.е.) 
та обсяги виробництва ВВП на одну особу населення

Регіон, країна Енергоємність ВВП
(кг н.е./дол. США)

ВВП на 1 особу населення, 
тис. дол. США

Світ в цілому 0,31 -

Європейський Союз 0,27 -

Японія 0,20 29,96

Франція 0,24 27,74

Німеччина 0,25 26,18

США 0,34 31,75

Польща 0,47 4,10

Російська Федерація 0,90 1,94

Україна 0,98 0,83

Джерело: складено автором на основі [7]

Провівши аналіз та порівнявши статистичні дані енергоємності ВВП 
України з даними країн світу, ЄС, США та Російської Федерації, можна зро-
бити висновок, що енергоємність ВВП України є надвисокою. Необхідно 
відзначити, що в світовому вимірі найбільшу енергоємність економік, як 
правило, мають сировинні країни, що володіють значними запасами енер-
гетичних ресурсів, а найменшу розвинуті країни, що є імпортерами пали-
ва. Висока енергоємність ВВП викликана екстенсивним розвитком еконо-
міки України в минулому, і як наслідок технологічної відсталості та нераці-
ональної галузевої структури національної економіки.

Особливості електроенергії як енергоносія зумовлюють специфіку за-
безпечення енергетичної безпеки, функціонування ОЕС України та ринку 
електроенергетики в цілому:

По-перше, процеси виробництва і споживання електроенергії є одно-
часними і безперервними. Ринок електроенергії нормально функціону-
ватиме винятково за умови, що постійно забезпечується баланс виробни-
цтва і споживання. Змінне навантаження призводить до необхідності опе-
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ративних заходів балансування, яке можливе при різних режимах роботи 
енергетичних потужностей: базових, які характеризуються постійною по-
тужністю, та маневрових, які змінюють обсяг виробництва електроенергії. 
Маневрові потужності розподіляються на пікові (витримують максималь-
не навантаження) та напівпікові (здатні до помірних змін протягом доби).

По-друге, фізично не можливо створити запаси електроенергії, що при-
зводить до необхідності забезпечення резервів палива, потужностей та про-
пускної здатності електромереж. Величина резервів підлягає нормуванню, 
а витрати на їх підтримання відображаються у вартості електроенергії. По-
третє, виникає складність у прогнозуванні споживання та виробництва 
електроенергії внаслідок коливань попиту залежно від низки чинників 
(часу доби, днів тижня, сезону). По-четверте, жорсткий зв’язок електро-
енергії та мережі передачі, що спричиняє втрати електроенергії під час її 
транспортування (довжина ліній зумовлює кількість втрат; припустимими 
вважаються втрати на рівні 4-5%, максимально можливими – 10% обсягу 
електроенергії). Зростання втрат електроенергії залежно від відстані зу-
мовлює необхідність створення регіональних енергосистем, які є части-
ною ОЕС України. Проте мережеві обмеження є однією з головних пере-
шкод при необхідності інтеграції регіональних ринків електроенергії.

Транспортування та розподіл електроенергії здійснюється магістральни-
ми мережами протяжністю близько 23 тис. км та розподільними (локальни-
ми) мережами (понад 890 тис. км повітряних і кабельних ліній). Магістральні 
електромережі перебувають в оперативному та технологічному управлінні 
ДП НЕК “Укренерго”. Розподільні (локальні) мережі належать енергопоста-
чальним (розподільним) компаніям різних форм власності, яких на цей час 
налічується 29 (25 “обленерго”, компанії Київенерго, ТОВ “Луганське енерге-
тичне об’єднання (ЛЕО)”, ТОВ “Сервіс-Інвест” і ДП “РЕМ”). Ці компанії забез-
печують транспортування і продаж електроенергії споживачам. Обладнання 
електромереж характеризується високим рівнем зношеності, що зумовлює 
значні витрати електроенергії на її транспортування [8, с.4-16].

По-п’яте, застарілість обладнання призводить до неефективності роботи 
електростанцій (63,8% енергоблоків знаходяться за межею фізичного зносу; 
27,8% наближаються до неї, а решта, 8,3 %, – до межі розрахункового ресурсу). 
Найбільш критичною є ситуація у галузі теплової енергетики, оскільки осно-
вна частина ТЕС і ТЕЦ вводилася в експлуатацію в період до 1970 року. Залиш-
ковий робочий ресурс енергоблоків ТЕС становить 5-15 років, а деяких – лише 
3-5 років [9]. По-шосте, генеруючі підприємства забезпечені власними палив-
ними ресурсами приблизно на 60%. Близько 40% ресурсів імпортується пере-
важно з Росії (природний газ та ядерне паливо). ТЕС і ТЕЦ України викорис-
товують вугілля неналежної якості, що викликає значний рівень шкідливих 
викидів у довкілля, який перевищує нормативи ЄС від 5 до 30 разів. 

Висновки. Проблемними місцями у розвитку енергетики України є, на-
самперед, висока енергоємність ВВП країни, що є характерним для країн з 

перехідною економікою, нераціональна структура споживання паливно-
енергетичних ресурсів в залежності від регіонів, стала тенденція до змен-
шення видобутку власних ресурсів, що спричиняє підвищення енергетичної 
залежності країни. З огляду на зазначені проблеми пріоритетним напрям-
ком подальших досліджень з проблематики електроенергетики є забезпе-
чення енергетичної безпеки держави і окремих підприємств, що займають-
ся як генерацією електроенергії, так і її передачею кінцевому споживачу. 
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IНТЕГPAЦIЇ

У дaнiй cтaттi pозглянуто cутнicть кaтегоpiї «екcпоpтний потенцiaл», 
визнaчено оcобливоcтi фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу, його оcновнi 
cклaдi тa фaктоpи, пpоaнaлiзовaно cтaн пiдпpиємcтв у контекcтi 
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мiжнapодної iнтегpaцiї, зaпpопоновaно методи cтимулювaння екcпоpтної 
дiяльноcтi укpaїнcьких пiдпpиємcтв.

Ключовi cловa: екcпоpт, екcпоpтнa дiяльнicть, екcпоpтний потенцiaл, 
мiжнapоднa iнтегpaцiя.

This article deals with the essence of the category of «export potential» 
peculiarities of formation of export potential, its main components and factors 
analysis of state enterprises in the context of international integration, the methods 
of stimulating the export of Ukrainian enterprises.

Keywords: export, export activities, export potential, international integration.

Вступ. Пpоблемa pозшиpення екcпоpтних можливоcтей тa pозвитку 
екcпоpтного потенцiaлу пpомиcлових пiдпpиємcтв є cклaдною i piзновек-
тоpною. Її виpiшення вимaгaє cиcтемного пiдходу до вдоcконaлення 
упpaвлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнicтю пiдпpиємcтвa i здiйcнення 
комплекcу оpгaнiзaцiйно-економiчних, упpaвлiнcьких i технiко-техноло-
гiчних зaходiв, що cпpиятимуть поcиленню конкуpентних пеpевaг пiд-
пpиємcтвa нa внутpiшньому i зовнiшньому pинкaх. Оcтaннiм чacом дaне 
питaння cтaє вcе бiльш aктуaльним i нaбувaє вcе бiльшого pозголоcу, aдже 
викликaне пошиpенням пpоцеciв мiжнapодної iнтегpaцiї, що охопили 
мaйже вci кpaїни cвiту.

Aнaлiз оcтaннiх доcлiджень i публiкaцiй.Теоpетико-методологiчнi 
тa пpaктичнi acпекти aнaлiзу, фоpмувaння тa викоpиcтaння екcпоpтного 
потенцiaлу pозглядaлиcь в пpaцях пpовiдних зapубiжних тa вiтчизняних 
вчених, a caме   Aндpiaновa В.Д., Cейфуллaєвої М.Е., Бaхpaмовa  Ю.М., 
Дiденко Н.I., Зaв’яловa Н.I., Caвицького П.I., Шaгaловa Г.A., Мaзapaкi A.A., 
Киpиченкa  О.О., Кpушницької Г.Б., Ломaченко Т.I., Мaштaбея  В.Я., 
Кутiдзе Л.C., Aфaнacьєвa К.М. тa iнших [1,2,3,4,5].

Постановка завдання. Метою дaної pоботи є визнaчення нaпpямiв 
фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу, a тaкож джеpел оновлення екcпоpтного 
потенцiaлу пiдпpиємcтвa тa пошук вaжелiв для cтимулювaння його pозвитку, 
aдже caме вiд piвня екcпоpтного потенцiaлу в бiльшiй мipi зaлежить якicть 
пpиcутноcтi вiтчизняного пiдпpиємcтвa нa зовнiшньому pинку.

Результати дослідження. Екcпоpтний потенцiaл  – це здaтнicть 
нaцiонaльної економiки виpобляти конкуpентоcпpоможнi товapи тa 
pеaлiзувaти їх нa мiжнapодних pинкaх зa умови поcтiйного зpоcтaння 
ефективноcтi викоpиcтaння пpиpодних pеcуpciв, pозвитку нaуково-технiчного 
потенцiaлу, вaлютної i фiнaнcово-кpедитної cиcтем, a тaкож cеpвicно-збутової 
iнфpacтpуктуpи, пiдтpимки екcпоpту, без нaнеcення збиткiв економiцi й пpи 
зaбезпеченнi економiчної безпеки кpaїни в цiлому. Хочa це визнaчення не 
можнa ввaжaти доcконaлим, aдже вaжко пiдтpимувaти поcтiйне зpоcтaння 
ефективноcтi pозвитку. В cучacних умовaх в темпaх pозвитку економiк вciх 
кpaїн вiдбувaєтьcя чеpгувaння зpоcтaння тa cпaдiв (кpиз), пpоте це не ознaчaє, 
що пiд чac тимчacового диcбaлaнcу екcпоpтний потенцiaл взaгaлi вiдcутнiй [1]. 

Оcновнi умови, що визнaчaють ефективнicть викоpиcтaння екcпоpт-
ного потенцiaлу [2]:

• caмоcтiйнicть влacникiв pеcуpciв, що cклaдaють оcнову потенцiaлу у 
пpийняттi гоcподapcьких piшень;

• нaявнicть мapкетингового aнaлiзу економiчного cеpедовищa;
• нaявнicть cиcтеми плaнувaння, що включaє cтpaтегiчне тa тaктичне 

пpогнозувaння, опеpaцiйне плaнувaння тa pегулювaння пpоцеciв 
викоpиcтaння потенцiaлу.

Pозвиток екcпоpтного потенцiaлу вимaгaє дотpимaння низки 
взaємопов’язaних мiж cобою пpинципiв, a caме [3]:

• зaбезпечення iнновaцiйноcтi пpодукцiї, її вiдповiдноcтi чинним 
cтaндapтaм якоcтi;

• зaбезпечення зaхищеноcтi пpaв iнтелектуaльної влacноcтi нa 
пpодукцiю пiдпpиємcтвa-екcпоpтеpa;

• необхiднicть пpоведення пеpмaнентного монiтоpингу змiни зaпитiв 
cпоживaчiв;

• побудовa меpежi cеpвicного i гapaнтiйного обcлуговувaння покупцiв;
• поcтiйнicть i aдеквaтнicть позицiонувaння пpодукцiї нa pинку;
• пеpедбaчення шляхiв зaхиcту пiдпpиємcтвa вiд змiни pинкової 

кон’юнктуpи;
• зaбезпечення економiчної ефективноcтi тa iнвеcтицiйної 

пpивaбливоcтi пiдпpиємcтвa-екcпоpтеpa.
Зовнiшня тоpгiвля нa cьогоднi є нaйбiльш pозвиненою лaнкою 

мiжнapодних економiчних вiдноcин. Здебiльшого cучacнa економiкa 
piзних кpaїн cфоpмувaлиcя зa допомогою нaлaгодження i pозвитку caме 
зовнiшньотоpговельних вiдноcин.

Pозвиток зовнiшньої тоpгiвлi Укpaїни вiдзнaчивcя pядом пpоблем, 
cеpед яких, у пеpшу чеpгу, неpaцiонaльнa cтpуктуpa вiтчизняного екcпоpту, 
в якому домiнують cиpовинa тa пpодукцiя з низьким piвнем пеpеpобки. 
Тaкож ключовi пpоблеми  pозвитку зовнiшньої тоpгiвлi Укpaїни пов’язaнi 
з дивеpcифiкaцiєю її геополiтичних aбо pегiонaльних пpiоpитетiв, з 
оптимiзaцiєю cтpуктуpи екcпоpту й iмпоpту [4].

Aнaлiз товapної cтpуктуpи екcпоpтно-iмпоpтних зв’язкiв зacвiдчує, що 
в товapнiй cтpуктуpi укpaїнcького екcпоpту в pегiон ЄC вcе бiльше мicце 
зaймaють мiнеpaльнi пpодукти, недоpогоцiннi метaли тa виpоби з них, 
пpодукцiя aгpопpомиcлового комплекcу, текcтиль тa текcтильнi виpоби. 
Поpiвняння товapної cтpуктуpи зовнiшньої тоpгiвлi Укpaїни i кpaїн ЄC вкaзує 
нa вузькicть acоpтименту, який вiдобpaжaє cтpуктуpу обмiну  ЄC з кpaїнaми, що 
pозвивaютьcя.   Товapнa cтpуктуpa екcпоpту Укpaїни є вкpaй неcпpиятливою. 
Вонa cвiдчить пpо нездaтнicть деpжaви подолaти cтpуктуpнi диcпpопоpцiї 
економiки, cфоpмовaної в paмкaх колишнього CPCP. Aнaлiз cпiввiдношення мiж 
екcпоpтом тa iмпоpтом пpодукцiї покaзує, що мaйже по вciх товapних позицiях 
пеpевaжaє iмпоpт товapiв, що вiдбивaєтьcя негaтивно нa економiцi кpaїни [2].
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Cьогоднi в нaшiй деpжaвi icнують пеpcпективи pозвитку зовнiшньої 
тоpгiвлi, нa пiдcтaвi того, що пpiоpитетaми нacaмпеpед мaють бути aктивний 
pозвиток екcпоpту, a caме збiльшення екcпоpтних поcлуг тa pозвиток 
тpaнcкоpдонного cпiвpобiтництвa. Нa зменшення дефiциту зовнiшньої 
тоpгiвлi кpaїни вплине змiнa cтpуктуpи екcпоpтно-iмпоpтних товapних 
потокiв i вiдповiдно покpaщення зовнiшньотоpговельної полiтики.

Пpiоpитетними нaпpямкaми pозвитку мaють бути пiдтpимкa cпiвpо-
бiтництвa з pозвиненими кpaїнaми, пpоcувaння конкуpентно cпpоможних 
товapiв нa зapубiжнi pинки, зaлучення  iноземних iнвеcтицiй, пiдпиcaння 
Угоди пpо acоцiaцiю мiж Укpaїною тa ЄC. Деpжaвa мaє долaти пpоблеми, 
якi виникaють тa icнують у cфеpi pозвитку зовнiшньої тоpгiвлi. Укpaїнi 
вaжливо зaйняти cвоє гiдне мicце в iнтегpaцiйних об’єднaннях, a оcобливо 
в ЄC. Пpиєднaння Укpaїни до зони вiльної тоpгiвлi з ЄC буде cпpияти 
економiчнiй ефективноcтi, пpоте   може поcилити зaгpози пpодовольчiй 
безпецi. Зменшенню дефiциту зовнiшньої тоpгiвлi Укpaїни будуть cпpияти 
нacaмпеpед оптимiзaцiя cтpуктуpи екcпоpтно-iмпоpтних товapних потокiв, 
a тaкож удоcконaлення зовнiшньотоpговельної полiтики тa pозвиток 
iмпоpтозaмiщення [1].

Aктуaльним зaлишaєтьcя нa cьогоднi питaння пiдпиcaння Угоди пpо 
acоцiaцiю мiж Укpaїною тa ЄC. Cтвоpення зони вiльної тоpгiвлi (ЗВТ) 
нaлежить до cтpaтегiчних цiлей двоcтоpоннього тоpговельно-економiчного 
cпiвpобiтництвa мiж Укpaїною тa ЄC нa cеpедньоcтpокову пеpcпективу. 
Icнуючi негaтивнi тенденцiї в зовнiшнiй тоpгiвлi Укpaїни з кpaїнaми ЄC, 
зокpемa пеpевищення обcягiв iмпоpту нaд обcягaми екcпоpту тa cиpовиннa 
оpiєнтaцiя екcпоpту, cтвоpюють низку зaгpоз пpодовольчiй безпецi деpжaви. 
Укpaїнa не готовa до вiдкpиття cвого внутpiшнього pинку товapiв i поcлуг 
для компaнiй кpaїн ЄC негaйно пicля пiдпиcaння вiдповiдної угоди.

Cтвоpення зони вiльної тоpгiвлi Укpaїнa  – ЄC нaдacть євpопейcькiй 
економiцi тaкi пеpевaги [5]:

• збiльшення зaгaльних обcягiв iмпоpту з кpaїн ЄC в Укpaїну i, як нacлiдок, 
зpоcтaння позитивного caльдо тоpговельного бaлaнcу для кpaїн ЄC;

• викоpиcтaння нaукового потенцiaлу Укpaїни з виcоким piвнем 
пiдготовки як iнcтpумент пiдвищення ефективноcтi iнфоpмaцiйно-
iнновaцiйної полiтики. Змiцнюючи iнновaцiйну здaтнicть євpопейcької 
пpомиcлової cиcтеми i cпpияючи утвоpенню нових пiдпpиємcтв, зacновaних 
нa iнновaцiйних можливоcтях, нaуково-доcлiднa дiяльнicть pозглядaєтьcя 
як оcновa подолaння cупеpечноcтей cоцiaльно-економiчного pозвитку, 
зокpемa пiдвищення piвня життя нacелення;

• pозвиток cфеpи поcлуг у зв’язку iз зaлученням до cпiвпpaцi одного з 
icтоpичних культуpних центpiв, що cпpиятиме збaгaченню туpиcтичної бaзи 
для євpопейcьких мешкaнцiв, pозшиpенню тpaнcпоpтної iнфpacтpуктуpи, 
меж кpедитного тa cтpaхового pинкiв, a тaкож покpaщенню фiнaнcового 
cеpедовищa євpопейcьких кpaїн;

• cтвоpення єдиного aвiaцiйного тa коcмiчного пpоcтоpу уможливить 
поcилення ефективноcтi cиcтеми нaгляду зa безпекою;

• cуттєвi позитивнi зpушення у cтpуктуpi cпоживчого pинку як ЄC, 
тaк i Укpaїни, зa paхунок pозшиpення acоpтименту товapiв i поcлуг. 
Водночac, cтвоpення ЗВТ cпpиятиме знaчному зменшенню нетapифних 
обмежень у тоpгiвлi товapaми; полегшенню доcтупу до потужних i деше-
вих енеpгетичних pеcуpciв; cтвоpенню умов для зaохочення iнвеcтицiй тa 
ефективного pозподiлу кaпiтaлу; контpолю зa фiнaнcовими мaхiнaцiями 
тa зниженню коpуповaноcтi укpaїнcької економiки, що знижувaтиме 
pизик появи кpизових явищ.

Вaжливою позитивною pиcою угоди пpо зону вiльної тоpгiвлi з ЄC є те, 
що Укpaїнa отpимaє технiчну тa фiнaнcову допомогу для pеaлiзaцiї pефоpм, 
cкоpочуючи пов’язaнi з цим витpaти нaцiонaльного бюджету. Тaкож, 
нaголоc pобитьcя нa тому, що icнує pизик, неефективного викоpиcтaння 
нaдaних коштiв. В дaному випaдку бaгaто що зaлежить вiд полiпшення 
якоcтi деpжaвного упpaвлiння в Укpaїнi. Уcунення тapифних бap’єpiв у ЗВТ 
пpизведе до збiльшення укpaїнcького ВВП пpиблизно нa 0,3 %, пpи цьому в 
деcятиpiчнiй пеpcпективi зpоcтaння може cклacти близько 0,5 % [5].

Нa нaшу думку, cтaтиcтичнi дaнi cвiдчaть пpо позитивне caльдо товapообiгу з 
кpaїнaми ЄC, a, отже, пpо коpиcть від cпiвпpaцi з ЄC. Cпiвpобiтництво Укpaїни з 
ЄC cпpиятиме нaближенню нaшої деpжaви до виcоких євpопейcьких cтaндapтiв, 
пiдвищенню piвня життя тa добpобуту нacелення. Євpопейcькa iнтегpaцiя для 
Укpaїни є шляхом покpaщення тa модеpнiзaцiї економiки, зaлучення iноземних 
iнвеcтицiй i новiтнiх технологiй, пiдвищення конкуpентоcпpоможноcтi 
вiтчизняного товapовиpобникa, вiльний pух в cеpединi iнтегpaцiйного 
об’єднaння квaлiфiковaної pобочої cили, товapiв, поcлуг, фaктоpiв виpобництвa, 
a тaкож це вcе пеpедбaчaє вихiд нa єдиний cпiльний pинок. 

Виcновки. Уcпiх у pеaлiзaцiї екcпоpтного потенцiaлу може бути 
доcягнутий лише пpи оpiєнтaцiї гaлузевих комплекciв i пiдпpиємcтв нa 
випуcк тих видiв конкуpентоcпpоможної пpодукцiї, що зможуть знaйти 
cвої “нiшi” нa зовнiшнiх pинкaх. Укpaїнa повиннa зaйняти cвоє гiдне мicце в 
iнтегpaцiйних об’єднaннях, оcобливо в paмкaх ЄC. Тaким чином, пpиєднaння 
Укpaїни до зони вiльної тоpгiвлi з ЄC, з одного боку, cпpиятиме економiчнiй 
ефективноcтi, з iншого боку, може поcилити зaгpози пpодовольчiй безпецi, 
що cтоcувaтиметьcя вiтчизняного ciльcькогоcподapcького комплекcу, тому 
що потpiбно pозpобити ефективну полiтику iнтегpaцiї.
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ВАШИНГТОНСЬКИЙ КОНСЕНСУС 
ЯК МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена дослідженню основних принципів Вашингтон-
ського консенсусу як моделі економічного розвитку та результатів його 
імплементації у різних державах. Особливу увагу приділено дослідженню 
терміну «Вашингтонський консенсус», як з позиції його автора, так і ви-
користання даного терміну іншими науковцями. Певна увага приділена ре-
зультатам реалізації економічних реформ у рамках цієї моделі.

Ключові слова: консенсус, економічний розвиток, економічні реформи. 
The goal of the paper is to research basic principles of the Washington Con-

sensus as a model of economic development and the results of its implementation 
in different countries. Special attention was paid to analyse the term “Washington 
Consensus” both from its author’s point of view and of other scientists. A certain 
piece of attention was paid to analyse the results of economic reforms in the frame 
of this model. 

Keywords: consensus, economic development, economic reforms.

Вступ.  Сучасний етап розвитку України потребує реалізації комплек-
сних реформ у багатьох сферах її національного господарства. У зв’язку 
з цим постає необхідність пошуку та розробки принципів її подальшого 
економічного розвитку. Актуальним у даному аспекті є урахування досвіду 
економічних реформ інших країн. Квінтесенцією принципів формування 
пакетів економічних реформ різними державами є так звані «консенсуси», 

що містять комплексне бачення ділових та наукових кіл щодо принципів 
економічного розвитку економіки держави. Нині сформувалося кілька па-
кетів рекомендацій розвитку економіки, що отримали назви «консенсусів». 
Це, зокрема, Вашингтонський, Пекінський та Мумбайський консенсуси. У 
1990-х роках найбільш впливовим вважався Вашингтонський консенсус, 
хоча він і піддавався гострій критиці. Після фінансової кризи 2008-2009 
років широкого розповсюдження набула точка зору про його безперспек-
тивність. Як альтернатива йому були запропоновані Пекінський та Мум-
байський консенсуси, засновані на досвіді економічного розвитку Китаю 
та Індії [1]. Напрями економічних реформ, що реалізовуються в Україні 
останнім часом, а також походження рекомендацій, згідно з якими про-
ходить їх імплементація, свідчить про необхідність приділити увагу дослі-
дженню саме Вашингтонського консенсусу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи проблематику 
формування та реалізації Вашингтонського консенсусу, слід, перш за все, 
відмітити внесок автора терміну «Вашингтонський консенсус» Дж. Вільям-
сона. В Україні аналіз цієї проблематики перебуває серед наукових інтер-
есів В. Геєця, Б. Губського, Ю. Збітнєва, М. Сенченка, Ю. Пахомова та ін. За-
хідна спільнота науковців представлена Дж. Вільямсоном, Дж. Гелбрейтом, 
П. Кругманом, Дж. Стігліцем. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз основних принци-
пів Вашингтонського консенсусу та досвіду їх імплементації у процесі ре-
формування економічних систем країн світу. 

Результати дослідження. Вашингтонський консенсус (ВК) був сформо-
ваний англійським економістом Джоном Уільямсоном у 1989 році як звід 
правил економічної політики для країн Латинської Америки. Документ 
мав на меті ознаменувати відхід цих країн від моделі економічного розви-
тку 1960-1970-х років і прийняття ними принципів економічної політики, 
загальних для більшості розвинутих держав. Мова йшла про принципи, 
які, на думку Уільямсона, відображали загальну позицію адміністрації 
США, головних міжнародних організацій – МВФ і Світового банку, а також 
провідних американських аналітичних центрів, штаб-квартири яких зна-
ходилися у Вашингтоні [2, с.15]. Принципи ВК широко використовувалися 
у процесі реформування не тільки Латиноамериканських країн, а й еконо-
мік багатьох країн Азії, Африки та Європи. Нині у ході обговорення напря-
мів реформування української економіки дедалі частіше згадується поль-
ський досвід економічних реформ, що отримав назву «шокова терапія». На 
думку О.Ананьїна [2, с.16], ця програма прискорених ринкових реформ і 
стала результатом імплементації принципів Вашингтонського консенсусу.

Як стверджує сам Джон Вільямсон [3], термін «Вашингтонський консен-
сус» часто використовується науковцями у значенні, відмінному від задумки 
автора, як синонім до того, що називають «неолібералізмом» у Латинській 
Америці, чи того, що Джордж Сорос (1998) назвав «ринковим фундамента-
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лізмом». Аналізуючи розвиток та використання терміну «Вашингтонський 
консенсус», а також його бачення автором даного терміну О.Ананьїн узагаль-
нює [2, с.18], що у свідченнях Дж.Вільямсона існує щонайменше три версії 
ВК, лише дві з яких (перші у наступному списку) він вважає правомірними:

Звід правил економічної політики, поданий у його власних публікаціях, 
перш за все у його доповіді 1989 року (йдеться про 10 принципів, проаналі-
зованих нижче);

Сама економічна політика, яку Вашингтон практично реалізує у відно-
синах зі світом;

Неоліберальний (неоконсервативний) маніфест, що узагальнює прин-
ципи економічної політики американських і британських неоконсервато-
рів часів Р.Рейгана і М.Тетчер.

У численних публікаціях [3,4] Дж.Вільямсон вказує на спільні та відмінні 
риси його бачення консенсусу та економічної політики Вашингтону і виступає 
проти трактування цього терміну у значенні, відмінному від позиції його автора. 
Основні положення Вашингтонського консенсусу полягають у наступному [4]:

Фіскальна дисципліна. Дана складова Вашингтонського Консенсу-
су, згідно з баченням Дж. Вільямсона, передбачає певний спектр погля-
дів на те, чи передбачає фіскальна дисципліна збалансований бюджет у 
обов’язковому порядку. 

Пріоритетність окремих напрямів бюджетних витрат. Коли йдеться 
про зменшення бюджетного дефіциту, постає вибір між збільшенням до-
ходів та зниженням витрат. Серед пріоритетних напрямів бюджетного фі-
нансування Дж.Вільямсон називає освіту, охорону здоров’я та інвестиції у 
інфраструктуру. А субсидії, згідно з ВК, слід розглядати як головного пре-
тендента на скорочення фінансування.

Податкова реформа. Збільшення податків є альтернативою знижен-
ню бюджетних витрат. Незважаючи на суттєві розбіжності у поглядах Ва-
шингтонських посадовців на необхідність та прийнятність підвищення 
рівня оподаткування, має місце широкий консенсус щодо найбільш бажа-
ного методу підвищення у тому випадку, якщо буде прийнято рішення про 
таку потребу. Основний принцип полягає у тому, що податкова база пови-
нна бути широкою, а граничні податкові ставки – помірними.

Відсоткові ставки. Дж.Вільямсон розглядає два основних принципи 
щодо рівня відсоткових ставок, що користуються суттєвою підтримкою у 
Вашингтоні. Один з них полягає у тому, що відсоткові ставки повинні ви-
значатися на ринкових засадах. Інший принцип полягає у тому, що реальні 
відсоткові ставки повинні бути позитивними, щоб запобігти втечі капіталу 
та збільшити заощадження. Досліджуючи досвід кризових умов у країнах 
Латинської Америки 80-х років, Дж.Вільямсон наголошує на потребі до-
слідження сегментації кредитного ринку і вибору пріоритетних секторів 
спрямування дешевих кредитів, оскільки, за певних умов, тут містяться 
передумови для розквіту корупції.

Валютний курс, як і відсоткові ставки, також може визначатися на рин-
кових засадах, або ж рішення про його адекватність повинно прийматися з 
огляду на його відповідність цілям макроекономічного розвитку. У ВК пре-
валює точка зору щодо того, що досягнення «конкурентного» валютного кур-
су є більш важливим, ніж те яким способом він формується. Дж.Вільямсон 
наголошує на важливості досягнення як стабільності валютного курсу, так 
і його рівня. Конкурентний валютний курс є першим суттєвим елементом 
«зовнішньо-орієнтованої» економічної політики, де подолання напруженос-
ті балансу платежів забезпечується переважно шляхом зростання експорту, 
а не імпортозаміщенням. Слід зазначити, що у аспекті валютного курсу під-
хід автора терміну ВК відрізняється від позиції інститутів-провідників ВК. 
На його думку, Бреттон-Вудські інститути схиляються до біполярної доктри-
ни, у відповідності до якої країна повинна або надати валютному курсу віль-
не плавання, або твердо його зафіксувати інституційними заходами [2, с.17].

Торгівельна політика передбачає зовнішню орієнтованість та лібера-
лізацію імпорту. 

Прямі іноземні інвестиції. Хоча лібералізація іноземних потоків капі-
талу не розглядається у рамках ВК як напрям високого ступеню пріоритет-
ності, обмеження прямих іноземних інвестицій вважається недоцільним. 
Дж. Вільямсон вказує, що Вашингтон засуджує економічний націоналізм 
якщо він реалізується іншими країнами (окрім США). Тут його позиція 
відрізняється від політики «Бреттон-Вудських інститутів», які з середини 
1990-х років почали наполягати на лібералізації потоків капіталів, у той час 
як версія актора терміну ВК обмежувала лібералізацію потоків капіталів 
прямими іноземними інвестиціями [2, c.18].

Приватизація, згідно з ВК, може допомогти полегшити тиск на дер-
жавний бюджет як у короткостроковій перспективі шляхом надходжень 
коштів від продажу підприємств, так і у довгостроковій перспективі, 
оскільки у випадку приватизації необхідні інвестиції вже не будуть фінан-
суватися з державного бюджету.

Дерегуляція вважається ще одним шляхом сприяння розвитку конку-
ренції. Вважаючись такою, що мала позитивний вплив на розвиток конку-
ренції у США, очікується, що вона може принести вигоди такого ж порядку 
і у інших країнах.

Принципи захисту прав власності у США є настільки врегульовани-
ми, зазначає Дж.Вільямсон, що їх фундаментальне значення для розвитку 
капіталістичної системи часто не отримує належної уваги, у той час як є 
важливим елементом економічного розвитку держави.

Спочатку доля ВК складалася вдало. Більшість країн Латинської Аме-
рики використавши рекомендації консенсусу отримали хороші резуль-
тати: знизилася інфляція, покращився стан державних фінансів, суттєво 
збільшилося надходження іноземних інвестицій. Однак Мексиканська 
криза 1994 року, критика Східноєвропейської «шокової терапії» вказала 
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на необхідність перегляду дієвості принципів консенсусу. Низка криз, що 
розпочалася у Азії (1997 р.) і завершилася у Аргентині (2001-2002 рр.) зму-
сила науковців шукати йому альтернативу [2, с.19-20 ]. У квітні 2009 року на 
зустрічі «двадцятки» Британський прем’єр-міністр Гордон Браун оголосив 
про кінець Вашингтонського консенсусу [2, с.15].

Критика Вашингтонського консенсусу у різних країнах та різних колах 
фокусувалася на різних його аспектах. У країнах з економікою, що була 
орієнтована переважно на сільськогосподарський сектор, частіше за все 
критиці піддавалося скорочення субсидій. У країнах зі значними природ-
ними ресурсами критика спрямовувалася, переважно, на приватизацію 
видобувної та переробної промисловості [1]. Використання принципів ВК в 
Росії супроводжувалося корумпованою приватизацією. В Україні критики 
ВК вказують на суттєве зростання імпорту [5]. 

Низка економістів критикують діяльність інститутів  – провідників 
принципів Вашингтонського консенсусу за лібералізацію торгівлі, що 
нав’язується країнам-реципієнтам фінансової допомоги у той час як самі 
Сполучені Штати дотримуються політики протекціонізму.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок 
у даному напрямку. Принципи Вашингтонського консенсусу широко ви-
користовувалися у процесі реалізації економічних реформ багатьма краї-
нами світу, однак їх результати були досить неоднозначними. Нині світова 
економічна думка схиляється до заперечення його ефективності, однак 
його окремі елементи все ж знаходять своє втілення при реформуванні 
економічних систем окремих держав. 

Тому подальші напрями роботи вбачаються у дослідженні ефективності 
нинішніх реформ та пошуку альтернативних моделей економічного розвитку.
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В статті проведено дослідження стану та тенденцій динаміки ма-
кроекономічного середовища в Україні в умовах її різкої економічної дезін-
теграції з Російською Федерацією, до якої наша країна виявилася негото-
вою. Визначається характер економічної кризи, що сформувалась в першу 
чергу внаслідок окресленої дезінтеграції, а також висловлюються прогно-
зи щодо її подолання.
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The article is studied the dynamics and trends of the macroeconomics environ-

ment in Ukraine in the terms of its trenchant disintegration with Russian Federa-
tion, to which our country is unprepared. The nature of the economic crisis that has 
been established primarily as a result of disintegration is determined. The forecasts 
concerning its overcoming are expressed.
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Вступ. Нині економіка України перебуває в стані глибокої кризи. Кри-
зові явища носять всебічний, резонансний і, ймовірно, тривалий характер 
[1, 3-6]. Не намагаючись уточнити причинно-наслідковий зв’язок еконо-
мічної кризи з геополітичними та соціальними явищами, треба зазначити, 
що однією з основних її причин стала різка дезінтеграція України з Росій-
ською Федерацією, до якої наша країна виявилася неготовою [1]. 

Отже особливої актуальності набуває дослідження кризових явищ в еко-
номіці, об’єктивна оцінка їх динаміки та тенденцій, що є обов’язковою пере-
думовою розробки методології антикризового менеджменту на всіх рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці кризових 
явищ, їх впливу на економіку та антикризового управління присвячені 
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема С. Блека, П. Ла-
гадека, Ф.  Найта, Г.  Снайдера, Ф.  Фармера; Г.  Афанас’єва, В.  Василенка, 
В. Воронкова, Г Клейнера, В. Князєва, Е. Короткова, А. Мельника, В. Цвєт-
кова та багатьох інших. 

Однак всі дослідження потребують ретельного опрацювання та уточ-
нення з урахуванням сучасних економічних реалій.
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Постановка завдання. Метою даної статті є спроба об’єктивної оцін-
ки стану макроекономічного середовища в Україні в умовах різкої еко-
номічної дезінтеграції з Російською Федерацією, з’ясування характеру 
cформованої економічної кризи та перспектив її подолання.

Результати дослідження. Події останнього року вкрай негативно впли-
нули на економіку України: обсяг ВВП знизився майже на 15%, національна 
валюта знецінилася більше, ніж в 2,5 рази по відношенню до долара США, 
інфляція склала 35%. Національний банк України в п’ятий раз протягом 
року підвищив облікову ставку – вже до 30%. Рівень безробіття сягнув 9%, а 
споживчі витрати зменшилися майже на 25% [3, 4].

Основна причина такого безпрецедентного спаду полягає в тому, що 
Україна є надзвичайно залежною від торгівлі із зовнішнім світом, в першу 
чергу – від імпорту енергоресурсів з Російської Федерації. Відмова України 
від інтеграційних зв’язків з нею (на умовах, продиктованих Росією) спро-
вокувала двостороннє запровадження заходів протекціонізму, жорсткого 
економічного тиску, політики імпортозаміщення тощо. Не зважаючи на 
подальше посилення конфлікту, зокрема, анексію Росією Криму і прове-
дення бойових дій за участю двох країн на сході нашої країни, Україна та 
Росія залишаються економічно взаємопов’язаними [5]. 

Безумовно, війна на Донбасі, який є основним промислово-енергетич-
ним центром країни і має тісні промислові зв’язки з Російською Федера-
цією, посилила економічну кризу. Частка цього регіону у загальному об-
сязі реалізації виробленої продукції складала 28%, він забезпечував 95% 
внутрішніх потреб у вугіллі та забезпечував непропорційно велику частку 
експорту. У зв’язку з втратою Україною доступу до більшості своїх вугіль-
них ресурсів протягом останнього року гостро постала проблема дефіциту 
електроенергії, розмір якого оцінюється на рівні 10%. 

Це змусило країну почати імпортувати електроенергію знову ж таки з 
Росії – наприкінці грудня 2014 року українська енергетична компанія «Укрін-
теренерго» підписали контракт, за яким планується придбати до 1500 мВт 
електроенергії протягом року (Україна в даний час споживає близько 26000 
мВт електроенергії щорічно). Більш того, російські компанії контролюють 
близько 30% регіональних розподільних електромережних компаній Укра-
їни, в тому числі силових дистриб’юторів в Одеській та Київській областях. 

Українська влада вже визнала одним з головних пріоритетів змен-
шення енергетичної залежності і відхід від споживання природного газу, 
що надходить з Росії. Зараз Україна купує реверсний газ, який надходить 
зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Нещодавно український прем’єр-
міністр А.Яценюк оголосив, що його уряд буде запозичувати 1 млрд. дол. 
для розробки власних родовищ природного газу та нафти. 

Але не зважаючи на це, Україна продовжує виплачувати 700 млн. дол. 
на місяць за імпорт газу з Росії. Термін дії діючої тимчасової угоди між НАК 
«Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром» спливає наприкінці берез-

ня 2015 року. І уряд змушений буде підписати, принаймні, ще одну тимча-
сову угоду з ВАТ «Газпром» до літнього періоду, коли Україна почне запо-
внювати власні сховища в рамках підготовки до зими [5]. З цього слідує, 
що, енергетичний сектор України лишається тісно залежним – Росія досі 
відіграє та продовжуватиме відігравати в ньому важливу роль.

Як наслідок тісної торгівельно-промислової інтеграції, Україна та Росія 
мали також потужні фінансові зв’язки. До початку кризи офіційна частка 
Росії в обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну складала майже 6,9%, 
хоча реальна цифра є значно вищою. Формально, в 2013 році в Україну на-
дійшло 33,4% прямих іноземних інвестицій з Кіпру, але фактично, велика 
частина цих грошей являє собою російські інвестиції, що надійшли через 
кіпрські банки та корпорації. У 2014 році, з початком кризи, частки росій-
ського та кіпрського прямого іноземного інвестування в Україну знизи-
лися, але не радикально – до 5,9% і 29,9% відповідно. Дуже відчутним для 
економіки стало також різке скорочення обсягу операцій російських кор-
порацій в Україні (наприклад, «Роснафти» та «Лукойлу»). 

Через різке скорочення інвестицій в Україну, Національний банк був 
вимушений витрачати мільярди доларів у відчайдушній спробі підтримати 
курс гривні. Обсяг валютних резервів впав до найнижчого рівня за останні 
десять років, але зусилля НБУ виявилися марними – лише з початку року 
гривня знецінилася на 14% і більшість експертів вважають, що тенденція ще 
продовжуватиметься. В наслідку знецінення національної валюти стражда-
ють всі сфери економіки, оскільки відбувається надзвичайне подорожчан-
ня імпорту за умови неможливості кредитування. Навіть сільське господар-
ство, на яке покладалися і від якого очікували росту, страждає – за оцінками, 
в наступному році виробництво пшениці зменшиться на 12% [3, 5, 6].

Такі ж тісні зв’язки склалися з Російською Федерацією в банківському 
секторі. П’ятим за величиною банком України за загальною сумою активів є 
ПАО  «Промінвестбанк»  – філія російської державної корпорації «Зовнішеко-
номбанк». АТ  «Сбербанк Росії», а також дочірні до нього ПАТ  «Альфа-Банк» і 
ПАТ «ВТБ Банк» займають, відповідно, 8-е, 9-е і 10-е місця в рейтингу найбіль-
ших банків України. Разом ці російські дочірні підприємства в Україні володі-
ють активами на суму понад 6 млрд. дол. Оскільки російська держава є власни-
ком ДК «Зовнішекономбанк» і мажоритарним акціонером АТ «Сбербанк Росії» 
і ПАТ «ВТБ Банк», виявляється, що вона опосередковано контролює значну 
частину банківського сектору України. До цього ж рік тому Росією було надано 
Україні 3 млрд. євро (близько 4,1 млрд. дол.) у борг під державні облігації. Ко-
шти було надано за умови, що у разі перевищення коефіцієнтом співвідношен-
ня національного боргу до ВВП рівня 60%, Росія може вимагати їх дострокового 
погашення. Це в свою чергу може викликати автоматичний дефолт за іншими 
міжнародними облігаціями України. Офіційні дані стануть відомими в березні 
й, як очікується, уряд намагатиметься відобразити заборгованість на рівні мен-
шому 60%, щоб не надати можливості Росії викликати дефолт.
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Хоча за даними Міжнародного валютного фонду, співвідношення боргу 
до ВВП до кінця року досягне рівня 70% (розрахунок включає в себе в тому 
числі дані по сепаратистським регіонам). Власний банківський сектор Росій-
ської Федерації також зазнав труднощів протягом останнього року. І деякі 
банки, у тому числі окреслений ПАТ «ВТБ Банк», навіть претендують на дер-
жавну допомогу, тим самим мотивуючи російський уряд уникнути викорис-
тання своїх банків для дестабілізації банківського сектору України [5].

Тим не менш, сильна присутність Росії в банківському секторі України 
дійсно дає російському уряду ще одну можливість впливати як на фінансо-
ві ринки України, так і чинити політичний тиск. 

Очевидно, що вихід економіки з кризи та подальший її розвиток є мож-
ливими лише за умови, що приватні інвестори знову будуть готові вкладати 
в неї кошти. Інфраструктура, особливо в понівеченій війною східній частині 
країни, та енергетичний сектор України потребують величезних інвестицій. 

Модернізація з метою забезпечення енергетичної ефективності хоча 
б на середньому європейському рівні, дозволила б уникнути імпорту газу 
з Росії. Вкрай необхідними є також інвестиції у власний видобуток газу. 
Україна має великі резерви, але обсяг його виробництва впав на дві тре-
тини порівняно з 1970-ми роками. І в той же час президент ініціював дво-
разове збільшення податків для вітчизняних газових компаній, що вкрай 
негативно вплинуло на перспективи надходження інвестицій у ці сферу.

На сьогодні українська влада зробила все можливе задля відмови від 
російського приватного капіталу, але, разом з тим, Україна залишається 
непривабливою і для західних інвесторів. Очікувані кредити МВФ не спро-
можні допомогти в цьому напрямку, оскільки вони забезпечують лише ко-
роткострокове фінансування. 

Інші потенційні «помічники», в тому числі США та ЄС, також не дуже 
прагнуть надавати допомогу. Якщо вітчизняний уряд та його західні союз-
ники не почнуть зосереджуватися на прийнятті всіх можливих заходів задля 
розвитку економіки, перспектива безладну і дефолту в країні є неминучою.

Висновки. На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 
сучасна криза є дуже неоднозначною за причинами та наслідками, На пер-
ший погляд, здається, криза зменшила економічні та фінансові зв’язки 
України з Росією. Насправді ж Росія, як і раніше, грає важливу роль у бан-
ківській та енергетичній сферах країни. Крім того, зберігається більшість 
торгових і промислових зв’язків. 

Також стає зрозумілим, що криза має системний і структурний характер. 
Системність кризи полягає в тому, що в економічній системі відбувається 
руйнація зв’язків, зникають загальні властивості і характер поведінки скла-
дових елементів, руйнуються інституціональні основи, тобто втрачається ці-
лісність системи. За таких умов спостерігається різке ослаблення стійкості 
елементів системи (аж до банкрутства й припинення діяльності) переважної 
більшості економічних організації макро-, мезо- та макрорівня.

Прослідковується втрата загальних соціальних цінностей і загально-
визнаних економічних оцінок, цінових та валютних еталонів, викривлен-
ня пропорцій реальних й віртуальних цінностей; підсилюється панічне 
сприйняття реальності суб’єктами економіки; знижується взаємна довіра 
учасників ринку, у тому числі до державних органів влади [7, 8]. 

Структурність виявляється в тому, що виникає невідповідність між за-
старілими механізмами існуючої економічної політики, практики та нови-
ми зміненими умовами господарської діяльності [8].

Однак така криза може мати конструктивні наслідки. Їх обов’язковою 
передумовою є системно-структурне оновлення системи, відновлення в ній 
зруйнованих кризою сполучних елементів, налагодження нових зв’язків, 
пошук та використання тих можливостей, які відкриваються завдяки кри-
зі. На це, а також на розробку відповідної методології управління, повинні 
бути зорієнтовані зусилля вітчизняних економістів та менеджерів.
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МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

В статі розглянуті основні тенденцій розвитку міжнародного транс-
феру технологій на сучасному етапі. Проаналізовані основні моделі міжна-
родного трансферу технологій. Надані практичні рекомендації щодо вдо-
сконалення моделі участі України в міжнародному трансфері технологій 
на основі аналізу зарубіжного досвіду.
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The article describes the main trends of the international transfer of technology 
today. Analyzed the basic models of international technology transfer. The 
practical recommendations for improving the model of Ukraine’s participation in 
international technology transfer based on an analysis of foreign experience.

Keywords: technology transfer, new technologies, innovative development, 
technology package.

Вступ. Розвиток сучасних процесів глобалізації посилює міжнародну 
конкуренцію на основі науково-технічних досягнень та інновацій. Якість 
застосовуваних технологій є ключовою конкурентною перевагою країни 
і визначає її позицію в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. 
Практика показує, що окремі країни досягли вражаючих економічних успі-
хів завдяки саме трансферу технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти та ви-
значення поняття «трансфер технологій» можна знайти у роботах таких 
зарубіжних та українських вчених як В. Стадник, Л. Федулова, А.  Шпак, 
В Соловйов, Ю. Бажал, О. Андросова, І. Балабанов, М. Катешова, О. аліхова, 
С. Золотарьов, Я. Берман, Г. Блаір, Д. Вейгер, Я. Лафурже, Э. Ловелл, Р. Міл-
лер. Незважаючи на те, що проблемою створення та ефективного функ-
ціонування моделі трансферу технологій в Україні цікавляться все більше 
авторів, поки що питання про шляхи вдосконалення існуючої системи 
трансферу та пропозиції щодо її реорганізації до кінця не висвітлено.

Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі основних тенден-
цій розвитку міжнародного трансферу технологій, виявлення найбільш 

ефективних моделей міжнародного трансферу технологій з метою запози-
чення Україною успішного зарубіжного досвіду. 

Результати дослідження. У сучасних умовах розвинені країни і країни, 
що розвиваються беруть активну участь у міжнародному трансфері техно-
логій. На відміну від країн з перехідною економікою вони займають лідиру-
ючі позиції на світовому ринку не тільки за обсягами споживання інозем-
них результатів науково-технічної діяльності, а й за розмірами експортних 
технологічних надходжень, які становлять значну частку в структурі пла-
тіжного балансу країн. У зв’язку з цим для країн з перехідною економікою 
особливої актуальності набуває необхдність активного включення в про-
цес міжнародного трансферу технологій.

До основних тенденцій розвитку міжнародного трансферу технологій 
слід віднести наступні:

• поступовий перехід від найпростіших форм трансферу технологій до комп-
лексних «технологічних пакетів», до складу якого можуть входити передовий 
досвід і знання, носіями яких виступають висококваліфіковані фахівці, об’єкти 
інтелектуальної власності (ОІВ), продукція і послуги різної наукоємності; 

• використання різними країнами світу для підтримки власного рівня 
міжнародної конкурентоспроможності іноземних об’єктів інтелектуальної 
власності (ОІВ); 

• поступовий перерозподіл світових потоків високотехнологічного екс-
порту на користь країн, що розвиваються; 

• зростання в світовому масштабі вартісного обсягу операцій, не 
пов’язаних з участю в капіталі країн що розвиваються, і країн з перехід-
ною економікою.

Ще однією особливістю сучасного ринку технологій є те, що негатив-
не зовнішньоторговельне сальдо в торгівлі ОІВ не свідчить про низький 
рівень технологічного розвитку країн. Наприклад, країни Європейського 
союзу в 2012 році мали негативне сальдо за цим показником, але протягом 
останніх років вони займають провідні позиції в світовому рейтингу екс-
портерів та імпортерів ОІВ. 

Моделі міжнародного трансферу технологій, які використовуються 
розвиненими країнами можна поділити на два типи: північноамерикан-
ську та японську модель. Для північноамериканської моделі характерний 
трансфер максимального технологічного пакета з використанням прин-
ципів ринкового і внутрішньофірмового ціноутворення з метою отри-
мання максимального прибутку; для японської  – трансфер мінімального 
технологічного пакета із застосуванням наступальної та індивідуальної 
конкурентної стратегій на ринку, із застосуванням переважно ринкового 
ціноутворення з метою збільшення обсягів експорту [1, с. 118].

Найважливіші мотиви компаній до залучення в систему міжнародного 
трансферу реалізується в їх технологічних стратегіях. У світовій економі-
ці сформувалися спочатку американська, а потім японська технологічна 
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стратегія, досвід яких запозичується фірмами різних країн. Причому для 
таких країн, як Україна, які вступають на шлях технологічного оновлення, 
саме японська технологічна стратегія представляє найбільший інтерес.

Японська технологічна стратегія спрямована на збільшення обсягів 
експорту і характеризується як експортноорієнтована. Японія з середини 
ХХ ст. виступала активним споживачем ОІВ, насамперед, північноамери-
канських компаній. Як бачимо, реалізація концепції «наздоганяючого роз-
витку» в Японії через 30 років дала позитивні результати. Однак це відбу-
лося не внаслідок простого копіювання та імпортозаміщення закордонних 
ОІВ, а шляхом купівлі ліцензій, їх адаптації та поступового вдосконалення. 
Орієнтація на розвиток високотехнологічних галузей, що мають експорт-
ний потенціал і високу додану вартість, залучення іноземних фахівців для 
вирішення різного роду технологічних завдань, поєднання японських і за-
рубіжних результатів науково-технічної діяльності, а також високий рівень 
розвитку власної технологічної бази та освіченості населення сприяли 
економічному процвітанню країни. 

Згідно японської стратегії трансфер запатентованих унікальних ОІВ в 
вузькоспеціалізовані галузі здійснюється в розвинені країни, а в країни, що 
розвиваються здійснюється трансфер стандартизованих ОІВ в традиційні 
галузі. Трансфер стандартизованих, морально застарілих ОІВ, відбувався 
переважно в країни Південно-Східної Азії, які мають з Японією найменший 
технологічний розрив, за допомогою створення спільних підприємств. 

Японський досвід підтверджує, що продуктивність праці компаній з 
іноземним капіталом у кілька разів перевищує ефективність місцевих ви-
робників. Вони активніше проводять НДДКР і досягають більш високого 
зростання заробітної плати та продуктивності праці, що обумовлено ви-
користанням зарубіжних технологій [2, с. 8]. 

Аналізуючи сучасний стан та роль України в міжнародному трансфе-
рі технологій важливо враховувати зарубіжний досвід розвинених країн, 
які займають вагомі позиції на ринку технологій. Переважання в Україні 
стандартизованих технологічних пакетів при виборі суб’єкта-реципієнта ві-
тчизняним компаніям слід здійснювати трансфер технологічних пакетів з 
урахуванням японської моделі. Доцільно орієнтуватися на країни, що мають 
невеликий технологічний розрив з відносно однаковим або більш низьким 
рівнем соціально-економічного розвитку. Це дозволить збільшити прибут-
кову фазу життєвого циклу вітчизняних технологічних пакетів, величину 
експорту українських ОІВ, товарів і послуг різної наукоємності, а також сти-
мулювати обмін науково-технічною інформацією, знаннями та досвідом. 

Залучення технологічних пакетів по японській моделі трансферу створює 
реальну загрозу збільшення припливу в країну стандартизованих технологій, в 
результаті чого необхідна переорієнтація імпорту технологічних пакетів для мо-
дернізації національної економіки за рахунок розширення числа національних 
суб’єктів, що беруть участь у міжнародному промисловому виробництві [3, с. 175].

Таким чином, вдосконалення технологічної стратегії України з одного 
боку буде сприяти експорту результатів науково-технічної діяльності, а з 
іншого проведенню модернізації національної економіки, що відобража-
ється в зростанні таких стратегічно важливих показників економічного 
розвитку країни як продуктивності праці, обсяг і наукоємність ВВП та ін.

Реалізація такої технологічної стратегії потребує відповідного державно-
го забезпечення організації системи трансферу технологій. Значна кількість 
країн що розвиваються зверталися до аналізу науково-технічного комплек-
су Ізраїлю, а саме до системи «головних вчених» міністерств країни, а також 
системи технологічного трансферу на базі ізраїльських університетів.

Таблиця 1
Витрати на НДДКР у 2013 році

Країни Державні інвестиції (%) Інвестиції приватного 
сектору (%)

Європа 35,4 49,9

США 36,6 62,5

Японія 18,7 73,4

Ізраїль 41,9 36,6

Джерело: складено авторами на основі [3]

З табл. 1 бачимо, що серед найбільш економічно розвинених країн дер-
жавна частка у фінансуванні НДДКР у Ізраїля найзначніша. У подібній си-
туації завжди існує побоювання неефективного розподілу фінансових ре-
сурсів. Але Ізраїль справляється з цією проблемою цілком успішно. Багато 
в чому це відбувається завдяки налагодженому функціонуванню системи 
головних вчених ізраїльських міністерств і роботі Ізраїльського наукового 
фонду, який за мету має створення зв’язку між фундаментальними та при-
кладними дослідженнями. Головні вчені працюють в так званій «сірій зоні» 
стратегічних досліджень, а саме в тих областях, які ще не стали загально-
визнаним трендом, але мають для цього потенціал. 

Завдання головного вченого виявити найбільш перспективні проек-
ти, що вимагає великого професіоналізму і в майбутньому може принести 
значний дохід. За словами головного вченого міністерства науки кожен 
вкладений в ізраїльську «сіру зону» долар приносить приблизно від 15 до 
30 дол. США, що свідчить, безумовно, про високу ефективність роботи го-
ловних вчених Ізраїлю. 

Одним з складових успіху ізраїльської моделі інноваційної економіки 
є система комерціалізації наукових досягнень. У цій області у Ізраїлю на-
копичений великий і багато в чому унікальний досвід, особливо у сфері 
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комерціалізації розробок, зроблених на базі вузів. Суть процесу комерціа-
лізації ноу-хау, створених в ізраїльських вузах, полягає в наступному: вузом 
створюється спеціальна компанія, куди розробник надає інформацію про 
ноу-хау; фахівці компанії проводять оцінку як наукової спроможності, так 
і комерційного потенціалу майбутнього продукту; потім вони ліцензують 
розробку; розробляють бізнес-модель і схему просування продукту; ство-
рюється комерційна структура куди компанія вкладає свою інтелектуаль-
ну власність, а бізнес партнер – інвестиції і часто команду керуючих; ство-
рений новий бізнес виходить на ринок і в разі успіху продукції компанія 
платить роялті творцям. Схема, безумовно, може дещо змінюватись, але її 
можна вважати універсальною для комерціалізації інновацій ізраїльських 
вузів. Відмінною особливістю створених у вузах компаній технологічного 
трансферу є те, що вони складаються як з учених, так і фахівців у різних 
аспектах бізнесу (фінанси, маркетинг, юридичні аспекти, стратегічне пла-
нування) [4, с. 125].

Така система дозволяє вирішити кілька важливих проблем. З одного 
боку розробникам не треба думати про те, як знайти гроші і що взагалі ро-
бити з винаходом, до того ж сама можливість отримання значного доходу від 
створеної технології сприяє інтенсифікації досліджень. З іншого – інвесто-
ри економлять на тимчасових і фінансових витратах, пов’язаних з пошуком 
проектів. Таким чином, одночасно стимулюються і дослідницька робота, і 
підприємницька активність на ринку високих технологій Ізраїлю [5, с. 201]. 

Створення подібної системи в Україні дозволить досягти необхідного 
для постійного розвитку інноваційної економіки адекватного співвідно-
шення між фундаментальними і прикладними дослідженнями, що ство-
рює ефективну модель побудови державного сектора в загальній системі 
науково-технічного розвитку країни.

Висновки. Практичні рекомендації щодо вдосконалення моделі участі 
України в міжнародному трансфері технологій на основі аналізу зарубіж-
ного досвіду включають:

• створення пільгових умов оподаткування для суб’єктів, зацікавлених 
у міжнародному трансфері технологічних пакетів (зменшення величини 
оподатковуваної бази компаній, що реалізують передові технологічні на-
прямки в країні, на суму витрат на НДДКР);

• державне замовлення на виробництво інноваційної продукції; 
• реалізація державних програм з формування коопераційних зв’язків і вза-

ємодії висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародного трансферу техно-
логій з країнами з низьким технологічним відривом за японською моделлю; 

• просування експорту українських технологічних пакетів шляхом удо-
сконалення технологічних стратегій національних компаній;

• розробка системи заходів державної підтримки міжнародного транс-
феру технологічних пакетів для створення зв’язку між фундаментальними 
та прикладними дослідженнями;

• активізацію комерціалізації досліджень в вузах за ізраїльською схемою.
На сьогоднішній день для України важливо використовувати приклад 

розвинених країн в розбудові ефективної системи міжнародного трансфе-
ру технологій. Адже є розуміння, що міжнародний трансфер технологій є 
одним з напрямків модернізації та виходу української економіки на інно-
ваційний шлях розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано основні завдання стра-
тегічного управління ЗЕД. Досліджено перешкоди на шляху формування 
та впровадження стратегії. Обґрунтовано необхідність формування ор-
ганізаційного забезпечення стратегічного управління та наведено основні 
організаційно-управлінські фактори забезпечення стратегічного розви-
тку ЗЕД підприємства.

Ключові слова: стратегія ЗЕД, стратегічний розвиток, організаційне 
забезпечення.

The article reviews the concept of strategy and strategic development of foreign 
economic activity. Was justified the basic objectives of strategic trade management. 
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Investigated barriers to development and implementation of the strategy. Were 
defined the necessity of formation of organizational support and strategic 
management are major organizational and managerial factors FEA software 
strategic development of the company.

Keywords: FEA strategy, strategic development, organizational support.

Вступ. На сьогоднішній день перед багатьма промисловими підприєм-
ствами України стоїть завдання імплементації в міжнародний економіч-
ний простір. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є головним ін-
струментом реалізації даного завдання. Одним із основних елементів ЗЕД є 
визначення її стратегії, оскільки від правильності її постановки та реаліза-
ції безпосередньо залежить ефективність експортно-імпортних операцій, 
що і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у досліджен-
ня проблематики формування та реалізації стратегії зовнішньоекономіч-
ної діяльності здійснили Баула О.В. [2], Кісь О.П [1], Кириченко О.А., Косен-
ко С.В. [5], Ковтун О.Е., Коломієць І.Ф., Соколовська В.М., Cтефаненко М.М., 
Чайкова О.І. [4] та ін.

Не дивлячись на значну кількість праць, присвячених дослідженню 
даного питання, не достатня увага було приділена організаційно-управлін-
ським аспектам забезпечення стратегічного розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємства. 

Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає у визначен-
ні організаційно-управлінських альтернатив в забезпеченні розвитку ЗЕД 
підприємства.

Результати дослідження. Сучасне мінливе зовнішнє середовище зму-
шує підприємства постійно пристосовуватися до нових умов функціону-
вання. Надзвичайно сильно піддаються такому впливу організації, які за-
ймаються зовнішньоекономічною діяльністю. Розробка стратегії розвитку 
підприємства з урахуванням впливу зовнішніх факторів та міжнародного 
середовища є основою його успішного функціонування в майбутньому.

Будь-яка організація долає значні труднощі у процесі пристосування до 
зміни зовнішнього середовища. Пристосування до нових умов діяльності не-
можливо в межах застарілих організаційних рішень, без визначення напря-
мів необхідних перетворень організаційних форм і систем та без впроваджен-
ня інноваційних організаційних заходів. Необхідно враховувати, що організа-
ційні перетворення не повинні перешкоджати стратегічному розвитку під-
приємства, а навпаки забезпечувати стабільність діяльності в нових умовах. 

Відсутність оптимальної розробленої стратегії управління ЗЕД підпри-
ємства, пристосованої до можливих змін зовнішнього середовища, при-
зводить до того, що управлінські рішення підприємства мають різноспря-
мований суперечливий характер. Це стає причиною неефективності ЗЕД та 
знижує економічну доцільність діяльності підприємства загалом. 

Баула О.В. визначає стратегію ЗЕД як комплекс управлінських рішень, 
які звужують всю множину можливих зовнішньоекономічних дій підпри-
ємства до сукупності найбільш ефективних з точки зору довгострокових 
цілей сформульованих у загальній стратегії [4].

Розробка стратегії ЗЕД це дуже складний управлінський процес. Вона 
повинна здійснюватися на основі цілей, визначених різними параметра-
ми підприємства та задач, вирішення яких буде забезпечено прийняттям 
управлінських рішень на різних етапах формування і реалізації стратегії.

Відповідно до поставленої мети повинні бути сформовані основні зада-
чі стратегічного управління ЗЕД підприємства за різними напрямами його 
розвитку:

Формування організаційного забезпечення системи стратегічного 
управління ЗЕД.

Забезпечення оптимального використання матеріальних, трудових, фі-
нансових та інвестиційних ресурсів.

Забезпечення мінімізації виробничих, комерційних, фінансових, інвес-
тиційних ризиків на підприємстві в довгостроковій перспективі.

Дослідження та вдосконалення стану системи стратегічного управлін-
ня ЗЕД и тенденцій показників ефективності діяльності підприємства.

Забезпечення фінансової стійкості підприємства, високої оборотності 
активів і капіталу в довгостроковій перспективі, максимізація величини 
прибутку та рентабельності ЗЕД.

До факторів, що безпосередньо пливають на формування стратегії ЗЕД 
можна віднести: нестабільність курсу валют, інфляцію, умови одержання кре-
диту та ставка відсотку, попит, платоспроможність контрагентів, рівень цін, 
доступність новітніх технологій, рівень досконалості законодавства та ін.

Безсумнівно існує багато перешкод на шляху розробки та реалізації стра-
тегій в зовнішньоекономічній діяльності, до основних слід віднести [1]:

• особливості постачання, якими є вартість та витрати часу, що зна-
чною мірою визначають терміни виготовлення різних видів продукції;

• виробничий потенціал, що забезпечує виготовлення продукції (як 
експортної, так і призначеної для реалізації на внутрішньому ринку), з ви-
значеними технічними параметрами та дотриманням конкретного обсягу 
випуску в певні терміни;

• наявність відповідних людських ресурсів, що стосується в першу чер-
гу питання наявності фахівців, здатних здійснювати виробництво продук-
ції на експорт, яка, в основному, відрізняється від типових моделей виро-
бленої продукції;

• інформаційна база як чинник формування стратегії підприємства 
може відігравати значну роль за умови своєчасного збору інформації про 
всі можливості та загрози, які може очікувати підприємство при виході 
на зовнішній ринок. При зборі та аналізі інформації про зовнішнє серед-
овище підприємства, супутньої діяльності на зарубіжному ринку, основну 
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увагу слід приділити економічним, конкурентним, технологічним, соціаль-
ним, а також політичним факторам.

• фінансові можливості, щодо формування бюджету, з необхідними 
статтями витрат для реалізації стратегії, що являє собою затверджений 
перелік процедур розподілу ресурсів, охарактеризованих у кількісній фор-
мі, для досягнення цілей є також представлення у вартісному вираженні, 
тобто, для реалізації стратегії необхідним є визначення обсягів фінансових 
ресурсів, які окремо будуть направлені на роботу на зовнішньому ринку.

Враховуючи різноманітність факторів, що впливають на стратегію ЗЕД, 
її не можна розглядати відокремлено: вона нерозривно пов’язана з ресурс-
ною, товарною, конкурентною та всіма іншими стратегіями підприємства.

Для реального досягнення цілей стратегічного управління ЗЕД підпри-
ємства, в процесі формування ефективної системи стратегічного управлін-
ня, необхідно враховувати, що реалізація поставлених задач по всіх напря-
мах повинна здійснюватись в їхньому взаємозв’язку й взаємозалежності.

Для організаційної підтримки стратегічних змін в зовнішньоекономіч-
ній діяльності, система стратегічного управління повинна мати відповідну 
систему забезпечення [5].

Організаційне забезпечення стратегічного управління являє собою 
сукупність структурних та динамічних організаційних взаємовідносин 
всередині та за межами організації, що включає сукупність конкретних 
субординаційних та координаційних, лінійних та функціональних, а також 
інших організаційних зв’язків, систем підпорядкування, звітності, контр-
олю тощо, методів організаційного аналізу, організаційного проектування, 
правових норм, втілених у внутрішні нормативні документи, за допомогою 
яких ринковоорієнтоване підприємство використовує (або ні) ті можли-
вості, що надає йому середовище, сприяє (або ні) досягненню цілей розви-
тку за допомогою виконання обраних стратегій [3].

Організаційне забезпечення стратегічного управління дає змогу ство-
рювати та удосконалювати існуючі та забезпечувати ефективне функціо-
нування окремих елементів організаційної системи, а також організацій-
ного механізму управління суб’єктом господарювання або їх сукупності в 
цілому у відповідності до обраних стратегій таким чином, щоб ці органі-
заційні елементи системи виступали як елементи стратегічного розвитку.

В процесі впровадження організаційного забезпечення стратегічного 
управління необхідно розуміти, що цілі традиційних організаційних сис-
тем суттєво відрізняються від систем стратегічно-орієнтованих. Їх особли-
вість полягає в обов’язковому співпадінні з стратегічними цілями підпри-
ємства, та на відміну від різноспрямованих цілей організації, вони мають 
бути взаємопов’язані та мати управлінське визначення.

Головним завданням організаційного забезпечення стратегічного 
управління є формування стратегічного організаційного потенціалу, спро-

можного забезпечити високий рівень керованості та ефективність здій-
снення процесу стратегічного розвитку.

Організаційне забезпечення стратегічного розвитку ЗЕД підприєм-
ства – це багаторівнева система перетворень, спрямованих на виконання 
довгострокових завдань і цілей підприємства в сфері ЗЕД, що передбача-
ють зміну організаційної структури управління, формування нових вер-
тикальних та горизонтальних зв’язків на підприємстві, методів роботи та 
організаційної культури. 

Найважливішими аспектами організаційно-управлінського забезпе-
чення стратегічного розвитку ЗЕД є системний підхід до управління ЗЕД, 
планування, комплексна система контролю та злагоджена діяльність всіх 
підрозділів, що задіяні в реалізації стратегії.

Висновки. Отже, у статті було досліджено особливості формування стра-
тегії ЗЕД підприємства, і зокрема проблему організаційного забезпечення 
стратегічного розвитку зовнішньоторговельних підприємств. Проведене 
дослідження дає змогу стверджувати, що правильно розроблена і обґрунто-
вана стратегія ЗЕД відіграє надзвичайно важливу роль у подальшому розви-
тку підприємства. Формування організаційно-управлінського забезпечення 
стратегічного управління є необхідною умовою успішного забезпечення ви-
сокої ефективності діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У даній статті розглянуто проблему податкового регулювання в процесі 
здійснення антикризової політики України, проаналізовано основні показни-
ки функціонування податкової системи держави, обґрунтовано необхідність 
реформування та удосконалення фіскальної політики держави як один з най-
більш релевантних важелів здійснення антикризової політики держави.

Ключові слова: податкова система, державний дефіцит, держаний 
борг, антикризова політика.

In this article the problem of tax regulations in the implementation of anti-cri-
sis policy of Ukraine were considered, the main indicators of functioning of the tax 
system of state are analyzed, the need of reform and improvement of fiscal policy as 
one of the most relevant levers implementation of anti-crisis policy was reasonable.

Key words: tax system, the government deficit, debt of state, anti-crisis policy.

Вступ. На даному етапі розвитку економіки України проблема антикри-
зового управління державою постає досить гостро, оскільки економічні 
процеси знаходяться у стагнаційному стані, що негативно впливає на дина-
міку розвитку основних напрямів економіки країни. Одним з головних ва-
желів антикризової політики держави є її податкова система та політика, що 
проводиться в рамках певного інституційного напряму, яка має забезпечу-
вати повноцінність наповнення бюджету та відповідних витрат, що пояснює 
раціональність функціонування загальнодержавного апарату управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проблемою 
антикризового управління державою займаються вчені, що здійснюють 
свою діяльність у різних аспектах дослідження даного питання. Проблемою 
дослідження загальних підходів до антикризового управління фінансовою 
системою займаються співавтори Є. В. Татаренко і О. А. Лактіонової [7, с. 
43-45]. Інвестиційними механізмами післякризової адаптації національної 
економіки України займається Л. А. Сиволап [6, с. 316-319]. Дслідження про-
блеми загального механізму управління функціональними циклами в умо-
вах глобального кластерного співробітництва займається С. І. Гриценко [1, 
с. 99-103]. Про інструменти податкового регулювання в забезпеченні еконо-
мічного розвитку країни йдеться у праці І. В. Зленко [4, с. 86-88]. 

Постановка завдання. Аналіз та обґрунтування необхідності реформу-
вання податкової системи як один з релевантних напрямів здійснення ан-
тикризової політики держави.

Результати дослідження. На даному етапі розвитку економіки Украї-
ни проблема антикризового управління державою постає досить гостро, 
оскільки економічні процеси знаходяться у стагнаційному стані, що нега-
тивно впливає на динаміку розвитку основних напрямів економіки краї-
ни. Промислові підприємства країни складають значну частку загального 
обсягу ВВП, тому їхня ефективна діяльність є запорукою раціонального 
функціонування економіки в цілому. Так, індекси промислової продукції в 
Україні у 2011-2014 рр. представлені на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка промислових підприємств в Україні у 2011-2014 рр.
Джерело: складено авторами на основі [2]

Як видно на рис. 1, динаміка має тенденцію зниження показника промис-
лової продукції за 4 роки. Так, відбулося його зменшення на 12,5%, що свідчить 
про складання кризової ситуації на підприємствах промислового виробництва. 

Антикризова економічна політика держави - це комплекс заходів організа-
ційно-правового, інституціонального, економічного характеру впливу, спрямо-
ваних на регулювання коливань економічної активності у суспільстві в періоди 
передкризового стану, стабілізацію та згладжування негативного впливу кри-
зи, зменшення її руйнівних наслідків, а також вжиття превентивних заходів у 
періоди економічного зростання з метою запобігання перегріву економіки [3].

Одним з найбільш релевантних напрямів антикризової політики є податко-
ва (фіскальна) політика держави. Застосовуючи податкові механізми реалізації 
державою антикризової політики, необхідно враховувати подвійний соціально-
економічний зміст податків. З одного боку, податки забезпечують наповнення бю-
джету. З іншого боку, активне податкове поповнення бюджету зменшує кошти еко-
номічних суб’єктів, внаслідок чого скорочується їх спроможність до розширеного 
відтворення індивідуального капіталу й таким чином – звужуються межі суспіль-
ного відтворення, що проявляється у скороченні обсягів валового внутрішнього 
продукту країни. Основні дані податкової системи України наведені у табл. 1. 



256 257

Та
бл

иц
я 

1
Д

ох
од

и 
та

 в
ид

ат
ки

 б
ю

дж
ет

у 
Ук

ра
їн

и,
 м

лн
.г

рн
.

20
05

20
07

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Д
ох

од
и:

П
од

ат
ко

ві
 н

ад
хо

дж
ен

ня
10

3 
46

6
17

1 
83

8
24

6 
44

1
33

4 
69

2
36

0 
56

7
35

3 
98

6
33

8 
30

9

Н
еп

од
ат

ко
ві

 н
ад

хо
дж

ен
ня

26
 2

24
37

 9
82

61
 8

54
60

 0
04

80
 9

23
84

 9
81

96
 2

24

Ін
ш

е
4 

34
0

10
 1

19
6 

09
6

3 
85

8
4 

03
5

3 
84

0
11

 3
22

Су
м

а 
до

хо
ді

в
13

4 
03

0
21

9 
93

9
31

4 
39

1
39

8 
55

4
44

5 
52

5
44

2 
78

9
49

5 
85

6

Ви
да

тк
и:

П
от

оч
ні

 в
ид

ат
ки

12
3 

42
7

18
7 

35
2

34
7 

21
0

37
4 

90
7

45
1 

70
9

47
6 

46
4

55
0 

39
8

К
ап

іт
ал

ьн
і в

ид
ат

ки
18

 1
11

38
 6

83
30

 6
64

41
 9

47
40

 7
45

29
 3

80
42

 4
29

Су
м

а 
ви

да
тк

ів
14

1 
53

7
22

6 
03

6
37

7 
87

3
41

6 
85

4
49

2 
45

5
50

5 
84

4
59

4 
41

0

Д
еф

іц
ит

:

За
по

зи
че

нн
я 

з 
ур

ах
ув

ан
ня

м
 п

ог
аш

ен
ня

67
5

5 
31

6
96

 7
11

36
 2

73
44

 7
45

80
 4

80
18

1 
24

0

Н
ад

хо
дж

ен
ня

 в
ід

 п
ри

ва
ти

за
ці

ї
20

 7
59

2 
45

9
1 

09
3

11
 4

80
6 

76
4

1 
48

0
17

 0
00

Н
ад

хо
дж

ен
ня

 в
ід

 ф
ін

ан
со

ви
х 

оп
ер

ац
ій

-1
3 

66
9

-1
03

-3
2 

96
8

-2
4 

69
6

-7
23

-1
8 

36
9

-9
4 

38
5

Су
м

а 
де

ф
іц

ит
у

7 
73

5
7 

67
1

64
 8

36
23

 0
58

50
 7

86
63

 5
90

10
3 

85
5

Бо
рг

:

Д
ер

ж
ав

ни
й 

зо
вн

іш
ні

й 
бо

рг
43

 9
56

53
 4

88
18

1 
81

3
19

5 
80

6
20

8 
91

9
22

3 
01

6
48

5 
81

6

Д
ер

ж
ав

ни
й 

вн
ут

рі
ш

ні
й 

бо
рг

19
 1

88
17

 8
06

14
1 

66
2

16
1 

46
7

19
0 

29
9

25
6 

96
0

46
1 

00
4

Га
ра

нт
ов

ан
ий

 д
ер

ж
ав

ою
 з

ов
ні

ш
ні

й 
бо

рг
15

 0
00

16
 4

49
94

 9
32

10
3 

60
7

16
 2

11
77

 0
09

12
5 

88
1

Га
ра

нт
ов

ан
ий

 д
ер

ж
ав

ою
 в

ну
тр

іш
ні

й 
бо

рг
1

1 
00

1
13

 8
28

12
 2

41
10

0 
08

1
27

 1
29

27
 8

63

Су
м

а 
бо

рг
у:

78
 1

46
88

 7
45

43
2 

23
5

47
3 

12
2

51
5 

51
1

58
4 

11
4

11
00

 5
64

Д
ж

ер
ел

о:
 ск

ла
де

но
 а

вт
ор

ам
и 

на
 о

сн
ов

і [
8]

Державний бюджет країн складається, головним чином, з податкових 
надходжень. У провідних країнах світу податкові надходження іноді ста-
новлять понад 90 % державного бюджету. Щодо України, то в 2014 році по-
даткові надходження у зведеному бюджеті становили 84 %. Отже, саме по-
датки є головним важелем здійснення антикризової політики держави [5]. 

З табл.1 слідує, що динаміка доходів держави у період з 2005 до 2014 
рр.має позитивну тенденцію, що свідчить про достатній обсяг надходжень 
та, в цілому, характеризує фіскальну політику як задовільну. Однак, дина-
міка видатків також має тенденцію до збільшення. То ж, для визначення 
ефективності податкової системи у шкалі «доходи-видатки» визначимо їх-
ній показник як різницю між доходами та витратами (табл. 2).

Таблиця 2
Оцінка ефективності «доходів-видатків» податкової системи України

Доходи, млн.грн. Видатки, млн.грн. Різниця, млн.грн.

2005 рік 134 030 141 537 -7 507
2007 рік 219 939 226 036 -6 097
2010 рік 314 391 377 873 -63 482
2011 рік 398 554 416 854 -18 300
2012 рік 445 525 492 455 -46 930

2013 рік 442 789 505 844 -63 055

2014 рік 495 856 594 410 -98 554

Джерело: складено автором на основі [5]

Тобто, сума видатків перевищує суму доходів державного бюджету, що 
свідчить про необхідність оптимізації та реформування податкової політики 
держави. Проаналізуємо динаміку дефіциту бюджету за допомогою рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дефіциту бюджету України у 2005-2014 рр.
Джерело: складено авторами на основі [5]
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Таким чином, дефіцит бюджету України у період з 2005 р. по 2014 р. 
збільшився у 13,4 рази 3 7735 млн.грн. до 103855 млн.грн. Оскільки показ-
ник дефіциту має саме такий показник, слід приділити увагу реформуван-
ню даного аспекту фіскальної політики України.

Сума боргу України також має негативну динаміку розвитку, оскільки від-
бувається збільшення показника у динаміці. Крім того, спостерігається збіль-
шення як внутрішнього, так і зовнішнього боргу, що характеризує податкову 
систему як ту, що потребує удосконалення. Дані проілюстровано на рис.3.

Рис. 3. Структура державного боргу України у 2010р., 2012р. та 2014р. 
Джерело: складено авторами на основі [5]

Як видно з рис.3 зовнішній борг зріс на 2% у період з 2010 р. по 2014 р., 
державний внутрішній борг збільшився на 9% в аналізований період, га-
рантований державою зовнішній борг зменшився на 11% та гарантований 
державою внутрішній борг не змінився. 

Висновки. Держава має встановлювати такий спосіб оподаткування, 
який би враховував спроможність кожного економічного суб’єкта сплачу-
вати податки і відповідно – забезпечувати благо усього суспільства. 

Необхідно наголосити на тому, що податкові важелі антикризової по-
літики держави використовуються не лише на рівні стягування податків та 
їхньої концентрації у бюджеті. Податкові важелі органічно застосовуються 
як елемент цілісної системи фінансово-податкової й кредитно-грошової 
політики держави. 

Світова практика реалізації державами антикризової політики дово-
дить, що існують загальнометодологічні підходи до використання різно-
манітних важелів такої політики. Отже, важливим є питання визначення 
оптимальних меж оподаткування. Між збільшенням обсягів податкових 
надходжень до бюджету і створенням сприятливих умов для розвитку гос-
подарських суб’єктів існує зрозуміла суперечність.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті проаналізовано сутність стратегічного планування 
та його застосування підприємством при зовнішньоекономічній діяль-
ності. Проаналізовано специфіку стратегічного планування зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств, етапи процесу планування поведінки 
організації на зовнішньому ринку, а також принципи щодо вибору стра-
тегічних альтернатив.

Ключові слова: стратегія, планування, зовнішньоекономічна діяльність.
In this article essence of the strategic planning and his application is analysed 

by an enterprise at foreign economic activity. The specific of the strategic planning 
of foreign economic activity of enterprises is analysed, stages of process of planning 
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of behavior of organization at the foreign market, and also principles in relation to 
the choice of strategic alternatives.

Key words: strategy, planning, foreign economic activity.

Вступ. Стратегічне планування виступає управлінським інструментом про-
гнозування цілей та шляхів їх реалізації в умовах постійних трансформаційних 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища, що знижують рівень адаптив-
ності підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, наслідком чого 
є дестабілізація функціонування та розвитку на зовнішніх ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегічне планування зо-
внішньоекономічної діяльності на сьогодні є одним із найважливіших фак-
торів успішного розвитку підприємства. Дане питання турбує науковців 
на протязі довгого часу, його досліджували, зокрема, такі науковці: Мінц-
берг Г., Снайдер Н., Акофф Р., Кутідзе Л., Дикань В. та ін., праці яких стали 
значним внеском у даному напрямі. Це зумовлює можливість глибокого та 
всебічного аналізу проблеми формування й удосконалення стратегічного 
планування зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження теоретичних аспек-
тів формування стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності.

Результати дослідження. Сьогодні у всьому світі підприємства роз-
виваються в умовах глобалізації, що вимагає створення партнерських 
зв’язків між суб’єктами господарювання не лише на регіональному, а й на 
світовому рівні. Такі тенденції спонукають до здійснення підприємствами 
стратегічного планування їх зовнішньоекономічної діяльності.

Оскільки стратегічне планування відіграє одну із найважливіших ро-
лей в діяльності підприємства на зовнішніх ринках, є потреба в аналізі 
даного поняття. Трактування терміну «планування» різними авторами по-
дано в табл. 1.

Таблиця 1
Зміст поняття «планування»

ПЛАНУВАННЯ

Розроблення бажаного майбутнього, а також способів, якими його 
можна було б реалізувати [1, c. 1]

Діяльність, що стосується завчасного визначення того, які дії та/або 
людські й фізичні ресурси потрібні для досягнення цілі; вона охоплює 
визначення альтернативи, аналіз кожної з них і вибір найкращих [2, 
с. 73].

У певних джерелах державного сектору термін «планування» вико-
ристовувався як синонім «прийняття рішень» і «проектний менедж-
мент» [3, с. 9].

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3]

Отже, сутність планування  – це формалізований і системний процес 
прийняття управлінських рішень щодо майбутньої діяльності організації.

У свою чергу, за визначенням Гордієнко П., поняття «стратегія»  – це 
комплексний план діяльності підприєм ства, який розробляється на основі 
творчого науково обґрунтованого підходу і призначається для досягнення 
довгострокових глобальних цілей підприємства [4, с. 9].

Тож можна зробити висновок, що стратегічне планування – це чітка послі-
довність дій, результатом яких є зміни поточного стану підприємства на бажане. 

В основі будь-якої форми зовнішньоекономічних зв’язків лежить ідея 
взаємовигідного міжнародного обміну. Для досягнення найбільшого еко-
номічного ефекту від участі в міжнародному поділі праці слід розвивати 
зовнішньоекономічну діяльність підприємства, оскільки вона є головним 
способом отримання конкурентних переваг на ринку. Розробка ж довго-
строкової стратегії розвитку є рушійною силою для розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності. 

Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується 
для переходу організації від того, якою вона є зараз, до того, якою вона хоче 
бути. З приводу цього П.Друкер зазначав, що стратегічне планування – це 
не майбутні рішення, а вплив майбутнього на сьогоднішні рішення. При 
цьому розробляються нові можливості організації (фірми), наприклад 
зміна профілю підприємства, радикальна зміна технології, розширення 
виробничих потужностей тощо [5, с.373].

Необхідність стратегічного планування зовнішньоекономічної діяль-
ності також визначається суттєвими змінами в структурі світового ринку 
і спробами підприємств, що здійснюють міжнародну діяльність методом 
спроб і помилок, виробити адекватні заходи, що гарантують їм захист від 
надмірних втрат внаслідок невірних дій або помилкових уявлень про пер-
спективи макроекономічних процесів.

Процес стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств має свою специфіку, яка пов’язана насамперед з необхідніс-
тю обліку та вивчення набагато більшої кількості факторів при розробці 
стратегії. Коло стратегічних рішень у фірмі, що займається зовнішньоеко-
номічною діяльністю, ширше, ніж в будь-якій іншій фірмі, що діє тільки 
на внутрішньому ринку. Оскільки в процесі стратегічного планування зо-
внішньоекономічної діяльності необхідно враховувати особливості розви-
тку не однієї, а двох чи більше країн, наслідки прийняття невірних рішень 
можуть бути подвійно більш непередбачуваними і ризиковими.

Модель процесу стратегічного планування поведінки організації на зо-
внішньому ринку полягає в проходженні таких етапів [6, с.128]:

1. Визначення основних пріоритетів: здійснюється узагальнений ана-
ліз, вибір місії, формування цілей.

2. Визначення завдань: аналіз внутрішніх можливостей організації, ви-
значення завдань в країні базування, оцінка взаємної підтримки завдань.
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3. Розробка стратегії: аналіз умов за кордоном, вибір стратегічних аль-
тернатив, аналіз умов в країні базування, вибір стратегічних альтернатив в 
країні базування, розробка стратегії.

4. Реалізація стратегії: розробка програм, планів, виконання, контроль 
та оцінка ефективності, коригування стратегії.

У свою чергу вибір стратегічних альтернатив виконується за такими 
принципами: застосовність (ступінь відповідності особливостям внутріш-
нього середовища та зовнішнього оточення організації – перевіряється об-
ґрунтованість стратегії; сумісність; несуперечливість); 

• прийнятність (ступінь відповідності результатів очікуванням осно-
вних груп впливу віддача, ризики, баланс інтересів); 

• здійснимість стратегії (наявність раціональних передумов для успішної ре-
алізації стратегії – джерела фінансування, забезпеченість ресурсами, запас часу).

Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності повинно 
бути гнучким та динамічним, здатним швидко реагувати на нові ринкові 
збурення та пристосовуватися до змін. Реалізація стратегічного плану зо-
внішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств здійснюють з 
використанням адміністративних важелів, на основі тактики, політики, 
процедур та правил [7, с.105]. Але на даний час стратегічне планування 
не поширене на вітчизняних підприємствах. Деякі керівники навіть вва-
жають стратегічне планування неефективним і непотрібним порівняно з 
функціональними планами, що і зумовлює низьку конкурентоспромож-
ність, не усвідомлюючи величезної ролі і значимості цієї функції в процесі 
виробничо-господарської діяльності.

До проблем стратегічного планування можна віднести нерозвиненість 
корпоративного управління, розбіжності в інтересах власників, управлін-
ського персоналу та колективу. Підприємства, які в належній мірі не вико-
ристовують ринкові підходи і методи стратегічного планування, не можуть 
не тільки впливати на ринок, але й адаптувати свої можливості до постійно 
змінного середовища [8, с.4].

Також проблемою стратегічного планування є застосування вітчизняни-
ми підприємствами досвіду закордонних організацій, адже частіше всього 
середовище вітчизняних підприємств дуже відрізняється і застосування за-
кордонних методів стратегічного планування можуть бути недієвими.

Висновки. Таким чином, в результаті проведеного дослідження ви-
значено, що стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності є 
невід’ємним елементом здійснення повсякденної управлінської роботи ке-
рівників усіх рівнів підприємства. Орієнтація на довгостроковий результат, 
визначену систему цінностей та суспільство повинні бути визначальними 
для вітчизняних підприємств. Стратегічне планування може стати тим ді-
євим інструментом сучасного менеджменту, завдяки якому підприємства 
зможуть піднятися, стабілізуватися і отримати необхідний імпульс для по-
дальшого розвитку. 
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Вступ. Виникнення та поширення кризових процесів у соціально-полі-
тичній обстановці створюють бар’єри для розвитку економіки України на 



264 265

мікро- та макрорівнях, що вимагає розробки ефективних механізмів зміни 
усталених зовнішньоекономічних зв’язків. Стратегічне значення зовніш-
ньої торгівлі для України зумовлюється тим, що модернізація економіки, 
залучання масштабних іноземних інвестицій, новітніх технологій можливі 
лише за умови формування в країні стійкої, відкритої для зовнішнього сві-
ту господарської системи, органічного включення України в систему гло-
бального розподілу праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями зовнішньої 
торгівлі України, зокрема, експортних опeрацій, займаються чимало вче-
них-економістів, серед них: Я. Базилюк, Т. Вахнeнко, Я. Жаліло, А. Мазаракі 
[1], Т. Мeльник, В. Мовчан [3], Н. Пирeць, А. Філіпeнко, О. Школьний [4] та ін. 

Формування та реалізація експортного потенціалу є складним і багато-
гранним процесом, який охоплює як внутрішньо- так і зовнішньоекономіч-
ні складові та чинники. Різні аспекти цього процесу на різних рівнях були 
розглянуті в працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, Р. 
Буттєва, Ю. Верланов [2], О. Волкодавової, Д. Лук’янeнка, В. Михайловського, 
В. Рогачова, М. Сeйфуллаєвої, А. Скорнякової, М. Якубовського та ін.

Постановка завдання. Метою та завданнями даної статті є оцінка су-
часного стану та потенціалу галузей економіки України, а саме – товарної 
і географічної структури експорту та імпорту, дослідження тенденцій роз-
витку експортної діяльності, аналіз пріоритетів використання експортно-
го потенціалу України. Теоретичною основою є наукові праці вітчизняних 
та іноземних вчених. Під час дослідження використано загальнонаукові 
методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.

Результати дослідження. Нестабільність в економіці в цілому та у фі-
нансово-валютному секторі, зокрема, вкотре доказують важливість ефек-
тивного ведення зовнішньоекономічної діяльності, яка є суттєвим джере-
лом надходження валютних цінностей, що, в свою чергу, дає можливість 
поповнення золотовалютних резервів країни та створює основу для під-
тримання стабільності курсу національної валюти. Тотальне скорочення 
виробництва та попиту на внутрішньому ринку, а також зменшення кіль-
кості замовлень на зовнішніх ринках змушує активізувати пошук нових 
стабільних партнерів [1].

Якщо проаналізувати географічну структуру імпорту (рис. 1) та експор-
ту (рис. 2) продукції України за 2014 рік, то помітно, що роль ключового 
партнера відіграє Російська Фeдeрація з часткою імпорту у 23,35%, експор-
ту – 18,44%. Велика значимість російського ринку в більшості своїй пояс-
нюється продовженням та підтриманням старих економічних зв’язків [2].

При порівнянні даних показників у ретроспективі видно, що вони ма-
ють тенденцію до зменшення як в абсолютному, так і у відносному вира-
женнях (рис. 3). Варто зауважити, що дане падіння відбулося дуже стрімко, 
оскільки частка експорту у Російську Федерацію в 2011році з 28,98% змен-
шилась аж до 18,18% у 2014. [3]

Рис. 1. Географічна структура імпорту продукції України за 2014 рік, %
Джерело: складено автором на основі [2]

Рис. 2. Географічна структура експорту продукції України за 2014 рік, %
Джерело: складено автором на основі [2]

Рис. 3. Обсяги продукції, експортованої 
в Російську Фeдeрацію в період 2008-2014 рр., грн.

Джерело: складено автором на основі [3]
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Україна зіткнулася недотриманням договірних відносин взятих на себе 
РФ у зв’язку із нинішньою напруженістю у політичних відносинах. Неспо-
дівана різка втрата доступу на ринки, скоріше за все, створить загрозу для 
майбутнього розвитку більшої кількості підприємств, зокрема, це буде 
пов’язано із втратою робочих місць та зниженням економічного потенціалу 
даного сектору в цілому. Все це суттєво вплине на стратегічні сектори еконо-
міки, особливо з огляду на незначну диверсифікацію експорту та низький 
рівень продуктивності у порівнянні із розвиненими країнами світу. Існує ри-
зик того, що у зв’язку з політичною напруженістю доступ на ринки для укра-
їнських компаній може бути значно обмeжeний або ж і зовсім закритий. 

Використання Росією обмежень щодо доступу на її ринки виключно 
з політичних мотивів вже було випробувано на Україні, тому неможливо 
зробити прогноз стосовно того, чи буде ввeдeно такі обмeжeння в подаль-
шому і як довго вони будуть тривати. Більшість імпортної української про-
дукції може бути легко замінена на імпорт з інших країн чи національними 
виробниками, хоч, можливо, і за вищими цінами. Однак, деяким вузько-
спеціалізованим імпортним продуктам знайти прийнятну заміну на корот-
костроковому інтервалі буде неможливо [5].

В довгостроковій перспективі необхідно пeрeнаправити та диверсифі-
кувати експорт шляхом сприяння залученню інвестицій, оптимізації дер-
жавної політики та стимулювання підприємств до підвищення рівня кон-
курентоспроможності. Оскільки така стратегія розвитку вимагає значного 
проміжку часу для її розробки та реалізації, необхідні також і короткостро-
кові заходи, направлені на захист економічного базису та потенціалу [4].

Стратегія модернізації направлена на підвищення конкурентоспромож-
ності сектору може включати заходи, направлені на полeгшeння здійснення 
капітальних інвестицій, підвищення кваліфікації працівників, залучення ін-
вестицій в науково-дослідницьку діяльність, оптимізацію пов’язаної із сек-
тором інфраструктури та реструктуризацію державних установ для сприян-
ня підвищенню конкурентоспроможності економіки. Вона має включати в 
сeбe, в першу чергу, політику сприяння залученню інвестицій. 

Проте низька продуктивність праці може стати перешкодою для розви-
тку конкурентоспроможності сектору на світовому ринку. Оскільки, хоча 
продукція і може конкурувати за ціновими позиціями, проте вона може не 
відповідати стандартам та технічним нормам, що існують на міжнародних 
ринках. Крім того, більша кількість прямих іноземних інвестицій має бути 
залучена до певного сектору економіки, наприклад, шляхом створення 
привабливих умов для спільних підприємств між українськими та міжна-
родними компаніями [3].

Висновки. Необхідно ретельно дослідити товарну структуру експортних 
та імпортних відносин з Російською Федерацією для того, щоб спрогнозу-
вати можливість негативного впливу на ключові галузі української еконо-
міки у випадку невиконання сторонами взятих на себе зобов’язань. Також 

доцільним є розробка плану підтримки таких підприємств та галузей. Ці 
можливості мають бути обговорені з потенційними фінансовими донорами. 

Інвестиції в капітал і технології будуть одним з ключових eлeмeнтів під-
вищення конкурентоспроможності економіки України. Також, залучення 
іноземних інвестицій та створення спільних підприємств між українськи-
ми та іноземними компаніями мають сприяти розвитку економіки, дивер-
сифікації зовнішньоекономічних зв’язків та в результаті  – підвищенню 
конкурентоспроможності країни в цілому. 
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У статті проведений аналіз міжнародного ринкового середовища авіа-
будівної галузі та виокремлено основні його особливості. Також розглянуті 
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номічної діяльності авіабудівних підприємств.
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In the article it is analyzed the international market environment of aircraft 
industry and singled out its main features. Also examined trends in air transporta-
tion, described the current state of aircraft industry in Ukraine. Proposed directions 
of foreign economic activity of aircraft construction enterprises.

Keywords: foreign economic activity aircraft industry, air transportation, ac-
tivation FEA

Вступ. Сьогодні Україна знаходиться у складному економічному станови-
щі. Крім того, значний негативний вплив на економіку країни має політична 
напруженість. Наразі для України важливо розвивати промисловий потенці-
ал і підтримувати перспективні галузі, до яких варто віднести й авіабудування, 
оскільки Україна входить в число країн з повним циклом виробництва літаків. 

Тому особливо гостро постає питання про активізацію діяльності авіа-
будівних підприємств на зовнішньому ринку і пошук нових надійних партне-
рів. Оскільки внутрішній ринок слабкий, перспективи літаків «Антонов» на 
ньому невеликі. Державні замовлення здійснюються безсистемно, фінан-
сування основної діяльності є недостатнім, а всесвітньо відомі конкуренти 
постійно і безперервно вдосконалюють свою продукцію, закріплюючи пере-
дові позиції на міжнародному ринку. Це зумовлює необхідність дослідження 
зазначеної проблеми і пошуку ефективних шляхів для її вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну кількість наукових 
праць присвячено питанню зовнішньоекономічної діяльності авіабудів-
них підприємств, зокрема таких науковців, як О.М. Собкевич [6], Є.В. Бєла-
шов[6], А.Р. Дунська, Д.С. Ківа [1,4] та інші. 

Проте в сучасних умовах надзвичайно важливо оперативно реагувати 
на політичні та економічні зміни і шукати нові шляхи активізації діяльнос-
ті авіабудівних підприємств на зовнішньому ринку. А саме, слід акценту-
вати увагу на участі вітчизняних підприємств в міжнародних програмах з 
науково-технічного співробітництва та підвищенні конкурентоспромож-
ності вітчизняної продукції на міжнародному ринку.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючого 
міжнародного середовища авіабудівної галузі, аналіз потенціалу україн-
ських підприємств відповідної галузі та формування основних напрямів 
активізації діяльності авіабудівних підприємств на зовнішньому ринку. 

Результати дослідження. У сучасному світі діяльність підприємства на 
зовнішньому ринку набуває дедалі більшого значення. Активна зовніш-
ньоекономічна діяльність дозволяє для підприємства одержувати валют-
ну виручку від експорту, кооперувати свою діяльність з провідними світо-
вими компаніями для обміну досвідом та використання виробничих по-
тужностей тощо. Важливу роль ці можливості відіграють для українських 
підприємств, зокрема для авіабудівників. 

Галузь авіабудування є однією з найбільш науко- і капіталомістких га-
лузей машинобудування, вона має стратегічне значення для сучасної еко-

номіки України і являється одним з найважливіших і найперспективніших 
напрямів її розвитку. 

Українська авіаційна промисловість сьогодні,  – насамперед, експорт-
но-орієнтована галузь, тому міжнародне співробітництво у цивільному та 
військово-технічному напрямках є обов’язковою складовою її розвитку [1]. 

На жаль, сьогоднішні реалії українського авіабудування свідчать про 
наявність низки проблем, до яких можна віднести тривалий період при-
стосування до умов і вимог ринку, жорстка конкуренція на світовому 
ринку, брак зовнішніх інвестицій на розвиток і розширення виробництва 
тощо. Тому для авіабудівних підприємств важливо знати і постійно дослі-
джувати особливості міжнародного ринкового середовища задля успішної 
зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародне ринкове середовище авіабудівної галузі характеризується 
рядом особливостей, що обумовлюють його специфіку. До них можна від-
нести наступні:

постійне підвищення вимог до технологій, що використовуються при 
проектуванні та виробництві літаків; 

довготривалий процес розробки та виробництва продукції;
тривалий життєвий цикл продукції; 
висока капіталомісткість галузі;
наявність значної конкуренції на ринку літаків через його насиченість; 

конкуренція не на рівні підприємств, а на рівні держав;
підвищення ролі держави у фінансуванні і підтримці авіабудівних під-

приємств;
посилення міжнародної інтеграції авіабудівної промисловості різних 

держав, що зміцнює їх позиції на міжнародному ринку.
Попит на міжнародному ринку авіабудівної галузі прямо впливає на об-

сяг виробництва літаків та комплектуючих до них. Окрім цього, не варто 
забувати про тенденції зміни кількості пасажирських і вантажних авіапе-
ревезень, що при позитивній динаміці, спонукає авіакомпанії закуповува-
ти нові літаки. 

На рис. 1 представлено динаміку міжнародних і внутрішніх пасажир-
ських перевезень авіатранспортом у світі за 2000-2013 рр. 

Відповідно до поданого рисунка можна спрогнозувати, що кількість па-
сажирів буде постійно збільшуватись. Так, згідно з даними світових гіган-
тів авіабудування, Airbus та Boeing, розвиток нових ринків та необхідність 
заміни старих літаків змусять авіакомпанії до 2030 року ввести в експлуа-
тацію від 28 до 31 тис. великих авіалайнерів. 

Такі прогнози, на думку експертів The Economist, базуються на «заліз-
ному законі авіації», котрий передбачає, що зростання міського середнього 
класу викликає зростання подорожей літаком, незалежно від того, в якій 
ситуації знаходиться економіка [3]. 
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Рис. 1. Динаміка міжнародних і внутрішніх пасажирських перевезень 
авіатранспортом у світі за 2000-2013 рр., (млн. пасажирів)

Побудовано авторами за даними Річного звіту ради ІКАО за 2013 рік [2]

Сьогодні, найбільшим розробником і виробником авіатехніки в Укра-
їні є ДП «Антонов». Дане підприємство реалізує свою продукцію на відпо-
відних галузевих ринках України, Росії, Ірану. ДП «Антонов» бере участь у 
різних китайських програмах, серед яких – місцеве виробництво літаків на 
базі Ан-2, Ан-12 і Ан-24, розробка крила для авіалайнера ARJ-21 компанії 
AVIC, і навіть допомога у створенні нового військово-транспортного літака 
для Китаю [5]. Крім того, з квітня 2013 р. ДП «Антонов» має контракти з Бра-
зилією, Аргентиною, Колумбією та Перу, в яких визначається обсяг замов-
лень на 41 літак Ан-148 і 39 – Ан-158. Вартість одного літака в середньому 
становить 30 мільйонів доларів залежно від комплектації [4].

Відповідно до фінансової звітності ДП «Антонов», фінансування під-
приємства відбувається майже на 75% за рахунок власних коштів і, відпо-
відно, на 25% за рахунок залучених. 

Оскільки підприємство знаходиться у державній власності, то на його 
діяльність значною мірою впливають ступiнь залежностi вiд законодавчих 
або економiчних обмежень, ймовiрнiсть змiни курсу роботи уряду дер-
жави з приводу пiдтримки промислових підприємств, змiна податкового, 
iнвестицiйного чи валютного законодавства тощо [7].

Основнi засоби ДП «Антонов» за балансовою вартiстю складають 25,1% 
вартостi всiх активiв пiдприємства. Ступiнь зносу основних засобiв на по-
чаток 2014 р. складає 65% вiд первiсної вартостi [7]. Звичайно, такий показ-
ник є небажаним, оскільки він свідчить про високий ступінь зносу і мо-

ральне старіння обладнання, що негативно відбивається на технологічній 
спроможності підприємства. 

Нині ДП «Антонов» активно співпрацює з 20 інститутами НАН України 
та має ряд нових творчих задумок і проетків, що забезпечує дослідження 
можливостей вдосконалення існуючих літаків та розробку нових.

Україна, і конкретно ДП «Антонов», намагається активізувати свою ді-
яльність на зовнішньому ринку, але поки що цього недостатньо для того, 
щоб зайняти передові позиції на світовому ринку авіабудування. 

Для цього варто вдосконалювати напрями активізації діяльності під-
приємств на зовнішньому ринку. До них можна віднести наступні.

Пошук нових і розвиток існуючих ринків збуту продукції (літаків, час-
тин і комплектуючих). Варто звернути увагу на ринки Азії і Латинської Аме-
рики, оскільки там спостерігається позитивна динаміка зміни кількості 
авіаперевезень.

Укладання аутсорсингових контрактів на технічне обслуговування 
літаків українського виробництва з іноземними партнерами [6]. Для за-
мовників вітчизняних літаків дуже важливо мати можливість проведення 
вчасного та швидкого технічного обслуговування, а авіабудівні підприєм-
ства, в свою чергу, зможуть зосередити всі свої можливості на традиційній 
спеціалізації.

Забезпечення якісної маркетингової підтримки української авіабудів-
ної галузі, зокрема, шляхом надання можливості розміщення рекламної 
інформації в іноземних виданнях світового рівня.

Представлення продукції українських авіабудівників на міжнародних 
виставках, авіасалонах тощо з метою закріплення за Україною іміджу по-
тужної авіабудівної держави.

Участь вітчизняних авіабудівних підприємств у міжнародних програ-
мах по розробці і створенню нових модифікацій літаків.

Використання «Авіаліній Антонова» для розвитку авіаційних вантаж-
них перевезень по всьому світу.

Висновки. Галузь авіабудування має стратегічне значення для сучасної 
економіки України, що зумовлює необхідність постійного дослідження ас-
пектів діяльності авіабудівних підприємств на міжнародному ринку.

Проведене дослідження засвідчило, що на діяльність авіабудівного під-
приємства на зовнішньому ринку впливає багато чинників, які не можна 
залишати без уваги. Зокрема, зміна кількості пасажирських авіапереве-
зень (що з кожним роком зростає і в 2013 р. становила 3100 млн. пасажи-
рів), розвиток нових ринків та необхідність заміни старих літаків змусять 
авіакомпанії до 2030 року ввести в експлуатацію від 28 до 31 тис. великих 
авіалайнерів. Що стосується замовлень на готові літаки для ДП «Антонов», 
то у 2013 р. вони склали майже 100 одиниць Ан-148 і Ан-158 для країн Ла-
тинської Америки. У 2014 р. підприємство не підписало жодного контракту 
на поставку готових літків. 
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Наукова новизна дослідження полягає у формулюванні основних на-
прямів активізації діяльності підприємства, зокрема, ДП «Антонов», на зо-
внішньому ринку, до яких можна віднести: пошук ринків збуту, укладання 
аутсорсингових контрактів, маркетингова підтримка, участь у міжнародних 
програмах співпраці тощо. Зазначене надасть змогу для підприємства збіль-
шувати обсяг виробництва, налагоджувати коопераційні зв’язки із всесвітньо 
відомими компаніями, підвищувати якість продукції та, як наслідок, зайняти 
лідируючі позиції на міжнародному ринку авіабудівної промисловості.

Перспективи подальших розробок у даному напрямі полягають у де-
талізації запропонованих напрямів активізації ЗЕД авіабудівних підпри-
ємств, дослідженні основних проблем, які постають перед авіабудівниками 
на міжнародному ринку відповідної галузі.
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В роботі досліджено cутність діяльності сучасних мінімультинаціо-
нальних компаній, розглянуто перспективи їх становлення в Украні в кон-
тексті поглиблення процесів транснаціоналізації економіки та світових 
процесів глобалізації. Визначено причини успіху мінімультинаціональних 
компаній. Розглянуто стратегії, які використовують ММНК для отри-
мання конкурентних переваг.

Ключові слова: глобалізація, мінімультинаціональні компанії, транс-
національні компанії, економічний розвиток

The idea of multinationals are investigated, there are concerned the prospects of 
their dividing in Ukraine in the context of deepening transnationalization of the world 
economy and globalization processes. The reasons for multinationals’ success are sug-
gested. The strategies that use MMNC for competitive advantage are considered.

Keywords: globalization, multinationals, transnational companies, economic 
development

Вступ. В чисельних наукових працях та регулярних аналітичних огля-
дах міжнародних організацій підкреслено вплив діяльності транснаціо-
нальних компаній (ТНК) на економіки окремих країн та світові тенденції 
розвитку економічних показників загалом. Сучасну еру розвитку міжна-
родного бізнесу називають ерою ТНК. Однак, не заперечуючи думки про 
сильний вплив ТНК на яку-небудь сферу економіки в міжнародному масш-
табі, вважаємо доцільним розглянути інший тип компаній, які активно 
розвиваються, є багатонаціональними по своїй суті і мають перевагу гнуч-
кості, – мінімультинаціональні компанії (ММНК). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та 
впливу траснаціоналізації на економіку країн світу присвятили свої праці 
ряд закордонних та вітчизняних вчених (серед яких С. Вовк, В. Запухляк, 
В. Коваль, В. Кочетков та ін.). Проте, недостатньо розкритим залишається 
процес становлення мінімультинаціональних компаній у світовій економі-
ці і, зокрема, перспективи розвитку ММНК в Україні.
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Постановка завдання. Мета статті  – оцінити стан сучасних ММНК та 
проаналізувати їх діяльність та перспективи становлення в Україні. 

Результати дослідження. Транснаціоналізація – це сучаний етап інтер-
націоналізації господарського життя, який є результатом розвитку міжна-
родного бізнесу та зростання частки глобальних операцій ТНК. 

В англомовній літературі використовують терміни «багатонаціональна 
фірма», «багатонаціональна корпорація», «траснаціональна компанія», «гло-
бальна корпорація» часто як синоніми. Метою статті не є аналіз ідентичнос-
ті термінів, крім того, незалежно від назви, на нашу думку, всі перераховані 
вище компанії є наслідком та посилювачем процесів глобалізації, інтернаці-
оналізації та транснаціоналізації. Тому у статті використано найбільш поши-
рений у вітчизняній літературі термін – транснаціональна компанія.

У світовій економіці нині нараховується більше 80 тисяч ТНК. На ТНК 
припадає 50 % світової торгівлі та 67 % зовнішньої торгівлі [1]. Найбільші 
ТНК задають напрямок розвитку як окремих галузей, так і країн і світової 
економіки в цілому. Як правило, коли згадують про ТНК, то мають на увазі 
такі компанії як нафтовидобувний гігант Royal Dutch Shell (річна виручка 
у 2013р. – 481,7 млрд дол., чистий прибуток – 26,6 млрд дол.) або Wal-Mart 
(мережа торгових центрів за 2013 рік заробила понад 469,2 млрд дол.), або 
Exxon Mobil (табл. 1). 

Таблиця 1
Найбільші ТНК зі списку Fortune Global 500 за 2013 рік 

Компанія Країна Річна виручка,
млрд дол.

Чистий прибу-
ток, млрд дол.

Royal Dutch Shell Великобританія/
Нідерланди 481,7 26,6

Wal-Mart Stores США 469,2 17
Exxon Mobil США 449,9 44,9
Sinopec Group КНР 428,2 8,2
China National Petroleum КНР 408,6 18,2
BP Великобританія 388,3 11,6
State Grid КНР 298,4 12,3
Toyota Motor Японія 265,7 11,6
Volkswagen ФРН 247,6 27,9
Total Франція 234,3 13,7

Джерело: складено авторами на основі [2]

Однак нинішній етап глобалізації характеризується не лише доміну-
ванням величезних компаній, але і становленням мінімультинаціональних 
[3]  – малих та середнього розміру транснаціональних компаній таких як 
Bharat Forge – індійський виробник сталевих компонентів автомобіля, ком-
панія недавно купила кузні в Сполучених Штатах і Німеччині.

Також мінімультинаціональні компанії активно використовують сучасні інфор-
маційні можливості для діяльності на кількох іноземних ринках. Прикладом вірту-
альної ММНК є Lingo 24 (перекладацька компанія з 40 співробітниками в КНР, Новій 
Зеландії та Румунії з оборотом 1,5 мільйона фунтів стерлінгів). Система роботи пра-
цівників вдома і використання міжнародного персоналу знижує накладні витрати 
на 30% і дозволяє 24/7 обслуговування. За схожою моделю працює сінгапурська фір-
ма Numoni, що займається платіжними транзакціями. Більше половини її команди – 
іноземці; компанія здійснює діяльність в Малайзії та Індонезії і прагне розширити в 
Філіппінах, має зацікавленість щодо Камбоджі, Шрі-Ланки та Гонконгу [3].

Виділяють наступні причини успіху ММНК:
• відсутність попереднього досвіду на національному ринку, створення 

управлінських команд і філософії бізнесу відразу на глобальному рівні;
• чутливість до потреб місцевих ринків за рахунок, наприклад, делегу-

вання повноважень і відповідальноссті місцевим працівникам;
• замість бюрократії великих компаній швидкість та гнучкість.
ММНК мають значно більші можливості, ніж просто експортувати 

свою продукцію одному клієнту або одному дистриб’ютору. 
Вони мають заводи, офіси та лабораторії в різних країнах на різних кон-

тинентах (табл.2).

Таблиця 2
Приклади американських ММНК

Назва ком-
панії

Річний обсяг 
продажів,

млн.дол.США
Сфера бізнесу

Обсяги між-
народної 

діяльності

Стратегія конку-
рентних переваг

A123 Systems 105

Літій-іонні аку-
мулятори для 
таких клієнтів, 
як BMW, Daimler 
і General Motors

28 % продажів 
за межами 
США

Виробництво в Китаї 
та Південній Кореї 
до початку вироб-
ництва в США для 
досягнення ефекту 
економії на маштабі

Aeration 
Industries 
International

10 Системи очи-
щення води

50 %продажів 
за межами 
США Найбіль-
шим інозем-
ним ринком є 
Китай

Контрактне ви-
робництво в різних 
містах в Китаї, щоб 
уникнути піратства

Illumina 1 000

Машини та 
устаткування 
для декодування 
ДНК людини

40 % продажів 
за межами 
США

Для запобігання 
появи неамерикан-
ських конкурентів 
швидко поширює 
свою технологію у 
світі

Tekelec 424

Мобільне ПЗ 
та послуги ши-
рокосмугового 
зв’язку

60 % продажів 
за межами 
США

Концентрація на soft 
ware мобільних ши-
рокосмугових сис-
тем, а не hard ware

Джерело: складено авторами на основі [4]
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ММНК використовують такі стратегії для досягнення конкурентних переваг:
• фокус на обслуговуванні відносно вузької технологічної ніші; 
• достатньо повільна, крок за кроком, експансія на нові ринки;
• розвиток внутрішньої культури гнучкості та підприємливості.
На сьогодні одним з визначальних чинників розвитку національ-

них економік є вплив діяльності транснаціональних компаній. Україна в 
контексті сучасного рівня глобалізації відноситься до країн з відкритою 
економікою. Відносно дешевша та досить різноманітна ресурсна база, не-
достатній рівень розвитку національної економіки призвели до того, що 
держава відноситься більше до приймаючих країн, отже відчуває як по-
зитивний, так і негативний вплив від дільності ТНК як приймаюча країна. 

Вітчизняні вчені підкреслюють, що основною задачею в контексті нега-
тивних тенденцій є створення умов для протистояння експансії зарубіжних 
ТНК [5]. Серед основних шляхів вирішення відокремлюють створення україн-
ських транснаціональних структур, що можуть протистояти іноземним ком-
паніям, які використовують Україну як ресурсний придаток для збільшення 
власних прибутків. За прикладом ряду країн Латинської Америки, стимулю-
вати зростання місцевих компаній, які б почали експансію на світовий ринок.

В результаті динамічного підйому і зміцнення позицій «транслатінас» 
(транснаціональних латиноамериканських корпорацій) ТНК західних країн 
перестали бути безальтернативними домінантами на латиноамериканському 
просторі, більше того – світовому. У 90-х років минулого сторіччя в Латинській 
Америці почала сформуватися група порівняно потужних місцевих компаній, 
які стали тіснити ТНК, що десятиліттями домінували на латиноамерикан-
ських ринках. Закріпившись на національних ринках, ці компанії активно 
включилися в глобальне переміщення капіталу в якості експортерів. За кор-
доном відкривалися філії та представництва, створювалися власні промислові 
і торгові потужності, вибудовувалися вертикально-інтегровані виробничі лан-
цюжки – виникли транснаціональні латиноамериканські корпорації (трансла-
тінас, ТЛК) [6]. За кількістю «своїх» ТЛК лідирує Бразилія (табл. 3).

Таблиця 3
Найбільші «транслатінас» Бразилії за обсягом продажів у 2013 р.

Компанія Галузь Обсяг продажів, млн.дол.США
Petrobras Нафтогазова 130150,3
Vale Гірничовидобувна 43323,5
Grupo JBS-Friboi Харчова 39658
Gerdau Металургія 17016,6
Brasil Foods Харчова 13028,7
MARFRIG Харчова 8007,2
Embraer Аерокосмічна 5820,8
Odebrecht Будівництво 4101,5
Camargo Corrêa Будівництво 1945,8

Джерело: AméricaEconomía, 2014 (http://rankings.americaeconomia.com)

Безумовним лідером бразильського бізнесу є «Petrobras» – одна з най-
більших у світі енергетичних компаній, що має виробничі та комерційні 
інтереси в 28 країнах. 

Серед того, що знаходиться у розпорядженні «Petrobras»: понад 30 тис. км 
нафтопроводів, 16 теплоелектростанцій, 7 фабрик з виробництва біопали-
ва і два заводи сільськогосподарських добрив. Прикладом високотехноло-
гічної ТЛК є «Embraer» – один з провідних світових виробників комерційних 
авіасудів, який поступається лише «Boeing» і «Airbus» і ділить третє і четверте 
місця з канадською компанією «Bombardier». Крім Бразилії, «Embraer» має 
виробничі потужності в США, Португалії, Франції, Китаї та Сінгапурі. 

З початку XXI ст. провідні латиноамериканські корпорації здійснили со-
тні операцій по злиттю та поглинанню іноземних підприємств. Найбільш 
гучнішою була купівля бразильською компанією Vale великого канадсько-
го виробника нікелю «Inco Ltd» за 17,2 млрд дол. 

Однак глобальні чи транснаціональні не обов’язково означає гігант-
ські. Ізраїльські стартапи стають ММНК, тобто мультинаціональними в 
день заснування. Враховуючи невеликі розміри цієї країни, місцевий ринок 
просто замалий для розбудови великих компаній. Таким чином, новоство-
рені компанії орієнтуються на ті іноземні ринки, де є клієнти. Результатом 
є дуже маленька компанія з, принаймні, двома офісами в різних країнах.

Однією зі сфер створення ММНК є ІТ-галузь унаслідок природи самих 
ІТ-компаній, які дуже гнучкі і конкурентоспроможні. В Україні є приклади 
успішних структур таких як SoftServe – найбільша ІТ-компанія України, яка 
надає послуги в галузі розробки, тестування та обслуговування інформацій-
них систем і бізнес-рішень. З 1993 року SoftServe виконав понад 3500 проектів 
для більш ніж 100 компаній по всьому світу, має представництва та центри 
розробки в 19 великих містах з 6 країн. Дійсно, на ІТ-галузь впливають нега-
тивні загальноекономічні тенденції, але ринок відноситься до зростаючих. 

Висновки. Інструментом протистояння експансії зарубіжних ТНК та 
зменшення негативного вплив від дільності ТНК для України як приймаю-
чої країни може бути створення українських транснаціональних структур. 
Однак глобальні чи транснаціональні не означає великі. 

Доцільно звертнути увагу на тип компаній, які є багатонаціональними 
по своїй суті і мають перевагу гнучкості, активно розвиваються – мінімуль-
тинаціональні компанії. І світова практика, і український досвід існування 
подібних компаній підтверджують можливість та перспективність станов-
лення саме таких компаній. У подальших дослідженнях буде детальніше 
досліджено складності та перепони для формування ММНК в Україні.
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ОСОБЛИТВОСТІ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК ЄС

У статті розглянуто особливості виходу вітчизняних підприємств на 
ринок ЄС. Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоторговельних відно-
син, етапи виходу на зовнішній ринок, визначено можливості та загрози, що 
можуть постати перед вітчизняними промисловими підприємствами. 

Ключові слова: ринок ЄС, експорт, підприємництво, бізнес, вітчизняні 
підприємства.

In the article examines the features out of domestic enterprises in the EU mar-
ket. The characteristic of the current state of foreign relations, step into the foreign 
market, identified opportunities and threats that may face domestic industrial en-
terprises.

Keywords: EU market, export, business, domestic enterprises.

Вступ. Повноцінне запровадження поглибленої зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС, що заплановано з січня 2016 року, відкриє якісно нові 
можливості для виходу вітчизняних підприємств на європейський ринок. 
Проте дані переваги зможуть використати лише ті підприємці, які вироби-
ли чітке стратегічне бачення свого розвитку в нових умовах, у тому числі, 
у міжнародному вимірі. Суттєве погіршення торговельного режиму з кра-
їнами Митного союзу та запровадження Європейським Союзом режиму 
автономних торговельних преференцій щодо України уже наразі зумов-
люють українські підприємства до перегляду своїх виробничих зв’язків, 
модернізації виробництв, осучаснення моделей ведення бізнесу. Саме тому 

останнім часом значно збільшився інтерес українських експортерів до 
прозорих та незалежних від політичної кон’юнктури правил ведення біз-
несу на ринку ЄС. Однак на заваді успішному експорту перешкоджає непо-
вне розуміння тих етапів та кроків, які необхідні для виведення вітчизня-
ного товару на зовнішній ринок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання виходу 
вітчизняних промислових підприємств розглянуто в роботах вітчизняних 
та зарубіжних науковців таких, як: Дроздова Г.  М., Сафронова М.  А., Ми-
рошніченка О., Горемикіна В. А., Тюха В. І.

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз основних етапів та 
особливостей виходу товару на ринок ЄС, можливостей та загроз для ві-
тчизняних виробників та визначення на основі проведеного дослідження 
перспектив, пов’язаних із виходом на ринок Європейського Союзу. 

Результати дослідження. 1 листопада 2014 року Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС набула чинності. І хоча введення норм Угоди відкла-
дено до кінця 2015 року, але український бізнес уже зараз прагне викорис-
товувати нові можливості розвитку, а саме через нарощування експорту.

Наслідок політичних та геополітичних чинників, ризики, пов’язані з 
підтримкою торгових стосунків із Російською Федерацією, постійно зрос-
тають і, очевидно, надалі будуть характеризуватись нестабільністю. Існує 
серйозна загроза чи не повної втрати російського ринку для українського 
експорту. Обставини, що склались повинні серйозно мотивувати вітчизня-
ні підприємства до пошуку нових методів роботи, підвищення якості своєї 
продукції, знаходження нових шляхів збуту в Україні та за кордоном. І це 
є чи не найбільшим викликом для всього експорт-орієнтованого сектору 
української економіки [1]. 

Для багатьох українських компаній малого та середнього бізнесу вихід 
на ринок Європейського Союзу (ЄС) став сьогодні єдиним шляхом для по-
дальшого розвитку. Після одностороннього відкриття ЄС своїх ринків, ста-
ло можливим поставляти продукцію вітчизняних виробників без мит та на 
рівних умовах конкурувати зі світовими виробниками [2]. 

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є 
максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу та здат-
ності проводити дослідження цільових зарубіжних ринків. Вихід підпри-
ємства на зовнішні ринки, зазвичай, є тривалим еволюційним процесом, 
що вимагає обґрунтованих форм присутності і стратегій виходу на нього. 
Міжнародна бізнесова практика виділяє три основні стратегії виходу на зо-
внішній ринок: експорт, спільне підприємництво, пряме інвестування [3]. 

Вихід на ринок ЄС передбачає виконання декількох етапів (табл. 1), пер-
шим з яких є визначення потенційного ринку збуту. Європейський Союз 
станом на 2014 рік об’єднує 28 країн, які представляють собою 28 окремих і, 
в багатьох випадках, унікальних ринків збуту [2].
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Таблиця 1
Етапи виходу на ринок ЄС

№ Етап Характеристика

1 Аналіз ринку 
збуту

Визначення профілю потенційного клієнта на ринках країн ЄС, 
усіх потенційно привабливих ринків збуту та їх об’єми. В резуль-
таті аналізу мають бути обрані 3-5 країн з найбільш перспектив-
ними ринками та найменшими бар’єрами для входу.

2 Аналіз конку-
рентів

Аналіз ключових гравців, їх часток на ринку та рівня ринкових 
цін, порівняння конкурентних переваг вашого продукту з ана-
логічними продуктами конкурентів.

3 Варіанти виходу 
на ринок

Основні варіанти виходу на ринок країн ЄС: робота напряму з 
клієнтами В2В, використання дистриб’юторів як партнерів для 
входу на ринок та продаж через мережі супермаркетів. Вибір 
варіанту має бути направлений на отримання якомога більшої 
кількості потенційних клієнтів та мінімізацію витрат.

4 Розробка бізнес-
моделі

Розробка бізнес-моделі, яка дає відповіді на такі запитання як 
об’єм ресурсів, який необхідно залучити для підтримки роботи, 
чи потрібно відкривати представництво в країнах ЄС і які юри-
дичні вимоги чи обмеження існують в різних країнах ЄС, а та-
кож чи є достатньо гнучкою ваша бізнес-модель для реагування 
на зміни економічної ситуації в країнах ЄС.

5 Встановлення ді-
лових контактів

Співпраця з відділами по сприянню економічній інтеграції при 
посольствах різних країн ЄС. Участь в тематичних виставках та 
конференціях.

6 Підтримка діло-
вих контактів

Постійний контакт та інформування партнерів про нові продук-
ти чи послуги вашої компанії, участь у виставках та тематичних 
заходах, які дають можливість поспілкуватися з цільовою ауди-
торією.

Джерело: узагальнено авторами на основі [2]

Малий та середній бізнес є основою підприємництва в Україні і стано-
вить 99,8% усіх вітчизняних підприємств; 40% зайнятого населення пра-
цездатного віку зайнято у секторі МСП; обсяг реалізованої продукції (то-
варів, послуг) малих та середніх підприємств у 2013 році склав 57,6% від 
загального обсягу реалізованої продукції. На сьогодні для МСП важливим 
є питання переорієнтації ринків збуту та відкриття нових ринків в ЄС. Про-
цес переорієнтації ринків збуту вже розпочався. За І півріччя 2014 р. екс-
порт товарів до ЄС збільшився на 14,9% в той час як до Росії скоротився на 
23,3% порівняно з І півріччям 2013 р. [2]. Частка Росії у зовнішній торгівлі 
впала до 19,1%, тоді як частка ЄС сягнула 31,8%. Український експорт до ЄС 
у 2014 р., порівняно з 2013 р., зріс на понад один мільярд доларів.

Зокрема, за шість місяців 2014 р. експорт української продукції в Поль-
щу зріс на 24%, на 16-17% – в Австрію та Іспанію, майже на 35% – в Нідерлан-
ди, а в Великобританію – на 46% [4].

Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортно-орієнтованих 
галузей є їх сировинний характер та досить високий рівень залежності 

від кон’юнктурних коливань на світових ринках. Україна продовжує екс-
портувати на міжнародні ринки товари сировинної групи (зерно, метало-
продукцію), які є найбільш підвладні впливу зміни цінової кон’юнктури на 
світових ринках [3].

За даними дослідження [5] в 2014 році експорт металопродукції впав на 
13,1% (у всі країни світу), а в грудні – на 31,7% в порівнянні з попереднім 
2013 роком. Причиною такого різкого падіння стала зупинка експорту із 
зони АТО.  Збільшення експорту до ЄС зафіксовано лише серед декількох 
товарних груп. Найбільші серед них: жири і масла (+58,4%), а також дере-
вина і вироби з деревини (+21,8%). Набагато нижчими є темпи зростання 
продукції механічного (+5,5%) та електронного (+10,6%) машинобудування. 
Експорт українських зернових до ЄС зріс на 5%.

Проте, за умови створення належних умов для ведення бізнесу і залу-
чення інвестицій можливо буде створити порівняльні переваги у високо-
технологічних галузях. Прикладом для України є країни Центральної та 
Східної Європи, які після підписання подібних угод про асоціацію та на-
ступним вступом до ЄС, збільшили обсяги експорту і одночасно змінили 
свою структуру експорту у бік збільшення частки високотехнологічних 
продуктів у загальному обсязі експорту [2].

На сьогодні однією з найважливіших проблем, з якою стикаються ві-
тчизняні виробники є лабораторне тестування та сертифікація продукції 
для ринку ЄС. Наразі дане питання виходить на перший план для укра-
їнських експортерів. Від цього безпосередньо залежить можливість роз-
витку бізнесу на цільових ринках. Для виходу на ринок ЄС необхідно, щоб 
продукція відповідала сертифікату з якості, який видається акредитова-
ними європейськими центрами сертифікації. Знак CЄ на товарі означає, 
що він відповідає вимогам і може продаватися і використовуватися на всій 
території об’єднаної Європи. Певні товари належать до групи так званих 
товарів необов’язкової (добровільної) сертифікації. Але навіть у цьому ви-
падку необхідно провести тестування продукції в одній з акредитованих 
Європейських лабораторій і отримати висновок лабораторних досліджень.

Що стосується визнання українських сертифікатів якості в Європі, то це 
буде можливим після підписання сторонами Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятності промислової продукції (АСАА) в якості протоколу до Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС та після повного узгодження галузевого та 
горизонтального законодавства України, інституцій та стандартів з галузеви-
ми і горизонтальними законодавством, інституціями та стандартами ЄС [2].

Із початком застосування Угоди про асоціацію мита на товари скасову-
ватимуться або зменшуватимуться одразу, через деякий час чи протягом 
певного часу. На окремі товари також поширюються тарифні квоти. При 
імпорті в країни ЄС будуть застосовуватись квоти на сільськогосподарські 
товари (м’ясо, молоко, мед, часник, цукор, зернові, харчові продукти і т.д.). 
Тарифні квоти надаюся відповідно до принципу «перший прийшов – пер-



282 283

ший отримав». Тобто, хто перший подав у ввізній митній декларації в ЄС за-
явку на використання певного обсягу квоти, той, швидше за все, і отримає 
право на безмитне ввезення товарів.

Сьогодні вітчизняні підприємства мають зрозуміти, що експорт до но-
вих ринків приносить ряд особливих вигод. Перша й найголовніша вигода 
полягає в розширенні ринків та, як наслідок, збільшенні продажів. Вважа-
ється, що іноземні ринки є більш вигідними для окремого продукту/послу-
ги й мають більший попит, ніж на внутрішньому ринку.

Практичним втіленням цього є Український виробник соків «ГАЛС 
ЛТД», досяг успіху на європейському ринку органічної продукції. Компанія 
поставляє березовий сік в такі країни як Німеччина, Франція, Великобри-
танія, Польща. На даний час підприємство експортує до 30% своєї продукції 
на ринки ЄС. Важливим фактором експортування органічної продукції ві-
тчизняними виробниками є нульові ставки на експорт та відсутність квот.

Перші поставки було здійснено, не маючи відповідного сертифікату ви-
робника органічної продукції.  Підприємство скористалось програмою Єв-
ропейського союзу SEED, яка і займалася підтримкою виходу українських 
компаній на європейський ринок, взяла участь у спеціалізованій виставці 
«Органіка» в Нюрнберзі, і як наслідок, отримала перших замовників. 

Протягом двох років фахівці австрійського Інституту органічного син-
тезу перевіряли всі аспекти виробництва та, переконавшись у відповіднос-
ті європейським стандартам, видали  сертифікат, який засвідчує, що про-
дукція відповідає всім державним та міжнародним нормам, правилам на 
основі стандартів ISO 22000 та ISO/TS 22002 (схема сертифікації ISO 22000).

Висновки. Успіх на ринках ЄС значною мірою залежить від уміння 
себе позиціонувати, впевнено діяти в умовах міжкультурного середовища, 
ефективної організації бізнес-процесів. При виході на зовнішній ринок 
важливо також врахувати ряд відмінностей в залежності від країни. 

Вихід на європейський ринок є, безперечно, складним завданням для 
українських компаній середнього та малого бізнесу. Але водночас компанії, 
які зможуть довести свою професійну придатність на ринку ЄС отримають 
новий рівень розвитку та перспективи, перш за все, за рахунок надійних та 
цивілізованих умов ведення бізнесу. 

Перспективою подальших досліджень є оцінка експортного потенціа-
лу промислових підприємств, яка створила б інформаційне підґрунтя для 
розробки стратегії виходу підприємства на ринок ЄС.
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Вступ. Сучасний стан експорту України знаходиться у край жахливому 
стані, оскільки закріпилась тенденція від’ємного зовнішньоторговельного 
сальдо нашої держави. Жорстка конкуренція притаманна зовнішнім рин-
кам. Виходячи з даної ситуації головним завданням для органів держав-
ного управління має стати удосконалення та розвиток експортного потен-
ціалу держави. Зважаючи на те, що Україна обрала європейський напрям 
розвитку органи державного управління повинні переглянути свої підходи 
до здійснення експортної діяльності, створити нові стратегічні програми 
якісного удосконалення зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної 
політики України, а також заходи підтримки і стимулювання експорту. 

Виходячи із вище сказаного, можна констатувати, що актуальним за-
вданням залишається визначення основних напрямків і конкретних пер-
спективних заходів у сфері сприяння ефективній реалізації експортного 
потенціалу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним проблемам, які 
перешкоджають розвиткові українського експорту, а також можливим 
шляхам їх вирішення приділено увагу такими вченими: В. Мовчан, Т. Мель-
ник, Л. Івашова, Ю. Верланов, Н. Осадча, І. Орлик та ін. 

Але з огляду на те, що проблема удосконалення експортного потенці-
алу України залишається відкритою, додаткового вивчення та аналізу по-
требують сучасні умови розвитку українського експорту, існуючі проблеми 
та перешкоди на шляху завоювання міцних позицій на світовому ринку з 
метою пошуку оптимальних державних управлінських рішень та шляхів 
подолання цих перешкод у контексті формування потужного та конкурен-
тоспроможного експортного сектору економіки.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування стратегічних аль-
тернатив підвищення експортної діяльності України.

Результати дослідження. Вагомий вплив на український експорт скла-
дає комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників.

До внутрішніх чинників можна віднести:
• недосконалість українського законодавства в сфері управління і роз-

витку експортної діяльності;
• низька конкурентоспроможність українських товарів і послуг;
• вкрай важкий фінансовий стан більшості український підприємств 

обробної промисловості;
• недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю 

якості експортної продукції;
• в основному сировинна орієнтація експорту.
До зовнішніх чинників належить:
• посилення міжнародної конкуренції протягом останніх років;
• високі вимоги споживачів до якості продукції;
• політична підтримка розвиненими країнами своїх експортерів;

• випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги природних мо-
нополій у порівнянні зі збільшенням цін на вироби обробної промисловос-
ті та продукцію агропромислового комплексу [2, с. 55].

Враховуючи внутрішні та зовнішні чинники, які визначають сучасний 
стан і перспективи розвитку українського експорту, а також те, що питан-
ня державної підтримки вітчизняних експортноорієнтованих виробників 
залишається невирішеним майже на всіх рівнях, існує гостра необхідність 
в негайних «реальних» кроках у даному напрямку, тобто потреба в системі 
заходів державного стимулювання та вдосконалення експорту України. 

Сьогодні в Україні не існує єдиної стратегічної системи сприяння екс-
порту. Тому, перш за все, потрібно забезпечити експортерів «коштами», а 
саме створити державну фінансову підтримку експорту українського ви-
робника. Державна підтримка експорту має бути однією із головних ста-
тей державного бюджету. Потрібно виробити чіткий механізм державного 
кредитування експорту. При чому стимулювання експорту за рахунок ко-
штів держбюджету повинно відповідати всім нормам СОТ [3].

Враховуючи сучасний стан української економіки та актуальність про-
блем розвитку зовнішньоторговельного потенціалу країни, а також те, що 
недосконалість існуючої фінансової підтримки експортерів, зокрема низь-
ка дієздатність систем державного експортного кредитування і страхуван-
ня є однією із основних причин формування негативного сальдо зовніш-
ньоторговельного балансу. 

Тому головними завданнями в галузі фінансового сприяння експорту 
мають стати наступні [2]:

• удосконалення нормативно-правової бази, яка має чітко затвердити 
головні напрями підтримки національних виробників;

• фінансування програм розвитку пріоритетних проектів розвитку 
стратегічних експортоорієнтованих підприємств;

• надання кредитно-страхової підтримки та податкових пільг підпри-
ємствам-виробникам високотехнологічної та інноваційної продукції, яка 
експортується;

• надання державою гарантійних зобов’язань щодо кредитних ресурсів, 
які залучаються уповноваженими банками для забезпечення обіговими ко-
штами виробництв і організацій, орієнтованих на експорт своєї продукції;

• страхування експортних кредитів від комерційних і політичних ризи-
ків для забезпечення захисту експортерів;

• надання зв’язаних кредитів країнам-імпортерам вітчизняної продукції 
• створення національної лізингової компанії, яка б забезпечувала 

сприятливі умови для закупівель іноземними замовниками високотехно-
логічних українських товарів. 

Вирішення цих проблем могло б стати одним із напрямів реалізації 
програм із фінансування потенційних покупців вітчизняної продукції.
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Слід зазначити, що наша держава має потужний науково-технічний 
потенціал, котрий, на жаль, не має відповідної фінансової та інституційної 
підтримки для просування на світові ринки, внаслідок чого явні якісні та 
цінові переваги українських товарів не реалізуються в повній мірі. Я маю 
на увазі той факт, що експортний потенціал високотехнологічних товарів 
на зовнішніх ринках не може в достатній мірі конкурувати з іноземними 
товарами цієї ж галузі [4].

Факт підписання торговельної угоди з ЄС повинен значно підвищити 
інвестиційну привабливість та приток прямих іноземних інвестицій, що 
дасть змогу Україні врівноважити від’ємний торговельний баланс з ЄС. 
Окрім того, український виробник отримає можливість завоювати своє 
місце під сонцем на «багатому» європейському ринку, знайти свою нішу та 
просувати якісний український продукт за вигідною ціною на ринки євро-
пейських країн. Вітчизняні споживачі, у свою чергу, отримають доступ до 
високоякісних європейських товарів в Україні за нижчими цінами. 

Євросоюз відкриває українським підприємствам нові можливості для вихо-
ду на європейські ринки. Як свідчить міжнародний досвід, більшість провідних 
країн світу вирішують питання координації та захисту своїх торговельно-еко-
номічних інтересів за кордоном через функціонування торговельно-економіч-
них інституцій, які підпорядковані міністерствам економіки або торгівлі.

Таку практику застосовують у більшості країн-партнерів України, зо-
крема в країнах ЄС, у США, Китаї, Кореї, Російській Федерації та інших. 
Однак в Україні досі продовжуються дискусії стосовно того, до чиєї сфери 
впливу повинні входити структури зовнішньоекономічної діяльності. Як 
відомо, раніше 51 торгово-економічна місія (ТЕМ) перебувала в оператив-
ному підпорядкуванні Міністерства економіки. 

Але у травні 2010 року вони були передані Міністерству закордонних 
справ. Згодом ТЕМ ліквідували, а замість них утворили відділи з еконо-
мічних питань (ВЕП), які працюють у складі закордонних дипломатичних 
установ. Таку новину неоднозначно сприйняли в середовищі бізнесу [5].

Таким чином, на сьогодні існує нагальна необхідність створення інсти-
туційної основи для запровадження державної підтримки упровадження 
фінансових інструментів розвитку експорту, що забезпечить подальший 
розвиток і нарощування вітчизняного економічного потенціалу та закрі-
плення на традиційних і нових ринках збуту.

Отже, за умов відсутності  офіційно затвердженої стратегічної програми 
сприяння експорту, та з метою реалізації запропонованого комплексу заходів 
щодо вдосконалення експортного потенціалу держави вкрай необхідно роз-
робити єдину цільову програму розвитку експортного потенціалу України, 
запровадження  якої сприятиме узагальненню і систематизації пріоритетних 
завдань у сфері державної підтримки  експортноорієнтованих галузей.

Стратегічною метою даної Програми має стати підвищення ефективнос-
ті і масштабів експортної діяльності держави на основі розширення асор-

тименту і поліпшення якості продукції, удосконалення товарної структури 
експорту, використання прогресивних форм міжнародного торговельно-
економічного співробітництва, а тактичною метою – нарощування експорту 
на традиційних українських ринках для скорішого відродження вітчизняно-
го виробництва і подальшої перебудови національної економіки.

Головним завданням Програми має бути формування в країні сприят-
ливих економічних, організаційних, правових та інших умов для розвитку 
експортного потенціалу і підвищення ефективності його використання, а 
також створення механізмів надання державної фінансової, податкової, 
інформаційно-консультативної, маркетингової, дипломатичної та інших 
видів допомоги вітчизняним експортерам.

Висновки. Виходячи із вищевикладеного слід зазначити, що держа-
ва має спрямовувати значні зусилля на подолання проблем, які існують у 
сфері розвитку експортного потенціалу. Першочерговим має стати вико-
ристання нових методів управління національною експортною діяльністю.
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК: CВIТОВI ТЕНДЕНЦIЇ 
ТА ПЕРCПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНI

У cтаттi розглянуто cучаcний cтан глобального фармацевтичного 
ринку. Визначено оcновнi тенденцiї розвитку українcького фармринку i 
оcновнi фактори, що його cтримують. Виділено перcпективнi напрямки 
розвитку фармринку України та здiйcнення перетворень у галузi.

Ключовi cлова: фармацевтичний ринок, фармацевтична галузь, 
тенденцiї розвитку, лікарські засоби.

The current state of the pharmaceutical market in the world was considered. 
There were determined the main trends of Ukrainian pharmaceutical market and 
the main factors that constrain it. In addition, there were allocated promising areas 
of the pharmaceutical market of Ukraine and changes in the industry.

Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical industry, development 
trends, and medicines.

Вступ. Однiєю з центральних cкладових cиcтеми охорони здоров’я, 
cпрямованої на зроcтання якоcтi життя населення та збереження його 
працездатноcтi, є фармацевтична галузь, відповідно, проблематика розви-
тку фармацевтичного ринку викликає поcтiйний iнтереc науковцiв i практи-
ків як на глобальному рівні, так і на рівні окремих країн. Актуальність дослі-
джень вітчизняної фармацiї також пояснюється тим, що вона вiдноcитьcя 
до найбiльш виcокотехнологiчних i зростаючих cекторiв економiки та при 
вiдповiдних умовах може cтати локомотивом розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оcобливоcтi функцiонування 
фармацевтичного ринку висвітлено в працях зарубiжних науковцiв: 
Глумcков В., Голубков Е., Чапел C. i вiтчизняних вчених: Громовик  Б., 
Гаcюк Г., Левицька О., Мнушко З., Дихтярева Н., Черних В., Гриценко I. та 
iн. Проте процеcи, що вiдбуваютьcя на фармацевтичному ринку України 
cьогоднi, знаходятьcя пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв. Тому 
обґрунтованим є необхідність постійного дослідження і моніторингу цих 
чинників та аналізу перспектив розвитку фармгалузi.

Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз світових тенден-
цій на фармацевтичному ринку та визначення перспектив його розвитку 
в Україні. Теоретичною основою є наукові праці вітчизняних та іноземних 

вчених. Під час дослідження використано загальнонаукові методи: аналізу 
та синтезу, порівняння.

Результати дослідження. На cьогоднi фармацевтичний ринок є од-
ним з найбiльш динамiчних cекторiв cвiтової економiки. Це пояcнюєтьcя 
зроcтанням мicткоcтi ринку лiкарcьких заcобiв у cвiтi, швидким розши-
ренням аcортименту лiкарcьких заcобiв i низькою елаcтичнicтю попиту на 
них. Навiть в умовах економiчної кризи фармацевтичне виробництво мало 
пiддаєтьcя ризику cпаду.

Безкризовий розвиток та перманентнi уcпiхи фармацевтичної 
промиcловоcтi пояcнюютьcя не лише cпецифiчним характером продукцiї 
галузi та наявнicтю поcтiйно вiдновлювального ринку збуту лiкарcьких 
препаратiв, але i вiдноcною молодicтю cамої галузi. Потужну фармацев-
тичну промиcловicть мають лише економiчно виcокорозвиненi країни. 
Незважаючи на те, що торгова мережа фармацевтичної iндуcтрiї охоплює 
практично уci регiони cвiту, виробничi потужноcтi галузi cконцентрованi у 
межах трьох головних регiонiв – Європа, CША та Японiя (80%).

CША є найбiльшим в cвiтi ринком фармацевтичної продукцiї (42% вiд 
cвiтового) та найбiльшим виробником лiкарcьких заcобiв, бiльшicть з яких 
йдуть на задоволення влаcних потреб країни. CША є країною базування 
для 11 з 20 найбiльших фармацевтичних ТНК. Однак зовнiшньоторгiвельне 
cальдо торгiвлi лiками залишаєтьcя вiд’ємним за рахунок великих обcягiв 
iмпорту і орiєнтованicтю фармiндуcтрiї CША на внутрiшнiй ринок (близь-
ко 78% вiд влаcного виробництва).

Країни Європи, зокрема Нiмеччина, Швейцарiя та Великобританiя, є 
країнами-icторичними лiдерами фармiндуcтрiї, де зоcередженi головнi 
офicи провiдних ТНК [3]. Таким чином, вони володiють не лише доcвiдом i 
традицiями подiбного виробництва, але й є iнновацiйними центрами cвiту, 
де розробляютьcя новi лiки та удоcконалюютьcя тi, що вже зарекоменду-
вали cебе на cвiтовому ринку. Крiм того, компанії з цих країн є головними 
екcпортерами лiкарcьких препаратiв в Україну.

Показово, що фармринок розвитнутих країн (США, Канада, країни ЄС) 
має мінімальні темпи приросту, тоді як активний розвиток демонструють 
фармацевтичні ринки Азії (Китай), Латинської Америки. Бразильський 
фармринок експерти взагалі називають одним з найбільш перспективних 
та привабливих не тільки в Латинській Америці, а й у світі. 

Проте чаcтiше говорять не про країни-лiдери, а про корпорацiї-
лідери [1]. Це є одним з проявiв глобалiзацiї у cвiтовiй фармацевтичнiй 
iндуcтрiї. Роль потужних фармацевтичних ТНК в галузi визначають витра-
ти на НДДКР. Рiчнi обcяги продажiв найбiльших корпорацiй перевищують 
деcятки мiльярдiв доларiв [6].

Уci новi медичнi препарати, що з’являютьcя на ринку  – це резуль-
тат тривалого, ризикованого та дороговартicного процеcу доcлiджень 
та розробок, що проводятьcя фармацевтичними корпорацiями. Акцен-
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ти в науково-доcлiднiй дiяльноcтi в cвiтовiй фармiндуcтрiї змicтилиcя в 
cторону розробки лiкарcьких препаратiв бiологiчного походження. Напри-
клад, світове фiнанcування науково-доcлiдної дiяльноcтi в облаcтi розроб-
ки бiопрепаратiв зросло з 10,5 млрд. дол. в 2001 р. до 103 млрд. дол. в 2013 р. 

Отже, світовий фармринок динамічно розвивається, забезпечуючи 
найвищі у світі середньорічні темпи зростання. Його обсяг наблизився 
до $1 трлн. Фармацевтична галузь і біотехнології сьогодні є, напевно, най-
більш інноваційними галузями промисловості в світі, формуючи значний 
попит на науково-дослідні роботи та забезпечуючи високі темпи їх зрос-
тання. Вплив фармацевтики виходить далеко за межі галузі, формуючи 
вагомі мультиплікативні ефекти в частині доданої вартості, зайнятості на-
селення супутніх та обслуговуючих секторів, доходів від податків тощо.

Світові тенденції значно впливають на зміни у фармацевтичній галузі 
України. Ці зміни перш за все стосуються державного контролю за вироб-
ництвом, реалізацією, рекламою фармацевтичної продукції та якістю лі-
карських препаратів і виробів медичного призначення у процесі їх вироб-
ництва та ввезення на територію України, підвищення конкурентоспро-
можності фармацевтичної продукції та проведення раціональної фарма-
цевтичної політики. Фармацевтичний ринок України є другим за обcягами 
cеред країн CНД пicля Роciї (Україна займає близько 15% ринку CНД). 
Протягом оcтаннiх рокiв фармринок України у цiлому характеризувавcя 
cтабiльними темпами зроcтання (у cередньому на 15-20% щорiчно), проте у 
2010-2011 рр. cпоcтерiгалоcь неcуттєве уповiльнення цiєї динамiки. 

При цьому cлiд зазначити, що рiвень cпоживання лiкарcьких заcобiв на душу 
наcелення в Українi залишаєтьcя доcить низьким у порiвняннi з європейcькими 
країнами (витрати на медичнi препарати займають 4-5 мicце у загальнiй cтруктурi 
витрат домогоcподарcтв України – близько 60 дол. CША на рiк).

Загальний обcяг фармацевтичного ринку України за результатами I 
пiврiччя 2013 року cклав 17,2 млрд. грн., що на 15,0 в.п. перевищує результати 
перших шеcти мicяцiв 2012 року. При цьому, у натуральному вимiрi обcяг рин-
ку cтановив 984 млн. умовних упаковок, що на 4,8 в.п. перевищує аналогiчний 
показник I пiврiччя 2012 року, тобто cпоcтерiгаєтьcя подальше збереження 
позитивної тенденцiї помiрного роcту обcягiв продажiв в Українi.

Рiвень cпоживання фармпродукцiї на душу наcелення в Українi найниж-
чий в Європi i третiй за величиною з країн CНД (табл. 2). Клаcифiкацiя «IMS 
Health» вiдноcить українcький ринок до категорiї «швидкозроcтаючих» [2].

Динамiка ринку лiкарcьких препаратiв безпоcередньо залежить вiд 
оcобиcтого добробуту наcелення. Cередньоcтатиcтичний житель України 
в 2012 р. cпоживав ЛЗ на cуму, що не перевищує 58 дол. CША, майже в 3 
рази менше, нiж житель Польщi, в 5 разiв менше, нiж Cловаччини, i в 12 
разiв менше, нiж американець. 

При icнуючому рiвнi доходiв бiльша чаcтина наcелення України не го-
това витрачати на лiки бiльше 120 грн в мicяць.

Cьогоднi на ринку iз зареєcтрованих лiкарcьких заcобiв 34% – препара-
ти українcького виробництва, iншi – iноземного. У вартicному вираженнi 
близько 70% ринку займають iмпортнi препарати, 30% – вiтчизнянi [4].

Таблиця 2
Порівняння cпоживання лiкарcьких заcобiв в деяких країнах в 2012 р.

Країна Cпоживання ЛЗ на душу населення, USD/рiк

CША 704
Японiя 620
Канада 460

Францiя 459
Нiмеччина 411
Бразилія 175
Польща 150
Бiлоруcь 71
Україна 58 (2012 р.); 74,4 (2013 р.)

Казахcтан 35

Джерело: складено авторами на основі [3]

Узагальнимо ключові характериcтики фармринку України, якi ви-
значають його перcпективи: низьке cпоживання лiкарcьких заcобiв на 
душу наcелення (близько 50 дол. CША на рiк); виcокий рiвень конкуренцiї 
компанiй-виробникiв лiкарcьких препаратiв при вiдноcно невеликому 
обcязi ринку; диcбаланc у зроcтаннi ринку в грошовому i натуральному 
вираженнi; невиcока чаcтка iнновацiйних препаратiв; низька доходнicть 
бiзнеcу; вiдcутнicть державного фiнанcування; недоcтатня cертифiкацiя 
виробництва фармацевтичної продукцiї.

Також для уcпiшного iнтегрування вiтчизняного ринку у cвiтовi cтруктури 
необхiдна розробка i впровадження напрямкiв iнновацiйного розвитку 
галузi. Це реcурcозатратний шлях розвитку, що вимагає великих фiнанcових 
вкладень як з боку держави, так i приватних та iноземних iнвеcтицiй.

Виходячи з тенденцiй розвитку полiтичної та економiчної cитуацiї в Українi, 
з урахуванням перcпектив cвiтового фармацевтичного ринку та досвіду країн 
зі швидко зростаючими ринками (такими як Бразилія чи Індія) оcновними на-
прямами й прiоритетами розвитку нацiональної фармацевтичної галузі є:

1. Запровадження дiєвого механiзму здiйcнення державного контролю 
за виробництвом, реалiзацiєю та рекламою фармацевтичної продукцiї, а та-
кож за якicтю лiкарcьких препаратiв у процеci їх виробництва та ввезення на 
територiю України (наприклад, завдяки держрегулюванню фармринку в Бра-
зилії було досягнуто зниження відпускних цін на препарати або лікарські фор-
ми, які проходили процедуру регистрації в 2004–2011 рр., в середньому на 35%).
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2. Cтворення cиcтеми управлiння якicтю вcього циклу обiгу лiкарcьких 
препаратiв шляхом запровадження вимог належних практик.

3. Удоcконалення cиcтеми державної реєcтрацiї, зокрема через 
адаптацiю до мiжнародних норм, у першу чергу, європейcьких країн.

4. Запровадження багатоканального фiнанcування фармацевтич-
ної науки за рахунок бюджетних та позабюджетних коштiв, забезпечен-
ня їх рацiонального викориcтання для першочергового фiнанcування 
конкурентоcпроможних наукових розробок фундаментального та при-
кладного характеру [5]. Саме курс на таку політику взяли уряди країн-
драйверів приросту світового фармринку (Бразилія, Індія, Китай, ЮАР).

Заcтоcувавши хоча б чаcтину iз запропонованих заходiв, можна 
пiдвищити конкурентоcпроможнicть вiтчизняних лiкарcьких препаратiв, 
вcтановити курc на розвиток фармацевтичного ринку України та наблизи-
тися до рiвня розвитку cвiтових лідерів.

Виcновки. Нещодавня глобальна фiнанcова криза cтала каталiзатором 
багатьох процеciв на cвiтових ринках товарiв i поcлуг, зокрема на фарма-
цевтичному. Проте, майбутнє cвiтового фармацевтичного ринку виглядає 
доcить оптимicтично, оcкiльки прогнозуєтьcя його поcтiйне зроcтання 
(обcяг ринку cягне 1,3 трлн. дол. CША до 2020 року). 

Процеcи, що вiдбуваютьcя на фармацевтичному ринку України cьогоднi, 
знаходятьcя пiд впливом як глобальних, тах і внутрiшнiх національних 
чинникiв: економiко-полiтична неcтабiльнicть у країнi, вiдcутнicть реаль-
них реформ в cиcтемi охорони здоров’я за оcтаннi 20 рокiв, конcолiдацiя 
компанiй-виробникiв, непрозорicть cиcтеми реєcтрацiї лiкарcьких 
препаратiв, вiдcутнicть cиcтемних iнвеcтицiй в галузь, cпроби державних 
чиновникiв адмiнicтрувати, а не регулювати процеcи, що вiдбуваютьcя. 

Якicні зміни в фармгалузі можливі за умови продовження ре-
формування cиcтеми охорони здоров’я i продуманої регулюючої 
полiтики держави, яка б підтримувала ініціативи щодо підвищення 
конкурентоcпроможноcтi продукції на рівні фармпідприємств. Підвищен-
ня конкурентоcпроможноcтi вітчизняної фармацевтичної галузi визначіть 
її гідне cтановище на cвiтовому фармацевтичному ринку.
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ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ 
ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

В даній статті розглянуто економічне явище «дефіцит державного 
бюджету». Досліджено причини виникнення та джерела фінансування 
бюджетного дефіциту. Проаналізовано статистичні дані за 2008–2014 рр. 
та досліджено планові показники 2015 року. Запропоновано шляхи підви-
щення дохідної частини державного бюджету.

Ключові слова: бюджетний дефіцит, державні доходи, державні видат-
ки, фінансування дефіциту державного бюджету.

In this article was considered the economic phenomenon ‘government budget 
deficit’. Have been explored the reasons of appearance of the budget deficit and the 
sources of its funding. Have been analyzed statistic data for the 2008–2014 years 
and explored planned indicator for 2015 year. Have been offered the ways of in-
creasing of the profitable part of the budget.

Keywords: budget deficit, government revenues, government expenditures, 
financing government deficits.

Вступ. Планування державного бюджету країни та пошук джерел по-
гашення бюджетного дефіциту є основними завданнями при розробці 
стратегії державного розвитку. Зростання дефіциту державного бюджету 
призводить до погіршення соціально–економічного стану, прискоренню 
інфляції, занепаду державних фінансів. Саме тому на сучасному етапі зрос-
тає роль пошуку способів мінімізації бюджетного дефіциту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням бюджетного 
дефіциту займаються такі вітчизняні на зарубіжні вчені як: С.О. Булгакова, 
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Т.А. Говорушко, А.І. Даниленко, Т.В. Лівошко, Н.І. Рєдіна та інші. Однак зали-
шається невирішеним питання формування та використання державного 
бюджету, з урахуванням ускладнення сучасного економічного та політич-
ного стану в країні.

Постановка завдання. Проаналізувати наявні джерела фінансування 
бюджетного дефіциту в Україні та запропонувати нові та пошук нових дже-
рел фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

Результати дослідження. Державний бюджет – це головний централі-
зований фонд грошових коштів держави, основний інструмент перероз-
поділу валового внутрішнього продукту. Переважання витрат або доходів 
порушує збалансування бюджету, що викликає його дефіцит або профіцит. 
Згідно з Бюджетним Кодексом України, «дефіцит бюджету – це перевищен-
ня видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між надан-
ням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)» [1].

Головним джерелом надходжень до державного бюджету України 
є податки, що забезпечують близько 90% доходів будь–якої держави. 
Суб’єктами оподаткування виступають юридичні та фізичні особи, що 
сплачують податки, а об’єктами оподаткування – дохід, прибуток підпри-
ємства, заробітна плата, кількість землі тощо. Податки є прямими, що стя-
гуються з фізичних та юридичних осіб безпосередньо (податок з прибутку 
підприємств, податок з доходів фізичних осіб), та непрямими, що встанов-
люються на товари та послуги і є складовою їх ціни (акцизний податок, 
мито, податок на додану вартість). 

Мобілізовані кошти уряд використовує для здійснення видатків, таких 
як: утримання державного апарату, фінансування бюджетного сектора 
економіки, соціальні видатки, спрямування коштів на розвиток економі-
ки, соціальні видатки, національна оборона. 

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є перевищення 
темпів зростання бюджетних видатків над темпами зростання бюджетних 
доходів. Спричиняти дисбаланс у бюджеті країни може ряд факторів, таких 
як кризові явища в економіці, мілітаризація економіки, надзвичайні обста-
вини, зростання соціальних видатків тощо. Виникнення державного дефі-
циту в Україні має особливі причини, такі як скорочення валового внутріш-
нього продукту, через зниження ефективності виробництва, нераціональне 
використання бюджетних надходжень, зростанням тіньового сектора. Як 
наслідок, спостерігається дестабілізація економіки, зростання державних 
витрат, прискорення темпів інфляції та погіршення соціальної ситуації.

Аналізуючи динаміку розміру дефіциту державного бюджету України, 
визначено, що протягом 2008  – 2014 рр. найменше значення показника 
було досягнуто в 2008 році – 12500,7 млн. грн. Найбільше значення – в 2014 
році, а саме – 78070,50 млн. грн., що перевищує мінімальне значення в да-
ному періоді більше ніж у 6 разів (рис. 1). 

Рис. 1. Дефіцит державного бюджету України
з 2008 по 2014 рр  (в млн. грн.)

Складено на основі даних [2]

З 2008 року помітний вплив світової економічної кризи, коли в Україні 
мала місце нестача державних фінансових ресурсів, невиконання планово-
го надходження до бюджету та брак ресурсів для фінансування державних 
видатків. 2011 рік характеризувався скороченням бюджетного дефіциту на 
63,3%, основним фактором було значне збільшення надходжень за раху-
нок податків: в аналізованому році обсяг податкових надходжень становив 
261605 млн. грн., що на 56,8% більше податкових надходжень 2010 року.

Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік» визначено гра-
ничний обсяг дефіциту державного бюджету України в розмірі 63 млрд. 
669 млн. 600 тис. грн., або 68,3% ВВП. Згідно з опублікованим документом, 
дохідна частина бюджету у 2015 році складатиме 475 млрд. 939 млн. 248,7 
тис. грн., а видатки складуть 527 млрд. 893 млн. 651 тис. грн. Зростання 
витратної частини бюджету зумовлене збільшенням витрат на безпеку та 
оборону України та обслуговуванням державного боргу. Очікуються зна-
чні витрати на відновлення інфраструктури та допомогу біженцям та вій-
ськовослужбовцям. Планується зменшення розміру субвенцій на виплату 
допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам, скоротяться субвенції на 
надання пільг та житлових субсидій. В той же час, розмір прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної плати не зміниться до грудня 2015 року. 

Протягом поточного року передбачається зростання дохідної частини 
на 30% порівняно з попереднім, при цьому велике значення покладено на 
зміну податкового законодавства. До основних змін у сфері оподаткуван-
ня належать зростання ставки податку на доходи фізичних осіб, дохід яких 
перевищує 120 мінімальних заробітних плат з 17% до 20%, запровадження 
військового збору (1,5%). Одночасно запроваджено нові податки та збори: 
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акциз у розмірі 5%, що поширюється на роздрібну торгівлю алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів, паливо. Акциз з електроенергії стягується у роз-
мірі 3,2%. До 1 січня 2016 року до діючого тарифу на природний газ додається 
цільова надбавка у розмірі 2% для підприємств та 4% для населення. 

Серед усіх проведених способів скорочення бюджетного дефіциту, за 
умов складної політичної ситуації, найбільш ефективним є оновлення по-
даткового законодавства, але цей спосіб має ряд негативних наслідків, та-
ких як загроза посилення соціального напруження, стримування підпри-
ємницької діяльності, погіршення стимулів до розвитку. Отже, складна 
політична та економічна ситуація в країні гальмує розвиток господарства 
країни і ускладнює державне регулювання щодо фінансування зростаючо-
го державного дефіциту.

Висновки. В сучасних умовах бюджетний дефіцит можна знизити шля-
хом зростання податкових надходжень до бюджету або за допомогою вну-
трішнього боргу. Перший спосіб є більш ефективним, але його досягнення 
треба проводити не за рахунок зростання податкового тиску, а шляхом під-
вищення ефективності суспільного виробництва для зростання обсягу фі-
нансових ресурсів всього суспільства. Інший спосіб – внутрішній борг. Ви-
пуск цінних паперів для продажу їх населенню може забезпечити швидке 
фінансування без прискорення темпів інфляції. 

Уряд повинен приділяти особливу увагу контролю за розміром бю-
джетного дефіциту, з метою зупинення дестабілізації соціально–економіч-
ного розвитку. Саме тому пріоритетними напрямками діяльності держави 
сьогодні має стати досягнення миру в країні та створення передумов для 
розвитку економіки.
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ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА  
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

У статті порушуються актуальні питання віртуальних підпри-
ємств у зовнішньоекономічній діяльності. Вивчено їх появу, переваги та 
принципи діяльності, а також розглянуті варіанти організації зовніш-
ньоекономічної діяльності з використанням Інтернет-технологій вихо-
дячи з класичних міжнародних організаційно-правових форм.

Ключові слова: віртуальне підприємство, форма організації зовніш-
ньоекономічної діяльності.

This article violates current issues of virtual enterprises in foreign economic ac-
tivity. Studied their appearance, advantages and principles of action. And consider 
options for foreign economic activity using Internet technologies based on the clas-
sical international legal forms.

Keywords: virtual enterprise, a form of foreign economic activity.

Вступ. Суттєва риса фінансового формування сучасних держав у витоку 
XXI століття полягає в переході з промислової до постіндустріальної еконо-
міки. Формування постіндустріального (посткапіталістіческого, інформатив-
ного або електронно-числового) співтовариства обумовлено формуванням 
спільного світового інформативного місця в основі мережі Інтернет, втор-
гненням дій інформатизації, глобалізації та віртуалізації в галузі економіки, 
формуванням міжнародного ринку даних і управління на додаток до класич-
них ринків продуктів (зокрема, природних ресурсів, праці і коштів) [6, с. 28 ].

Глобалізація означає свіжий період формування зовнішньоекономіч-
ної роботи, орієнтований у формування фінансових сіток різних держав. 
У нинішніх умовах різке підвищення економічної та ділової активності 
пов’язане з виходом на міжнародні ринки, розвитком багатонаціональних 
компаній, виникненням всесвітнього виробництва і збуту. Глобалізація не-
віддільна від фінансової інтеграції держав (зразок цього розширення ЄС).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея віртуалізації компаній 
виникла лише трохи більше 10 років тому і, в першу чергу, пов’язана з пу-
блікацією монографії У.  Девідоу і М.  Мелоуна «Віртуальна корпорація», а 
також статті Р. Байрна і співавторів у журналі «Бізнес-Уїк».
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Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування створення віртуаль-
них підприємств як ефективної форми зовнішньоекономічної діяльності.

Результати дослідження. Віртуальна організація формується за допо-
могою відбору людських, економічних, матеріальних, організаційно-на-
уково-технічних та інших ресурсів з різних компаній та їх інтеграції з за-
стосуванням комп’ютерних мереж. Це дає можливість створити гнучку й 
активну організаційну систему, більш адаптовану до якнайшвидшого ви-
пуску та своєчасної поставки нового продукту на ринок [2, с. 47].

З практичної точки зору, типовому підприємству, наприклад, з метою 
дослідження та виведення нового продукту на ринок необхідно залучен-
ня великих ресурсів. На відміну від типового віртуальна організація шукає 
нових партнерів, які володіють відповідними ринковими ресурсами, зна-
ннями і можливостями з метою колективної організації і реалізації цілей. 
Тобто, вибираються компанії, що мають ключову компетенцією у формі ре-
сурсів і можливостей з метою досягнення конкурентної переваги в ринку.

Як правило, партнерство укладається на конкретний період або до 
звершення поставленого результату (наприклад, виконання замовлення). 
Іншими словами, партнерство є тимчасовим, і, наприклад, на деяких ста-
діях життєвого циклу продукту або при зміні ринкової ситуації можуть в 
мережу залучатися нові партнери або вилучатися колишні.

З вищезазначеного випливають переваги віртуальних формах органі-
зацій, такі як [1, с. 18]: 

• спосіб підбирати і пускати в хід найкращі ресурси, навички та можливості;
• скорочення тимчасових витрат; 
• швидкість виконання ринкового замовлення;
• вірогідність скорочення загальних витрат;
• можливість найбільш повного задоволення потреб клієнта;
• можливість гнучкого пристосування до змін навколишнього середовища;
• зменшення бар’єрів у виході на нові ринки.
Очевидно, що з метою планування, організації та координації роботи 

віртуальних фірм потрібні і відповідні адміністративні підходи. Нескладно 
зазначити, що при формуванні віртуальних компаній можуть бути фірми, 
які зосереджують власні зусилля виключно на управлінні компетенціями 
третьої сторони.

Класичними зразками віртуальних підприємств служать європейський 
консорціум Airbus Industries, що виготовляє добре відомі авіалайнери, а та-
кож компанії Apple і Sony, які об’єднали зусилля при роботі над проектом 
Powerbook [5, с. 143].

Створення Інтернет-систем забезпечення і поставок, збуту і продажів, 
торгових онлайн-майданчиків, загальних порталів і онлайн-офісів вважа-
ється необхідною умовою формування віртуальних компаній з метою орга-
нізації зовнішньоекономічної діяльності. У ролі ключової сполучної ланки 
у цій схемі виступає Інтернет-представництво у всесвітній мережі Інтернет. 

Компанія-продавець виставляє зведення про продуктам і послугам на веб-
сайт, а покупці дивляться пропозиції і формують замовлення. Подальші 
операції, зокрема, оформлення та оплата рахунку також можуть проводи-
тися електронним шляхом у віртуальному просторі.

Існують наступні групи критеріїв класифікації віртуальних підприємств:
• юридичні; 
• географічні; 
• господарсько-економічні; 
• системно-мережні. 
Виділяються два основні класи: віртуальні корпорації та віртуальні то-

вариства (партнерства).
Віртуальна компанія (ВК) виступає в ролі електронного об’єднання 

капіталів (ресурсів) різного виду – фінансового, науково-технічного, люд-
ського (зокрема, інтелектуального) в інтересах виконання непростих уні-
кальних проектів, створення продукту світового класу і найбільш повного 
задоволення запитів клієнта. Так само як і її справжній зразок, вона сприяє 
вирішенню двох базових проблем ринкової економіки: 

1) залучення грошових коштів із метою виконання унікальних проектів 
або ж розподілу бізнес-процесів з метою збільшення конкурентоспромож-
ності продукту; 

2) розподіл ризику в інвестиційних проектах.
Основним зовнішньоекономічним завданням створення ВК є з’єднання 

головних технологій і досвіду партнерів різних держав з метою проведення 
найбільш ефективних дій на світовому ринку. ВК характеризується вста-
новленою автономією від учасників (можливістю простої заміни парт-
нерів), наявністю опосередкованого механізму управління (делегування 
повноважень), переходом від особистої до колективної відповідальності 
партнерів. Маються на увазі договірні зв’язки між усіма вузлами організа-
ційної мережі та створення їхньої спільної власності. Найчастіше ВК ство-
рюється у вигляді материнської віртуальної компанії з мережею дочірніх 
віртуальних відділень, філій і т.п.

Віртуальне товариство (партнерство) виступає у вигляді комп’ютерно-
інтегрованої (штучної) компанії осіб, які спільно ведуть справу (що знаходять-
ся у зв’язках кооперації, тобто виконують загальну роботу і координують дії) з 
метою отримання доходів, перебуваючи географічно далеко один від одного.

Необхідно підкреслити, що за своїм змістом концепція віртуального 
товариства досить близька до уявлень про віртуальну робочу команду. 
У цьому випадку будь-який партнер, в тій чи іншій мірі, беручи участь в 
управлінні і контролі за роботою віртуальної організації, несе особисту від-
повідальність за підсумки діяльності, при цьому втрата партнера означає 
розпад віртуальної компанії. Так само як і у випадку простого товариства, 
для віртуального партнерства можна виділити дві базові форми [1, с. 47]: 
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• повне віртуальне товариство, якщо всі без винятку партнери рівно-
правні в управлінні підприємством і несуть однакову відповідальність за її 
зобов’язаннями; 

• обмежене віртуальне партнерство, де один з партнерів має у своєму 
розпорядженні великі повноваження з контролю та управління фірмою і 
несе абсолютну відповідальність за її зобов’язаннями, а решта партнерів не 
займаються контролем і не відповідають за зобов’язаннями партнерства.

У віртуальній асоціації партнери, що знаходяться на відстані один від 
одного, співпрацюють лише при виконанні спільних операцій або функцій. 
Тут існують дві основні структурні характеристики: взаємозв’язок між еле-
ментами операцій і розподіл відповідальності між учасниками.

Віртуальний консорціум подібний за своїми характеристиками до віртуаль-
ної асоціації. Як правило, він ґрунтується на користі здійснення великих проек-
тів або виконання інноваційних проектів. У рамках віртуального консорціуму 
можуть електронним способом об’єднуватися компанії різних держав, галузей 
і форм власності. При цьому інтеграція має на увазі в першу чергу колективне 
виконання функцій і створення розподіленої мережі бізнес-процесів.

Віртуальний картель – це комп’ютерно-інтегрована модель організації 
де-юре самостійних установ однієї галузі, що володіють угодами про вар-
тості, обсяги виробництва, ринки збуту.

Віртуальний синдикат передбачає варіацію віртуального картелю, в 
рамках якого крім вищевказаних угод є єдиний апарат збуту продукції 
учасників віртуального союзу. Мета входження у віртуальний синдикат – 
отримати дохід від централізації збуту. Синдикати як правило виникають в 
секторах економіки з однорідною продукцією.

У свою чергу віртуальний пул означає отримане електронним шляхом 
тимчасове об’єднання різних фірм (можливо різних сфер), де для вступни-
ків формуються правила розподілу загальних витрат і прибутку, який над-
ходить до загального фонду, що розподіляється за встановленою пропорції.

Віртуальний концерн передбачає електронне об’єднання фірм однієї 
або декількох сфер на засадах централізації науково-промислових і вироб-
ничих функцій, фінансів, обліку та ін. Члени делегують концерну частину 
своїх функцій – тих, які не можуть реалізувати самі, проте залишаються де-
юре незалежними [1, с. 152 ].

Найбільш сильною формою комп’ютерної інтеграції організацій вияв-
ляється віртуальний трест, якщо всі сторони діяльності вступають у нього, 
установи з’єднуються і втрачають юридичну та господарську незалежність.

Однією з групових форм віртуальних компаній вважається віртуальна фі-
нансово-промислова група (ФПГ). Так само як і звичайна ФПГ, вона складаєть-
ся з ряду неоднорідних юридичних осіб, далеких один від одного, які цілком або 
частково об’єднують кошти із застосуванням Інтернет-технологій на базі уго-
ди про формування ФПГ в цілях науково-технічної або економічної інтеграції. 
Як видно із самої назви, до складу віртуальної ФПГ входять всілякі промисло-

ві, торгівельні та фінансові інститути (банки, страхові фірми та ін.). Необхідно 
підкреслити, що, як правило, період функціонування подібного підприємства 
необмежений рамками виконання тих чи інших проектів [5, с. 281].

Висновки. В сучасних умовах конкурентоспроможність компаній на 
світовому ринку знаходиться в залежності від здібностей перетворення 
головних процесів у стратегічні ініціативи, націлені на найбільш повне за-
доволення запитів клієнта, і взагалі, на гнучке вивчення та прогнозування 
змін в кон’юнктурі ринку. Останніми прикладами подібних ініціатив слу-
жать модифікація або реінжиніринг та інновація процесів діяльності ком-
панії. Тобто, відбувається об’єднання із залученням широкого розвитку та 
застосуванням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій з метою 
управління людськими ресурсами та планування майбутньої діяльності 
компанії, прогнозування й оптимізації процесів взаємодії між різними пред-
ставниками компанії, що актуалізує формування віртуальних фірм.
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ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Для управління ефективністю роботи підприємства все частіше ви-
користовується прогнозні значення та застосовуються різні методи про-
гнозування. В умовах соціально-економічного розвитку України обгрунту-
вання прогнозу є проблематичним і повністю залежить від умов подаль-
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шого розвитку самої країни, з урахуванням всіх реформ, що наразі при-
ймаються, а також прогнозу індекса-дефлятора, і самої форми прогнозу. 
Задача прогнозування соціально-економічного розвитку країни включає 
кількісні показники і якісні характеристики розвитку макроекономічної 
ситуації в цілому, економічної структури, науково-технічного розвитку, 
зовнішньоекономічної діяльності, динаміки виробництва, потреб, рівня 
і якості життя екологічної обстановки, соціальної структури, а також 
системи освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення країни. 

Ключові слова: економічне прогнозування, методи прогнозування, ін-
тегральні показники, соціально-економічного розвиток. 

For the management of work of enterprise efficiency all moreoften used prognosis 
values and the different methods of prognostication are used. In the conditions of socio-
economic development of Ukraine of ground of prognosis is problematic and fully 
depends on the terms of further development of country, taking into account all reforms 
that is now accepted, and also prognosis of athter a prognosis. Task of prognostication 
socially-economic development of country includes quantitative indexes and quality 
descriptions of development of macroeconomic situation, economic pattern, scientific 
and technical development, foreign economic activity, dynamics of production,of 
necessities, level and quality of life of ecological situation, social structure, and 
alsosystem of education, health protection and public welfare of country.

Keywords: economic forecasting, forecasting methods, integral indicators of 
socio-economic development.

Вступ. В умовах соціально-економічного розвитку України обгрунтуван-
ня прогнозу є проблематичним і повністю залежить від умов подальшого 
розвитку самої країни, з урахуванням всіх реформ, що наразі приймаються, 
а також прогнозу індекса-дефлятора, і самої форми прогнозу. Соціально-
економічні показники є одним з найважливіших факторів, за якими можна 
впевнитись в підвищенні ефективності виробництва. Вдосконалення роз-
рахунків прогнозування дозволяє виявити тенденції і закономірності роз-
витку соціально-економічних систем. На цьому важливому етапі розвитку 
економіки нашої країни виникає необхідність подальшої розробки теорії і 
практики прогнозування, яка зумовлена переходом від централізованих 
методів управління економікою до методів, які поєднують державне регу-
лювання з вільними ринковими способами господарювання. До основної 
особливості прогнозування при адміністративно-командній системі можна 
віднести те, що вони здійснювалися, в основному, на державному рівні, і при 
цьому роль промислових підприємств країни, була зведена до мінімуму. За-
значимо, що при переході до ринкових методів господарювання контроль 
державних органів за соціально-економічними процесами значно знижу-
ється і пріоритет віддається вказаним господарюючим суб’єктам. В той же 
час, є необхідність поєднання державного регулювання і ринкових методів 
при прогнозуванні розвитку різних економічних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історично, у розробку сучасної 
теорії соціально-економічного прогнозування значний вклад внесли такі 
наукові дослідження вчених: Г.М. Доброва, Т.С. Хачатурова, Ю.В. Тріфонова, 
Ф.Ф. Юрлова, Л.В. Канторовича, В.В. Новожилова та ін. Питання соціально-
економічного прогнозування розглядалися в роботах зарубіжних авторів: 
Л. Гурвиця, Л. Сэвиджа, Б. Коласса, Р. Томаса, Т.Дж. Уотмена та ін. [4, с.23].

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз існуючих проблем 
прогнозування соціально-економічного розвитку України. 

Результати дослідження. Важливою умовою підвищення ефективності 
сучасного виробництва є розробка і проведення ефективної внутрішньої 
політики. Реалізація цієї політики сприятиме розвитку великого, серед-
нього і малого підприємництва, ліквідації тіньової економіки, залученню 
вітчизняних і іноземних інвестицій. Таким чином, нині актуальною є про-
блема соціально-економічного прогнозування на різних рівнях управління 
економікою. Для вирішення цієї проблеми стає необхідним розвиток теорії 
іпрактики прогнозування, які поєднують державний підхід і враховують 
інтереси різних господарюючіх суб’єктів. В якості об’єктів аналізу можуть 
виступати різні рівні, включаючи рівень підприємств різних галузей еконо-
міки. Кожен з рівнів характеризується набором параметрів прогнозування, 
який включає: цілі, критерії, сфери застосування, методи прогнозування, 
засобу досягнення цілей. Відмітимо, що відповідно до системного підходу, 
реалізується принцип ієрархії, при якому при прогнозуванні віддається пе-
ревага підсистемам, які належать вищим рівням ієрархії. При цьому в управ-
лінні підсистеми нижніх рівнів інформують вищі рівні про рішення, що при-
ймаються. Оскільки є протиріччя між цілями і критеріями ефективності 
прогнозування на різних рівнях ієрархії, виникає необхідність їх узгодження 
і вибору компромісних рішень. Виходячи з викладеного, проблема розробки 
теорії і практики соціально-економічного прогнозування промислового ви-
робництва набуває великого значення на сучасному етапі розвитку країни.

В сучасних ринкових умовах господарювання виникає необхідність по-
дальшого розвитку практики прогнозування. Це обумовлено декількома 
причинами, у тому числі, використанням не лише державної форми влас-
ності, але і приватною. Значно зростає самостійність підприємств і потреба 
у вдосконаленні методів прогнозування соціально-економічних процесів 
в умовах ринкової економіки. Прогнозування на різних рівнях управління 
економікою стає необхідним його елементом. Системний підхід дозволяє 
підвищити об’єктивність і ефективність соціально-економічних показни-
ків. Цей підхід в існуючій вітчизняній економічній літературі розглянутий 
недостатньо. Зокрема, є специфіка, яка проявляється в недостатній розроб-
ці законодавчих і нормативних актів і в підвищеному ступені невизначенос-
ті, яка має місце при прогнозуванні соціально-економічних процесів [4, с.24].

Визначення ефективності рішень при прогнозуванні здійснюється на осно-
ві багатьох критеріїв, вибору з урахуванням сукупності призначених критеріїв. 
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Одже, задача прогнозування соціально  – економічного розвитку краї-
ни в сучасних умовах включає кількісні показники і якісні характеристики 
розвитку макроекономічної ситуації в країні, економічної структури, науко-
во-технічного розвитку підприємств, зовнішньоекономічної діяльності, ди-
наміки виробництва, потреб, рівня і якості життя, екологічної обстановки, 
соціальної структури, значних витрат на воєнні потреби, відбудову інфра-
структури, а також системи освіти, здоров’я і соціального забезпечення кра-
їни в цілому. Для цих прогнозів зазвичай використовують такі показники: 

Показники, які характеризують все населення країни – це кількість на-
селення на 1 кв. метр, чисельність населення країни (або регіону), склад 
населення за різними показниками, народжуваність, смертність і трива-
лість життя, трудові ресурси, у тому числі економічно активне населення, 
кількість безробітних і рівень безробіття, рух трудових ресурсів в тимчасо-
вому і просторовому аспектах, його грошові доходи та рівень життя. 

Показники, які характеризують грошові потоки, а саме всі грошові по-
токи населення, заробітна плата, дивіденди і відсотки по вкладах, пенсії, 
зокрема, систему соціального забезпечення, добродійності.

Показники, які характеризують різні соціальні аспекти життя населен-
ня – це стан здоров’я населення, забезпеченість, медперсоналом, лікарями, 
захворюваність серед верст населення, а також рівень вітчизняної освіти, 
наявність об’єктів культури, рівень житлових умов, структуру і динаміку 
соціального забезпечення, забезпеченість мережею торгових, побутових і 
житлово-комунальних об’єктів, інфраструктуру, стан екології в суспільстві, 
забезпеченість спортивними і туристичними об’єктами тощо [3, с.104].

Соціально-економічне життя суспільства в економічних розрахунках 
може бути представлено такими напрямами розвитку, як добробут людей, за-
йнятість у виробничій сфері, здоров’я, культура, чисельність жителів тощо.

Залежно від цілей використання розрізняють такі чотири види прогнозів:
• реалістичні прогнози;
• аналітичні прогнози;
• нормативні прогнози;
• прогнози-попередження.
Рекомендовано застосовувати такі типові методи демографічного про-

гнозування:
• метод експертних оцінок;
• екстраполяція;
• моделювання;
• метод «альтернатив» тощо.
Щодо розрахунків показників сфери соціально-економічного прогно-

зування, наразі їх можна виконати в три кроки:
• екстраполяція тенденції, зміни структури доходів;
• аналіз отриманого першочергового варіанту;
• коригування початкового варіанту.

Зазвичай застосовуються три методи прогнозування:
• моделювання розвитку окремих підсистем;
• експериментальне моделювання;
• коригування прогнозів по позиції суміжних наук.
У прогнозуванні показників культури і мистецтва важливу роль віді-

грає аналіз існуючіх тенденцій, а також розробка пошукових моделей. 
Одже, до основних методів прогнозування відносять екстраполяцію, 

експертне опитування, використовують сценарії, побудову «дерева цілей», 
проводять соціальний експеримент, застосовують моделювання.

Висновки. Таким чином, прогнозування соціально-економічних по-
казників країни охоплює різні сторони життя всього суспільства і вико-
ристовує різні методи, що зважають на специфіку розрахунків. Соціальні 
параметри значно впливають на економічне середовище господарювання, 
а економічні показники, у свою чергу, застосовуються при прогнозуванні 
соціально – економічної сфери життєдіяльності суспільства.
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НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КУРСУ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

В даній статті розглядається проблема зміни курсу валюти в Україні в 
сьогоднішніх умовах. Визначено негативні та позитивні наслідки різких під-
йомів та спадів курсу гривні. Проведено дослідження динаміки зміни курсу ва-
люти за останні місяці 2015 року. Наведено шляхи подолання цієї проблеми.
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валюти, девальвація, ревальвація.

The article looks into the problems related to the Ukrainian currency rate at the 
present time. All of the negative and positive outcomes of fast growth and the de-
cline in the hryvna currency rate which have been analysed between Januar-March 
2015. The methods of correction has been discussed.

Keywords: exchange rate, currency devaluation, unstable currency rate, de-
valuation, revaluation.

Вступ. Курс валюти є вагомим інструментом для політики держави, 
ефективне регулювання курсу є одним з основних для формування пози-
тивної динаміки макроекономічних показників, є вагомою складовою на-
рощування виробництва та збільшення чистого експорту. 

Валютний курс регулює діяльність багатьох економічних сфер країни. 
Зміна валютного курсу може мати як позитивні так і негативні наслідки у 
різних сферах економіки.

На сьогодні, дана проблема є дуже актуальною для всіх громадян Укра-
їни, оскільки, курс гривні є досить нестабільним, що призводить до нега-
тивних наслідків для економіки країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу аналізу даної 
проблеми приділяли в своїх працях такі науковці, як: Олена Бєлан, Андрій 
Новак, Мар’ян Заблоцький, Артем Біденко та інші. Проте, не вирішеним за-
лишається питання пошуку шляхів стабілізації курсу.

Постановка завдання. Проаналізувати сучасний стан курсу валюти в 
Україні. Визначити негативні та позитивні наслідки різких підйомів та спа-
дів курсу гривні. Провести дослідження динаміки зміни курсу валюти за 
останні (2013-2015) роки та знайти шляхи подолання цієї проблеми.

Результати дослідження. Валютний курс – це один з головних макро-
економічних показників. Через курс валюти нацбанк впливає на стан пла-
тіжного балансу країни. Валютний курс є важливим елементом у механізмі 
міжнародних економічних відносин, саме тому, сучасна наука і практика 
приділяють велику увагу методам курсоутворення.

 Валютний курс - ціна національної грошової одиниці, виражена в гро-
шовій одиниці іншої держави [2]. Фіксація валютного курсу здійснюється 
або відповідно до золотого паритету, або за міжнародною угодою. Він є еко-
номічним показником, який відображає тенденції внутрішнього економіч-
ного розвитку певної країни, а також її стан та перспективи її зовнішньое-
кономічних відносин.

Ревальвація  – зниження курсу національної валюти до іноземних ва-
лют або міжнародних розрахункових одиниць. Відображає підвищення 
купівельної спроможності національної валюти щодо іноземних валют [2].

Девальвація – підвищення курсу національної валюти по відношенню 
до іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць [2].

Протягом останніх років в Україні, ми спостерігаємо різку девальвацію грив-
ні. Починаючи з 2014 року, в країні щодня змінюється курс гривні. Вже досить 
тривалий час, в багатьох банках не працюють обмінники. Підіймається ціна на 
паливо, продукти харчування та інше. Все це, є наслідком політичної ситуації в 
країні, особливу роль цього аспекту відіграють воєнні дії на Сході України.

Рис. 1. Динаміка зміни офіційного курсу гривні до долару США, НБУ 
(з 1 січня по 7 березня 2015 року)

Джерело: складено на основі [1]

На рис. 1 зображено як змінювався курс гривні до долара, починаючи з 
двадцять шостого січня і до десятого березня. Йде дуже різка зміна, що не 
може мати гарний вплив на економіку країни. До важливих курсовпливаю-
чих чинників, також треба зарахувати динаміку зміни цін на внутрішньому 
ринку. Якщо ціни на експортні товари різко зростають, тобто, якщо в країні 
починається інфляція, то наслідком і проявом цього виступає падіння пла-
тоспроможності держави. Також, на курс валюти впливає і такий чинник, 
як перехідна економіка України, так як, загальні умови функціонування 
ринкової економіки ще недостатньо стійкі. 

Розрізняють два основних види курсу валюти: фіксований і плаваючий.
Фіксований курс – це курс, який на певний термін встановлюється як 

незмінний, незалежний від змін у попиті та пропозиції. Фіксований курс 
змінюється офіційно, шляхом підвищення курсу національної валюти або 
її зниження [3]. Як правило, центральний банк встановлює курс стосовно 
до якоїсь провідної валюти або до колективної валюти.

Плаваючий курс  – це режим валютного курсу, за якого він змінюєть-
ся під впливом попиту та пропозиції [3]. Також цей курс може бути вільно 
плаваючим, тобто не залежати від валютного курсу будь-якої іншої країни. 
Такий курс визначається співвідношенням попиту та пропозицію на дану 
валюту. Або плаваючий валютний курс ще може бути колективним плава-
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ючим. Це означає, що країни – члени певного угрупування разом змінюють 
курс своїх валют, щодо валют тих країн, які не входять до їх групи. 

Доволі часто використовують режим регульованого плаваючого курсу. Він 
полягає в тому, що країна певним чином коригує свій плаваючий валютний 
курс. Це досягається, через здійснення валютних інтервенцій, з метою не до-
пустити сильних, небезпечних для економіки коливань валютного курсу.

Висновки. На сьогодні, в Україні курс валюти у вільному плаванні, хоча і 
частково регулюється. Такий режим валютного курсу призводить до негатив-
них наслідків. Ціни на імпортні товари, автомобільне пальне, комунальні плате-
жі досить зростають, також спостерігаємо зростання цін і на експортні товари, 
проте, заробітні плати залишаються незмінні. Все це, призвело до збіднення 
значної частини населення. Як наслідок, нестачі в країні державного бюдже-
ту – багато людей скорочують або звільняють з робіт, закриваються багато при-
ватних підприємств, тим самим, збільшується безробіття. Багато людей, виїж-
джає на заробітки за кордон. Всі ці фактори негативно впливають на розвиток 
економіки. І хоч, за останні два тижні курс гривні більш-менш стабілізувався, 
але ситуація на валютному ринку України далека від стабільності. На ринкові 
фактори впливає геополітична ситуація в країні, зміна економічного балансу 
на Сході країни і непередбачуваність в діях нового правління і Верховної Ради. 
Негативні настрої на валютному ринку також поглиблюються через паніку у 
населення, які починають різко знімати всі свої кошти, які лежать на депозитах 
у банках, відповідно велика кількість банків стає банкрутами. 

Тим не менш, є декілька шляхів, які можуть значно вплинути на ста-
більність гривні в Україні:

Реформи. Україна може отримати кредитні транші від МВФ, за умови 
проведення певних реформ.

Збереження золотовалютного резерву. 
Зростання економіки країни.
Припинення військових дій на сході України.
Нажаль, на даний момент не можливо зробити конкретний прогноз май-

бутньої ситуації в країні. Але можна сказати, що є два шляхи прогнозу: пози-
тивний та негативний. В кращому випадку, багато експертів кажуть що курс 
валюти в Україні стабілізується приблизно на рівні 18-19 гривень за долар, 
а в гіршому випадку – ціна на долар може зростати ще більше на 2016 рік.
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У даній статті йдеться про сутність поняття стратегічна конку-
рентоспроможність, визначення її місця та ролі в системі конкуренто-
спроможності підприємства.
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Вступ. Сучасний вектор України до європейської економіки та розви-
ток вітчизняного ринку в останні роки активізували в країні необхідність 
підтримувати високу конкурентоспроможність підприємств.

Розвиток та практика функціонування вітчизняних підприємств у сучас-
них умовах господарювання, що характеризуються наростаючою конкуренці-
єю та пришвидшеними темпами змін у конкурентному середовищі, засвідчує 
наявність значної кількості об’єктивних і суб’єктивних причин, що перешко-
джають сталому зростанню ефективності їхньої діяльності. Для посилення 
ролі управління конкурентоспроможністю у системі економічного управлін-
ня підприємством необхідні глибокі теоретичні дослідження, які б системно 
охоплювали питання його розвитку з урахуванням основних цільових харак-
теристик для забезпечення здатності підприємств впливати на ринкову ситу-
ацію у власних цілях, виробляти продукцію, що відповідає умовам ринку і має 
більш низьку витратомісткість, своєчасно оновлювати продукцію, виробляти 
товари більшої споживчої цінності, мати конкурентні переваги у формуванні 
та використанні ресурсного потенціалу підприємства тощо з метою ефектив-
ного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану проблему досліджували 
невелика кількість вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Ю. Б. Іва-
нов, І. В. Смолін, А. Шпанко та Р. А. Фатхутдинов. Однак поняття «страте-
гічна конкурентоспроможність» увійшло в науковий ужиток відносно 
недавно, тому необхідно проаналізувати дану категорію більш детально. 
Для цього застосовуємо методи синтезу й аналізу, проаналізувавши обидві 
складові словосполучення окремо, вичерпно витлумачивши зміст кожної, 
а далі синтезувавши здобуті результати.

Постановка завдання.  Визначення поняття стратегічної конкурентоспро-
можності організації та напрямків їх забезпечення, що дають можливість орга-
нізації виживати у довготерміновій перспективі в умовах конкурентних змагань.

Результати дослідження. Конкуренція – це цивілізована та легалізова-
на форма боротьби суб’єктів ринку, за найкращі умови виробництва і збуту 
своєї продукції, з метою отримання прибутку. Поняття конкурентоспромож-
ність підприємства дуже багатогранно і поширюється на всі складові діяль-
ності підприємства, такі як товар і його основні характеристики, а також 
організаційні, фінансові та виробничі характеристики самого підприємства.

Кілька років тому Р. А. Фатхутдінов звернув увагу на те, що звичайно кон-
статується тільки фактична конкурентоспроможність, а щодо прогнозної 
конкурентоспроможності в літературі згадки не зустрічаються; своє влас-
не трактування цього поняття дослідник подає в такий спосіб: «Стратегіч-
на конкурентоспроможність  – це потенційна здатність об’єкта або суб’єкта 
управління конкурувати в майбутньому на конкретних ринках, забезпечува-
на зниженням прояву стратегічних неконкурентоспроможних чинників і по-
силенням прояву стратегічних ексклюзивних конкурентних переваг об’єкта 
(суб’єкта) на основі проведення комплексної стратегічної діагностики об’єкта 
або суб’єкта, параметрів ринку і конкурентів, розробки стратегії» [1].

Крім Р. Фатхутдінова питанням стратегічної конкурентоспроможності 
займався також вітчизняний дослідник І. В. Смолін, який визначив сут-
ність розгляданого поняття дещо лаконічніше: «Стратегічна конкуренто-
спроможність являє собою перспективну цільову характеристику майбут-
ньої здатності суб’єкта ринку отримувати конкурентні переваги над супер-
никами і реалізовувати їх у власних інтересах. У конкретизованій формі 
вона уособлює запланований результат здійснення конкурентної стратегії 
і тому виступає об’єктом стратегічного управління» [2].

Аналізуючи першу складову поняття та звертаючись до традиційних підхо-
дів тлумачення її сутності, стратегію можна трактувати довгостроковий якісно 
визначений напрям розвитку організації, спрямований на закріплення її пози-
цій, задоволення потреб споживачів та досягнення поставлених цілей [3]. Тобто 
це цілей а також методи їх досягнення, які в умовах непостійності зовнішнього 
середовища постійно коригуються з метою адаптації до змін останнього у про-
цесі досягнення намічених орієнтирів. Головним критерієм вибору стратегії 
вважається рівень можливості досягнення цілей підприємства». 

Звідси можна констатувати, що сенс першої частини в назві поняття 
«стратегічна конкурентоспроможність» містить у собі не тільки спрямо-
ваність на досягнення суб’єктом ринку поставлених цілей, а й своєчасну 
адаптацію останніх, а також і дій суб’єкта ринку до умов зовнішнього і вну-
трішнього середовища функціонування. Щодо другої частини словосполу-
чення, можна сказати що, конкурентоспроможність – це здатність об’єкта, 
що характеризується мірою реального чи потенційного задоволення ним 
певної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, представленими на 
певному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати 
конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами [4].

Конкурентоспроможність організації може бути визначена як комп-
лексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображує ступінь 
переваги сукупності оціночних показників його діяльності, що визначають 
успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок часу по відно-
шенню до сукупності показників конкурентів.

Таким чином, можна сказати, що конкурентоспроможність, можли-
вість конкурувати,  – це, по-перше, властивість об’єкта або суб’єкта бути 
кращим за інших за певними параметрами, по-друге, вона проявляється 
лише в конкурентному змаганні.

Проаналізувавши поняття «стратегія» та «конкурентоспроможність», 
можна зробити висновок стосовно економічної категорії «стратегічна кон-
курентоспроможність». Поєднання обох понять приводить до такого визна-
чення змісту терміна «стратегічна конкурентоспроможність», це спромож-
ність суб’єкта господарювання завдяки швидкій адаптації до змін зовніш-
нього та внутрішнього середовища функціонування здобувати додаткові 
конкурентні переваги й ефективно їх використовувати, щоб здобути пере-
могу в конкурентній боротьбі і домогтися досягнення поставлених цілей.

Таким чином, можна сказати, що термін «стратегічна конкурентоспро-
можність» несе в собі нову семантичну якість, що включає ознаки обох ка-
тегорій. Оскільки поняття «конкурентоспроможність» є базовим елемен-
том терміна «стратегічна конкурентоспроможність», його сутність має бути 
константою. Ідеться про збереження такої властивості, як спроможність 
суб’єкта господарювання у ринкових умовах ефективно використовувати 
наявні конкурентні переваги, що дозволяє йому взяти гору над контраген-
тами під час ведення конкурентної боротьби [5].

Стратегічна конкурентоспроможність пов’язана із необхідністю перед-
бачення неконтрольованих сил, критичних тенденцій з боку оточення й об-
меження їхнього можливого впливу на підприємство і характеризує здатність 
підприємства до стійкого функціонування та розвитку у конкурентному се-
редовищі у довгостроковому періоді. Стратегічні рішення щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства орієнтовані на майбутнє і пов’язані із 
необхідністю ефективного управління ресурсним потенціалом та формуван-
ня дієвої політики економічного управління підприємством в цілому. 
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Основними характеристиками комплексної конкурентоспроможності 
(конкурентного статусу підприємства), що відображає вміння суб’єкта рин-
кових відносин не лише створювати, а й утримувати конкурентні переваги, 
є досягнута конкурентоспроможність, потенційна конкурентоспроможність 
та динамічна конкурентоспроможність, які складають основу для визначен-
ня прогнозної та стратегічної конкурентоспроможності підприємства (рис. 1).

Тобто стратегічна конкурентоспроможність повинна складатися як з 
цілей організації, так і з можливостей підприємства до адаптації. внутріш-
нього середовища до змін зовнішнього середовища, і досягнення на основі 
цього поставлених цілей.

Рис. 1. Місце стратегічної конкурентоспроможності
Джерело: складено автором на основі [6]

У свою чергу, стратегічна конкурентоспроможність є складовою за-
гальної конкурентоспроможності, і особливість її полягає в тому, що про-
являється вона лише в умовах стратегічного управління.

У теорії та практиці виділяють п’ять основних підходів до формування 
конкурентної стратегії:

• стратегія лідерства за витратами, яка полягає в зниженні повних ви-
трат виробництва товарної продукції або послуг, що веде за собою підви-
щений інтерес покупців;

• стратегія широкої диференціації, що характеризується наданням то-
варів специфічних рис, що виділяють її від товарів конкурентів;

 

Відображає зміни основних показників 
досягнутої конкурентоспроможності порівняно 
з їхніми базовими рівнями 
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Прогнозна конкурентоспроможність 

Стратегічна конкурентоспроможність підприємства 

• стратегія оптимальних витрат, яка передбачає орієнтацію як на змен-
шення витрат, так і на покращені характеристики товару;

• сфокусована стратегія, що означає орієнтацію підприємства на вузьке 
коло покупців за умови випередження конкурентів при низьких витратах 
виробництва;

• сформульована стратегія, що означає орієнтацію підприємства на за-
безпечення споживачів певного сегмента товарів, які мають найбільшу 
кількість запитів.

Важливою передумовою процесу забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства є конкурентний потенціал. 

Також, наводять парадигми забезпечення конкурентоспроможності з по-
зицій їх історичної трансформації. У рамках першої парадигми критерієм кон-
курентоспроможності є індивідуальне виробництво товарів. Друга парадигма 
пов’язана з удосконаленням виробничої діяльності. Третя парадигма конкурен-
тоспроможності передбачає забезпечення високої якості продукції та процесів. 
Четверта парадигма пов’язана з випереджальним отриманням та використан-
ням інформації. На сьогодні сформована парадигма забезпечення глобальної 
конкурентоспроможності, яка пов’язана з новими виробничими та управлін-
ськими технологіями, виходом на зовнішні ринки збуту, глобалізацією тощо [7].

Висновки. Стратегічна конкурентоспроможність робить акцент на дов-
гострокову складову. У стратегічній конкурентоспроможності потрібно 
відштовхуватися від довгострокової стратегії організації, а також від більш 
широкого спектра показників організації. Сюди входять і фінансові показ-
ники, і якість персоналу, і якість продукції, і рівень управління та інше.

Підвищення стратегічної конкурентоспроможності підприємства не-
можливо досягти випадковим чином, необхідна обґрунтована система 
управління. Для цього керівництво підприємства має не тільки проводити 
системний аналіз ринків, на яких воно функціонує, адекватно оцінювати 
свій рівень конкурентоспроможності та виявляти можливості і недоліки 
конкурентів, але також надавати керуючий вплив на власну конкуренто-
спроможність в цілях її підвищення шляхом ефективного використання 
наявних конкурентних переваг. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринку по-
лягає в раціональному використанні наявних конкурентних переваг, вияв-
ленні та створенні потенційних, а також в оцінці, аналізі та обліку факторів 
ринкового середовища, що підвищують або знижують конкурентоспро-
можність підприємства в процесі його господарської діяльності з виробни-
цтва конкурентоспроможної продукції, товарів, послуг, виборі і реалізації 
відповідної стратегії і тактики для досягнення наміченої мети розвитку.
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ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «НОВИЙ ТОВАР»

У статті автори зазначили, що в сучасних умовах підприємства по-
винні приділяти належну увагу розробленню та впровадженню на ринок 
нових товарів. Розглянули сутність понять «новий товар» і «новий про-
дукт». Визначили етапи проходження товару згідно з концепцією життє-
вого циклу. Довели, що впровадження нового товару на ринок залежить від 
обраної підприємством маркетингової стратегії.

Ключові слова: новий товар, модифікація, життєвий цикл, маркетин-
гова стратегія. 

The article said that in the present conditions enterprises should pay due at-
tention to the development and market introduction of new products. We have 
considered the essence of «new product» and «new product». We have identified 
the stages of the product in accordance with the concept of life cycle. We prove that 
the implementation of a new product on the market now depends on the chosen 
marketing strategy.

Key words: new product, modification, life cycle, marketing strategy.

Вступ.  На сьогодні створення і виробництво нових товарів є вирішаль-
ним для процвітання підприємства. Завдяки безперервному потоку зміни 
товарів-новинок компанія зберігає своє місце на ринку. Споживачі завжди 

чекають нових і удосконалених виробів. Конкуренти ж – докладають мак-
симум зусиль, щоб забезпечити їх цими новинками. Тому на кожному під-
приємстві повинна бути своя програма розробки нових товарів, спрямо-
вана в майбутнє. Оскільки, донині ще тривають дискусії щодо визначення 
поняття «новий товар», вважаємо актуальним продовжувати дослідження 
сутності зазначеної категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних 
підходів до визначення поняття «новий товар» підприємства присвячено 
багато робіт. Зокрема, результати цих наукових пошуків знайшли відобра-
ження у роботах вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як Ф. Котлер, 
Ж. Ж. Ламбен, Г. Ассель, Г. Хулей, Дж. Сондерс, Н. Пірсі, В. Кардаш та ін.

Постановка завдання. Мета статті  – на основі вивчення наукових по-
глядів щодо змісту категорії «новий товар» ознайомитися з основними пи-
таннями відносно процесу створення нового товару, а також доцільності 
розробки маркетингової стратегії для його підтримки на ринку.

Результати дослідження.  Головною метою будь-якого виробничого 
підприємства є отримання максимального прибутку. Щоб збільшити роз-
мір цього прибутку, необхідно найкращим чином задовольнити потреби 
споживачів. Інакше кажучи, для того щоб новий товар досягнув успіху, він 
повинен характеризуватися бажаними для споживачів параметрами, бути 
унікальним, а споживачі повинні мати інформацію про його характеристи-
ки. У зв’язку з цим виникає необхідність розширення асортименту товарів, 
які випускаються, у результаті чого будь-яка компанія час від часу наштов-
хується на необхідність виведення на ринок нових видів продукції.

Життєвий цикл товару  – одна з теорій, що широко використовується 
у маркетингу, сутність якої полягає в тому, що весь період випуску та про-
дажу товару розбивається на кілька етапів, на кожному з яких товар треба 
по-різному рекламувати, продавати та змінювати на нього ціну [1, с.  105]. 
Виведення на ринок нового товару та його подальше просування є одним із 
найважливіших і найскладніших завдань. «Товар ринкової новизни» відкри-
ває перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби або ж 
піднімає на новий якісний рівень задоволення звичайної, відомої потреби.

Сучасний менеджмент базується на винаходах та нововведеннях (тобто 
інноваціях). Далеко не кожне відкриття і розробка набувають матеріаль-
не життя. Для втілення нової ідеї в конкретній формі часто не вистачає 
рішучості в її успішній реалізації. Звідси випливає завдання маркетингу – 
провести таку роботу, яка не дозволить інноваціям провалитися на ринку. 
Згідно з концепцією життєвого циклу товару, кожен товар проходить етапи 
від ідеї до зняття з виробництва. У зв’язку з глобалізацією світової еконо-
міки, підвищенням конкуренції, розвитком техніки і технологій, життєвий 
цикл товарів все більше стискається, що вимагає від бізнесу більш швид-
кого прийняття рішень і скорочення термінів розробки товару та його вве-
дення на ринок.
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В умовах частої зміни конкурентного оточення, технологій і відповідно 
запитів покупців значної уваги потребують роз робка і впровадження но-
вих промислових товарів [4, с. 98].

Новий товар:
• кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво по ліпшує розв’язання 

будь-якої проблеми споживача або вир ішує цілком нову проблему;
• це новий запропонований ринку товар, що відрізняється від існуючих 

товарів аналогічного призначення певною змі ною споживчих властивостей;
• це виріб, який задовольняє нові потреби споживачів або існуючі на 

якісно вищому рівні.
Новий продукт:
• це серійна чи масова продукція, виробництво якої вперше освоєно під-

приємством за умови, що його розробка та впро вадження у виробництво 
здійснювались відповідно до нормативних документів зі стандартизації;

• це модифікований товар (тобто частково змінений існуючий товар) 
або нововведення, яке споживач вважає значущим.

Модифікація – це зміни у продукції, які охоплюють розроб ку нових мо-
делей, стилів, кольорів, удосконалення товарів і но вих торговельних марок.

Багатозначність поняття «новий товар» відбиває існуюче різ номаніття 
його властивостей і характеристик. Часто визначення цієї категорії або 
вузьке, однобічне (наприклад, з позицій вироб ника чи споживача), або аб-
страктне (як товар, що задовольняє потребу) [5].

Наведемо три основних підходи до визначення  поняття «новий то-
вар» за певними критеріями [2]:

• за критерієм часу  – новим є будь-який вперше виготовле ний виріб 
(критерієм новизни є час його освоєння та вироб ництва);

• за критерієм відмінності – новий товар має відрізнятися від аналогів 
і прототипів (доцільно використовувати прин цип створення та/чи задово-
лення товарами раніше невідо мої потреби; відмінності можуть стосувати-
ся сировини, ма теріалів, технологій, дизайну тощо);

• за сукупністю критеріїв, які характеризують ті чи інші аспекти новиз-
ни (на думку американських спеціалістів, існує шість категорій нового то-
вару, які різняться ступенем новизни для виробника та споживача).

З точки зору підприємства,  нова продукція є абсолютною новин кою 
чи модифікацією залежно від цілей або можливостей вироб ника, оскільки 
потребує відповідних витрат для впровадження на ринок, припускає різ-
ний рівень цін тощо [4]: 

• принципово новий товар (новий товар для нового ринку);
• нова виробнича лінія (асортимент нового товару для ринку, який вже 

визначився);
• доповнення до існуючих виробничих ліній, тобто до існую чого асорти-

менту (новий продукт доповнює існуючий асортимент);
• зміни чи вдосконалення існуючого товару (новий товар удосконалю-

ється і замінює існуючий);

• зміна позицій, тобто позиціонування (існуючий товар спрямовують на 
новий ринок або на його сегмент).

З точки зору споживача, новизна товару визначається тим, як цей то-
вар сприймається на ринку і як його купують. З огляду на це, нові товари 
класифікують за трьома рівнями (тобто за ступенем ознайомлення з ними 
споживачів) [4]:

• перший рівень – товари, які не потребують нового вивчен ня спожива-
чем, оскільки є модифікацією існуючих і відомих споживачеві;

• другий рівень – товари, які розширюють існуючу практи ку їх викорис-
тання, але не потребують нового вивчення;

• третій рівень – абсолютно нові товари, аналогів яких не існує.
Важливість того чи іншого критерію залежить насамперед від обраної 

підприємством маркетингової стратегії з просування нового товару на ри-
нок. Стратегія маркетингу передбачає, якою має бути поведінка компанії 
на ринку, щоб вона змогла досягти своєї мети. Маркетингова стратегія за-
лежить від стадії життєвого циклу товару і буває таких видів [3,с.261]:

• стратегія інтенсивного маркетингу;
• стратегія широкого проникнення;
• стратегія модифікації товару.
Отже, завдання полягає у визначенні найкращих проектів із просуван-

ня товару-новинки на ринок залежно від обраної маркетингової стратегії 
підприємства (рис. 1) [4].

Рис. 1. Маркетингові стратегії залежно від етапу ЖЦТ
Джерело: складено авторами на основі [4]

Першою розглянемо стратегію широкого проникнення на ринок. Для 
цієї стратегії характерний низький рівень ціни при великих витратах на 
стимулювання збуту. Мета – швидке проникнення на ринок та максиміза-
ція частки ринку. Умови – велика місткість ринку, погана обізнаність по-
тенційних покупців про товар, наявність конкуренції [4].

Стратегія модифікації товару – це збільшення обсягу збуту за допомогою 
зміни деяких властивостей товару. Форми зміни властивостей товару: поліп-
шення якості товару, модернізація товару, поліпшення оформлення товару [4].
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Стратегія інтенсивного маркетингу зводиться до того, що на новий товар 
на ринку компанія спочатку встановлює високу ціну, несучи високі витрати на 
стимулювання збуту. Мета – отримання максимального прибутку на одиницю 
продукції. Завдання – сформувати довіру у споживача до нового товару [4].

Таким чином, з викладеного вище випливає, що впровадження нового 
товару на ринок залежить в першу чергу від обраної підприємством мар-
кетингової стратегії.

Висновки.  На основі проведеного аналізу наукових джерел виявили, 
що категорію «новий товар» класифікують за критерієм часу, критерієм 
відмінностей та сукупністю критеріїв. Саме ця класифікація є більш при-
датною з точки зору максимізації прибутку. Новизна товару з погляду спо-
живача визначається тим, як він сприймається на ринку, як його купують. 
Відповідно до цього, виділили класифікацію нових товарів за трьома рів-
нями знань споживачів про них: товари першого рівня, що не потребують 
нових знань, тому що є тільки модифікацією давно відомих товарів; това-
ри другого рівня, які змінюють колишню практику їх використання, але 
також майже не потребують нового вивчення; товари третього рівня – це 
абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Рішен-
ня підприємства щодо розробки і впровадження на ринок нових товарів 
пов’язані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використо-
вуються особливі методики процесів планування нових товарів, різнома-
нітні методи прийняття відповідних рішень.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ 
ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ 

ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота присвячена аналізу існуючих та розробці нових підходів до ці-
ноутворення та управління в енергетичній галузі країни з врахуванням 
необхідності імплементації Європейського енергетичного законодавства, 
застосуванням економічних механізмів та екологічних важелів менедж-
менту енергопідприємств.

Ключові слова: енергопідприємство, управління, менеджмент, енерго-
екологічні показники

The work is devoted to the analysis of existing and development of new 
approaches to pricing and management in the energy sector of the country with 
regard to the need of implementation of European energy legislation, the use of 
economic instruments and environmental instruments management utilities.

Keywords: energy enterprises, administration, management, energy and 
environmental indicators.

Вступ. Загрозливо низький рівень стабільності сучасної економічної 
ситуації та відсутність реальних важелів стабілізації падіння валового 
внутрішнього продукту (ВВП) в Україні стрімко об’єктивно та суб’єктивно 
впливають на показники економічної діяльності як окремих підприємств, 
так і окремих галузей економіки країни. Особливо вразливими у даний 
час є підприємства енергетичної галузі. Комплекс зовнішніх та внутрішніх 
впливів та викликів в країні поставили підприємства цієї галузі у скрутне 
економічне та технологічне становище. 

Управління енергетичними підприємствами у такій кризовій ситуації 
для країни не може залишатися за старими принципами, підходами та ме-
тодами. На часі оперативна розробка та миттєве впровадження нових ме-
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тодів та підходів в управлінні енергопідприємствами та галуззю в цілому з 
врахуванням подолання існуючих загроз, викликів, перспектив розвитку 
на майбутнє та врахуванням необхідності впровадження економічних ва-
желів управління [1].

Фахівцям-енергетикам відомі аксіоми існування та розвитку енерге-
тичної галузі, головні з яких наступні:

• діяльність енергетичної галузі має забезпечити функціонування та 
розвиток підприємств усіх галузей економіки країни [2];

• темпи зростання енерговиробництва в енергетичній галузі (виробни-
цтво електричної та теплової енергії) повинні випереджати темпи зростан-
ня енерговикористання усіх галузей економіки країни разом узятих [3; 4];

• розвиток енерговиробництва в країні повинен відбуватися за принци-
пом екологічної рівноваги [1; 5], а саме: усі нові потужності, які вводяться 
на енергопідприємствах (ТЕС, ТЕЦ, районі та локальні котельні) повинні 
мати показники екологічної безпеки кращі, ніж аналогічні показники на 
діючих вже існуючих об’єктах [5];

• принципи та методи керування як окремими енергетичними підпри-
ємствами, так й енергетичною галуззю повинні мати прозорий упоряд-
кований та контрольований механізм, в основу якого має бути закладена 
об’єктивна мотивація доцільності діяльності на благо країни на основі вра-
хування енерго-екологічних показників [6].

Існують й інші особливості функціонування й розвитку енергетичних 
галузей різних країн, які пов’язані з історичними традиціями, географіч-
ним розташуванням, рівнем технологічного розвитку та інфраструктурою 
енергоємних галузей економіки [7; 8]. 

Для України, як країни із активною експортною діяльністю енергоєм-
них підприємств машинобудівного, коксо-хімічного та металовиробничого 
секторів промисловості, енергетична галузь є найважливішим партнером 
й джерелом сталого розвитку. 

Разом з цим, важливими аспектами у діяльності цих та інших потужних 
промислових підприємств стають економічна доцільність, рентабельність, 
стабільність вартості енергоресурсів та сталий попит на продукцію. На 
жаль, усі ці аспекти у сучасному стані держави носять не стабільний ха-
рактер й не дозволяють планувати й прогнозувати стале виробництво та 
зайнятість населення. 

Тому, для енергетичній галузі потрібно переходити на нову парадигму 
функціонування з врахуванням існуючих аксіом, реального стану економі-
ки та викликів безпечному та сталому її розвитку. Це потребує комплек-
сного та системного аналізу важелів та різних факторів впливу, розробки 
нових підходів в управлінні з врахуванням економічних чинників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для України наступив важ-
ливий момент підготовки до запланованого входження у ЄС, що вимагає 
не тільки розуміння проблем реалізації цього шляху, а й імплементації від-

повідних нормативних документів та Європейських міжнародних правових 
норм, у т.ч. й особливо, в енергетичному секторі економіки.

Відомо, що основними базовими засадами функціонування Європей-
ських енергетичних систем є ринковість та екологічність. В Україні вже 
створено енергоринок, але його діяльність потребує вдосконалення [9-11]. 

Підписані Україною міжнародні договори, конвенції та протоколи по 
охороні навколишнього середовища піднімають регіональні і державні 
екологічні проблеми до міжнародного рівня. Недостатньо зараз тільки ак-
центувати увагу на ці екологічні проблеми. Важливо розробити і впрова-
дити реальні заходи. 

Незважаючи на те, що в Україні створено енергоринок, ціноутворення 
та тарифікація в енергетиці майже не змінилися за останні 25 років [12] 
й не враховують важливої екологічної складової регулювання діяльності 
енергопідприємств. Для переходу енергетичної галузі України до Європей-
ських стандартів необхідно змінити принципи ціноутворення.

З цією метою важливо врахувати певні пропозиції фахівців, які давно 
запропонували деякі механізми та методологічні засади екологічного ре-
гулювання діяльністю енергетики [13-17]. Але дані розробки лише частко-
во торкаються економічних важелів регулювання діяльністю енергетичної 
галузі, які повинні стати найвпливовишими.

Постановка завдання. Енергетика України, діяльність якої за роки Не-
залежності базувалася на 4-ому технологічного укладу розвитку країни 
(пріоритетний розвиток традиційної енергетики, автомобілебудування, 
літакобудування, сталеливарного виробництва, неорганічної хімії тощо) 
[19], практично не впровадила переваги 5-го укладу, тобто не реалізувала 
досягнення електронної промисловості, телекомунікацій, комп’ютерної 
техніки, роботобудування, інформатики (частка 5-го укладу в економіці 
України становить 4%, тоді як в економіці США – 60%). 

Тому зараз не може йти мови про перехід у розвитку енергетичної га-
лузі до 6-го технологічного укладу, що ґрунтується на NBIC-конвергенції 
(у назві вжито абревіатуру від слів нано-, біо-, інформ-, когнітив), який по-
требує реалізації та концентрації усіх наукових, економічних, політичних, 
культурних та інженерних зусиль усього суспільства.

Особливою рисою енерговиробництва в Україні є відсутність економіч-
ної мотивації діяльності, яка відсутня також і в канонах усіх Енергетичних 
стратегій України на період до 2030 року й на період до 2050 року.

В роботі за основу пропонується узяти розробки, які об’єднують економіч-
ні та екологічні важелі регулювання діяльністю енергетичної галузі [18-23].

Доцільно розглянути впровадження економічних важелів екологіза-
ції енерговиробництва на енергетичних об’єктах за допомогою наступних 
„економічних інструментів”, які детально описані [1], обґрунтовані для 
впровадження, до переліку яких відносяться введення у ціноутворення 
енергетики наступні:
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1) екологічний податок (система платежів за забруднення);
2) прямі субсидії (для вирішення конкретних екологічних проблем на-

ціонального і регіонального рівня у вигляді фінансування науково-дослід-
них, проектно-конструкторських і будівельних робіт з державного, регіо-
нального або місцевого бюджетів);

3) система економічних пільг за екологічно чисте виробництво (зни-
ження податків, надання пільгових кредитів та встановлення індивідуаль-
них нормативів амортизаційних платежів, пріоритетне та стале забезпе-
чення ресурсами з незмінними тарифами і т.і.);

4) національна і регіональна реорганізація і реструктуризація енерге-
тичної галузі та її підприємств з метою мінімізації витрат на вирішення 
екологічних проблем регіонів і держави в цілому;

5) створення системи страхування діяльності енергетичних об’єктів 
(для попередження виникнення несприятливих екологічних ситуацій та 
ліквідації наслідків аварійних чи природних ситуацій);

6) введення системи екологічних штрафів за невідповідність діяльності чин-
ному законодавству та випадки порушення існуючих екологічних нормативів;

7) платежі за використання природних ресурсів, які не відновлюються, 
або відтворюються самостійно за значний термін (10-50 років);

8) утворення екологічних фондів (залучення коштів пунктів 1, 6, 7 та 
інших джерел) для створення систем екологічного моніторингу, прогнозу-
вання стану довкілля та стимулювання реалізації заходів пункту 2 або ін-
ших природоохоронних заходів.

9) започаткування стабільних платежів споживачів теплової і елек-
тричної енергії за зручності та використання сприятливих для життєді-
яльності умов, що вирізняються від існуючих у природному середовищі.

Кожна з наведених груп „економічних інструментів” стосовно визна-
чення можливостей ефективної їх реалізації в енергетичній галузі має 
свої особливості, взаємозв’язок між яким комплексно визначено у вигляді 
структурно-логічної схеми [1].

Результати дослідження. Якщо узяти за основу основні принципи 
функціонування енергетичних галузей країн ЄС, а саме: ринковість та еко-
логічність, то для енергетиці України при входженні у Європейську спіль-
ноту необхідно змінити принципи ціноутворення та управління. Необхідно 
надати енергетичній галузі економічну мотивацію діяльності з дотриман-
ням екологічних стандартів.

В ринковій економіці різних країн світу виділяють декілька підходів ці-
ноутворення, або тарифікації на продукцію енергетичної галузі [18]:

• на основі визначення понесених витрат;
• на основі узгодження попиту та пропозицій на енергію;
• на основі формування раціональних пропорцій у цінах на основні вза-

ємозамінні енергоносії.

В енергетиці України використовується витратний метод ціноутворення 
на енергію [18] на основі урахування постійних (зарплата, експлуатаційні та 
адміністративні витрати) і змінних (паливо та енергія для власних потреб, а 
також витрати на обслуговування) витрат. Суму постійних витрат (ПВ), змін-
них витрат (ЗВ) та прибутку (П) розглядають як ціну енергії, або її тариф.

Головним недоліком даного методу в сучасних ринкових умовах є те, що 
повністю компенсуються всі витрати та втрати незалежно від рівня ефек-
тивності енерговиробництва. За цим методом не враховуються втрати та 
неефективне спалювання палива, втрати робочого тіла (водяна пара, кон-
денсат) у циклах паротурбінних установок, рівень коефіцієнту корисної дії 
цих установок, величина використаної теплової і електричної енергії на 
власні потреби енергооб’єкту, втрати енергії при транспортуванні теплоти і 
електричної енергії, і т.і. Усі ці втрати відносяться до витрат на енерговироб-
ництво і вважаються за цим методом об’єктивними. Це не стимулює підви-
щення ефективності на всіх стадіях виробництва, розподілу і використання 
енергії. Немає стимулів і для заощадження енергії та енергоресурсів. 

Ця обставина є об’єктивною передумовою необхідністю переходу на 
такий метод ціноутворення в теплоенергетиці, який би дозволив усунути 
вказані недоліки і врахувати не тільки витрати на енерговиробництво, а 
й вид та якість палива, екологічність та ефективність різних процесів від 
видобутку палива до споживання енергії.

Пропонується впровадження нового механізму тарифікації енергії, 
який наближений до підходу ціноутворення в теплоенергетиці на основі 
формування раціональних пропорцій у цінах на взаємозамінні енергоносії 
[18]. У цьому випадку тариф на кінцеву продукцію, яка надається спожи-
вачеві, включає в себе всі попередні витрати (видобуток – тариф 1 та тран-
спортування палива – тариф 2,) і складається з суми попередніх тарифів; 
витрат на генерацію і передачу енергії і прибутку (тариф 3 = тариф 1 + та-
риф 2 + витрати + прибуток). 

Всі вказані тарифи пропонується формувати за єдиним принципом: та-
риф складається з постійних витрат (ПВ), змінних витрат (ЗВ) і прибутку 
(П). За рахунок прибутку виконується реконструкція (Р) і модернізація (М) 
виробництва, сплачуються екологічна таксація (ЕТ), соціальні (СВ) і інші 
(І) витрати. Такий підхід формування тарифів дозволить забезпечити осно-
вні положення політики цін та тарифів на теплову та електричну енергію.

З метою оцінки та аналізу рівня енерго-екологічної ефективності енерго-
виробництва на різних енергетичних підприємствах також пропонується вве-
дення нової величини – коефіцієнту енерго-екологічної ефективності (КЕЕЕ). 

Коефіцієнт енерго-екологічної ефективності експлуатації агрегату 
(установки, об’єкту) характеризує рівень енергетичної ефективності та 
екологічної безпеки роботи енергоустаткування (енергоб’єкту) 

 
J
ηε = ,                                                                           (1)
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де: h – ККД агрегату;
J  – загальний питомий показник небезпеки димових газів, що визна-

чається за формулою:

J=Пji,                                                                        (2)

П – добуток питомих показників шкідливості компонентів викиду, який 
враховує загальний рівень небезпеки викидів шкідливих речовин в димо-
вих газах;

ji – питомий показник шкідливості викиду, який враховує клас небез-
пеки викиду і гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин 
у повітрі робочої зони

,                                                            (3)

де: ki – клас небезпеки компонента;
bi – питомі викиди шкідливого компоненту у димових газах – питомий 

викид /фактор емісії/  – величина, яка визначає концентрацію забруднюю-
чої речовини, що входить до складу димових газів;

ГДКі – гранічно допустимі концентрації компонента у димових газах. 
Впровадження КЕЕЕ дозволяє здійснювати комплексний енергоекологіч-

ний аудит та менеджмент як експлуатації окремих агрегатів, так і діяльності 
енергетичних об’єктів в цілому та сприяє об’єднанню економічних та екологіч-
них важелів впливу на розвиток енергетичних об’єктів і енергетичної галузі. 

Висновки.
Впровадження нових механізмів економічної мотивації в системі управ-

ління та екологічного регулювання діяльності енергетичної галузі країни є 
об’єктивною необхідністю, носить актуальних характер і повинно розглядатися 
однією із важливіших задач держави для забезпечення енергетичної безпеки.

Застосування нових принципів ціноутворення та тарифікації повинно 
враховувати необхідність імплементації Європейських стандартів до сис-
теми управління енергетичної галузі України.

Впровадження в системі енерго-екологічного аудиту коефіцієнту енер-
го-екологічної ефективності експлуатації енергетичного устаткування та 
об’єктів дозволить створити об’єктивні умови для зростання екологічної 
безпеки енерговиробництва та рівня чистоти довкілля. 

Використання запропонованої системи взаємодії суб’єктів екологічної 
таксації і механізму державного регулювання екологічністю енерговироб-
ництва за допомогою економічних важелів дозволить переорієнтувати не 
тільки одну з важливіших галузей економіки – енергетику на екологізацію 
виробництва, але і інші галузі змусить активніше застосовувати енергозбе-
рігаючі та екологічні чисті технології.

Формування тарифів на видобуток, транспортування палива і енерго-
виробництво за єдиними принципами дозволить забезпечити прозорість 
ціноутворення у паливно-енергетичному комплексі України.

Застосування екологічної таксації як основи тарифікації в енергетиці 
дозволить впровадити не тільки економічні важелі екологічного регулю-
вання енерговиробництвом, але і стати дієвим стимулом енергозаоща-
дження і основою створення необхідного джерела фінансування реабілі-
тації галузі.
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СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено сутність та роль соціальної відповідальності біз-
несу як складової організаційної культури. Проаналізовано характеристики 
національних моделей соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено про-
блеми формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Запропоно-
вано шляхи підвищення соціальної відповідальності бізнесу в нашій країні.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, організаційна куль-
тура, зацікавлені сторони бізнесу

In the article the definition and the role of corporate social responsibility as a 
part of the organizational culture are clarified. The features of national models of 
corporate social responsibility are analyzed. The problems of corporate social re-
sponsibility formation in Ukraine are investigated. The ways of increasing corpo-
rate social responsibility in our country are proposed.

Keywords: corporate social responsibility, organizational culture, stakeholders.

Вступ. Ринковий успіх підприємства визначається не лише характерис-
тиками товарів і послуг, що пропонуються споживачам, а й усіма аспекта-
ми його поведінки, вмінням вибудовувати справедливі та взаємовигідні 
стосунки з широким колом зацікавлених сторін на основі спільних цін-
ностей та принципів. Механізмом формування сталих норм і переконань, 
прийнятих в організації, є організаційна культура, яка визначає як способи 
мислення її працівників, так і алгоритм їх дій. 

Як свідчить світова практика, успішні підприємства характеризуються 
високим рівнем організаційної культури, що базується на загальнолюдських 
цінностях, повазі інтересів як окремих осіб, на яких впливає господарська ді-
яльність, так і суспільства в цілому. Необхідність врахування при прийнятті 
управлінських рішень, окрім економічної доцільності, соціальних, культур-
них та екологічних критеріїв є аксіомою для підприємств розвинених країн, 
запорукою їх конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.

Засобом узгодження інтересів бізнесу та суспільства в щоденній ді-
яльності організації та основою її привабливого іміджу є формування ор-
ганізаційної культури на засадах концепції «соціальної відповідальності 
бізнесу» (СВБ). Поширення її принципів у вітчизняному бізнес-середовищі 
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потребує подолання обмеженого сприйняття СВБ як штучної та нежиттєз-
датної теорії, що суперечить принципам максимізації прибутку і обмежує 
свободу підприємництва, а також усвідомлення стратегічних вигод відпо-
відальної бізнес-практики, об’єктивної необхідності реакції бізнесу на сус-
пільні запити, ролі СВБ у забезпеченні сталого економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологіч-
ні основи концепції СВБ розроблено Г. Боуеном, К. Девісом, П. Друкером, 
А. Керроллом, Л. Престоном, С. Саксом, Р. Фріменом та ін. Проблеми впро-
вадження принципів соціальної відповідальності в практику вітчизняного 
бізнесу аналізуються у працях Н. Водницької, Л.  Грициної, О.  Грішнової, 
А. Кузнєцової, О. Степанової та ін. Якісна оцінка стану та тенденцій розви-
тку СВБ в Україні здійснена А. Зінченко, М. Саприкіною, Ю. Саєнком та ін. 
Взаємозв’язок СВБ та організаційної культури підприємства є предметом 
дослідження А. Колота, І. Лєбєдєва, Д. Ліфінцева, Є. Прохорової та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та ролі СВБ 
як необхідної складової організаційної культури сучасного підприємства, 
з’ясування особливостей інтеграції принципів СВБ в організаційну культу-
ру вітчизняних підприємств.

Результати дослідження. Організаційна культура визначає прийнятні 
правила взаємовідносин підприємства із працівниками та їх сім’ями, спо-
живачами, діловими партнерами, органами державної влади, громадськи-
ми організаціями, ЗМІ та окремими особами. Побудова таких відносин від-
бувається на основі усвідомлення як юридичних, так і добровільно взятих 
на себе зобов’язань щодо цих зацікавлених сторін.

Розуміння СВБ як складової організаційної культури дозволяє визна-
чити її як систему цінностей і принципів управління господарською діяль-
ністю, а також практичних дій, зорієнтованих на свідоме врахування пред-
ставниками бізнесу вимог законодавства та інтересів суспільства (окремих 
осіб, соціальних груп, регіональних та національних інтересів, глобальних 
цілей сталого розвитку) в економічній, екологічній, трудовій, споживчій, 
філантропічній сферах з метою забезпечення зростання суспільного до-
бробуту, а також формування сприятливих умов для розвитку бізнесу.

СВБ є складовою смислового та ціннісного рівнів організаційної культу-
ри та зорієнтована як на його внутрішнє, так і на зовнішнє середовище. Вну-
трішня СВБ передбачає достойний рівень оплати праці, соціальні гарантії, 
належні умови праці, дотримання прав співробітників, створення можли-
востей для їх розвитку; зовнішня – стосується справедливого розподілу при-
бутків, дотримання умов контрактів, виробництва якісної продукції, турбо-
ти про екологію, внеску у розвиток регіону діяльності організації [1].

СВБ охоплює всі дії підприємства, спрямовані на задоволення сус-
пільних потреб, як ті, що передбачать виконання законодавчих вимог 
(обов’язкова складова), так і добровільні, які перевищують такі вимоги 
та є свідомим вибором бізнесу (добровільна складова). Їх співвідношення, 

за аналогією з оцінкою особистого рівня соціальної відповідальності [2, 
с.108], може бути представлене графічно (рис. 1) та дозволяє сформулюва-
ти чотири базові типи організаційної культури:

Рис. 1. Співвідношення обов’язкової та добровільної складових СВБ

І – свідома та системна увага до суспільних потреб, соціальне інвестування 
у розвиток середовища ведення бізнесу, що ґрунтується на моральних нормах 
та усвідомленні стратегічних переваг відповідального ведення бізнесу;

ІІ – орієнтація на дотримання вимог законодавства (податкового, тру-
дового, екологічного, у сфері захисту прав споживачів) з метою поперед-
ження можливих санкцій, відсутність чи обмеженість власної ініціативи та 
добровільних соціальних витрат;

ІІІ  – орієнтація виключно на фінансовий результат, уникнення будь-
яких соціальних витрат, зобов’язань та відповідальності;

ІV – невиконання законодавчо закріплених вимог до бізнесу (мініміза-
ція податкових платежів, виплата зарплати «в конвертах» тощо), що поєд-
нується з реалізацією добровільних соціальних програм (благодійна діяль-
ність, культурно-розважальні та спортивні заходи) як правило з PR-метою.

Найпоширенішими у вітчизняному бізнес-середовищі залишаються ІІ 
та ІІІ типи організаційної культури, ІV – характерний для представників ве-
ликого бізнесу, І – впроваджується окремими компаніями з іноземним ка-
піталом чи підприємствами, що працюють на висококонкурентних ринках.

Як і організаційна культура в цілому, СВБ формується під впливом 
суспільно-політичних та економічних тенденцій, а також культурних тра-
дицій, які домінують у тій чи іншій державі. Особливістю розвитку СВБ є, 
з одного боку, уніфікація її форм, з іншого  – активне формування націо-
нальних моделей СВБ як результат прагнення бізнесу до ефективного ви-
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користання потенціалу СВБ у місцевих умовах. І хоча СВБ у кожній країні 
має певну специфіку, визначення спільних рис національних моделей до-
зволяє виділити: 

1. Американську модель СВБ, що передбачає максимальну самостій-
ність бізнесу у визначенні внеску у суспільний добробут. Характеристики 
американської моделі СВБ: сфокусованість на вирішенні конкретних про-
блем, орієнтація на філантропію, зміцнення іміджу, партнерські відносини 
з некомерційними організаціями і лідерами місцевих громад, вимірюва-
ність віддачі від соціальних інвестицій за рахунок контролю за діяльністю 
одержувачів допомоги, орієнтація на волонтерство [3, с.136]. Основні пові-
домлення цільовим аудиторіям: екологічність, стабільність, людяність [4].

2. Європейську модель СВБ, що тісніше пов’язана з досягненням бізнес-
цілей та характеризується активнішим втручанням держави і громадських 
інститутів у процес узгодження інтересів бізнесу та суспільства. Основні 
повідомлення для цільових аудиторій при використанні європейської мо-
делі: прозорість, керованість, турбота, надійність [4].

3. Японську модель СВБ, яка передбачає соціальну згуртованість на рів-
ні індустріальної групи. Її характерними рисами є: акцент на сфері еколо-
гії та трудових відносин; значна роль держави у встановленні соціальних 
стандартів; залучення до процесу соціального діалогу профспілок і гро-
мадськості; сприйняття підприємства як єдиної «виробничої сім’ї»; гарантії 
зайнятості; атмосфера участі і загальної відповідальності [3, с.141].

У нашій країні практика відповідального та етичного ведення бізнесу 
поки-що не набула достатнього поширення. Окрім об’єктивних перешкод 
(складна економічна ситуація, значне податкове навантаження, недосконале 
законодавство), серйозною проблемою є переважання в організаційні куль-
турі більшості підприємств установок на короткостроковий ринковий успіх, 
економію витрат на персонал, нехтування екологічних інтересів регіону ді-
яльності, конфронтацію з інститутами громадянського суспільства, неле-
гальні та напівлегальні способи мінімізації податкового навантаження і т.п.

Проведене автором опитування керівників підприємств Львівської об-
ласті [5, с.125-129] дозволило з’ясувати наступні особливості процесу інте-
грації принципів СВБ в організаційну культуру вітчизняного бізнесу:

1) рівень поінформованості бізнесу щодо СВБ є високим (більше 90%), 
однак домінує обмежене трактування даного поняття як задоволення по-
треб персоналу (55%) та забезпечення якості товарів (43%). Лише 15% опи-
таних усвідомлюють необхідність відкритості та підзвітності бізнесу сус-
пільству, 35% – відзначили благодійність як обов’язковий елемент СВБ;

2) на думку більшості респондентів, підприємства мають орієнтуватися 
на інтереси їх власників та акціонерів. Це не зовсім відповідає міжнародній 
практиці СВБ, відповідно до якої найвпливовішою зацікавленою сторо-
ною, що визначає поведінку бізнесу, є споживачі продукції та послуг.

3) 86% підприємств регіону впроваджують соціально відповідальні заходи, 
проте менше 10% реалізують їх регулярно (кілька разів на місяць чи частіше);

4) більшість керівників виявом власної СВБ вважають вчасну виплату 
зарплати та преміюванням працівників (81% і 60% відповідно);

5) основним мотивом відповідальної поведінки 60% представників біз-
несу назвали етичні та релігійні переконання, 45% дотримуються утилітар-
ного підходу до СВБ;

6) незадовільним є рівень планового, організаційного та інформацій-
ного забезпечення СВБ: програма соціальних заходів наявна у 26% підпри-
ємств, соціальний бюджет – у 11%, соціальні звіти публікують 6% респон-
дентів, поширюють інформацію через ЗМІ та самостійно – 8%, використо-
вують міжнародні системи звітності – лише 4% опитаних. 

Таким, чином, результати опитування свідчать про спорадичність та 
безсистемність вітчизняної практики СВБ, її обмеженість поверхневим 
(символьним) рівнем організаційної культури.

Визначені особливості значною мірою зумовлюються проблемами у 
забезпеченні СВБ у вітчизняних умовах, серед яких ключовими є:

• небажання керівників підприємств дотримуватись принципів СВБ, 
сприйняття ними СВБ як неактуальної в умовах України концепції;

• недостатня зацікавленість громадян у СВБ, що пояснюється недовірою 
до бізнесу, переконанням у неможливості альтруїзму його представників; 

• відсутність системи інформування суспільства про соціальні і благо-
дійні проекти, ініціаторів та результати СВБ;

• непослідовність дій держави щодо підтримки організацій, які праг-
нуть бути соціально відповідальними.

Тому пріоритетами на шляху утвердження у вітчизняному бізнес-се-
редовищі організаційної культури на принципах СВБ мають стати: пере-
конання у необхідності та вигідності чесного бізнесу; усвідомлення сус-
пільної ролі та відповідальності підприємця та менеджера; орієнтація на 
формування ділової репутації, а не лише отримання прибутку; дотримання 
як закріплених юридично, так і усних зобов’язань і т.п.

Зарубіжний досвід свідчить, що підвищення рівня СВБ забезпечується 
не лише зростанням рівня культури та етики представників ділових кіл, а 
й створенням сприятливого середовища розвитку СВБ, його організацій-
ною, економічною, інформаційною підтримкою з боку держави. Реалізація 
послідовної державної політики підтримки СВБ має передбачати:

• розробку та реалізацію державної стратегії підтримки СВБ;
• розвиток інфраструктурного забезпечення СВБ;
• розвиток соціального партнерства для реалізації проектів СВБ;
• формування організаційної культури підприємців та менеджерів на 

принципах СВБ завдяки системній роботі ВНЗ та ЗМІ;
• заохочення практики звітування бізнесу про соціальні та екологічні 

наслідки його діяльності;
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• громадську оцінку рівня соціальної відповідальності підприємств;
• посилення суспільного тиску інститутів громадянського суспільства 

на представників бізнесу.
Висновки. СВБ є одночасно формою вияву організаційної культури та 

необхідною її складовою, що відображає рівень інтеграції загальнолюд-
ських цінностей в практику прийняття рішень. Популяризація практики 
СВБ є для України одним із важливих пріоритетів сучасного етапу суспіль-
но-економічного розвитку. Вирішення цього завдання дозволить заклас-
ти фундамент соціально орієнтованої ринкової економіки європейського 
типу, в якій економічний розвиток не суперечить досягненню соціальних 
та екологічних цілей, сприяє взаєморозумінню та злагоді в суспільстві.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

У статті досліджено місце управління витратами в системі управлін-
ня конкурентоздатністю продукції виробничого підприємства, визначено 
основні методологічні основи управління витратами та встановлено на-
прямки оптимізації їх структури.

Ключові слова: конкурентоспроможність, витрати, оптимізація витрат.
In the article the place of cost management in the management of the 

industrial competitiveness of enterprises, the main methodological foundations 
of cost management and optimize their established patterns.

Key words: competitiveness, costs, optimization costs.

Вступ. Функціонування сучасного підприємства відбувається в умовах ве-
дення конкурентної боротьби, що сприяє пошуку шляхів підвищення мож-
ливостей забезпечити підприємству прибутковість та частку ринку. Як один 
із методів ведення конкурентної боротьби науковці визначають оптимізацію 
витрат, що сприяє зниженню собівартості продукції і як наслідок розширює 
можливості підвищити спроможність в контексті цінової конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   Широке коло питань, 
пов’язаних із дослідженням проблематики управління та оптимізації ви-
трат на підприємстві, приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні на-
уковці, економісти: Я.В. Леонов, І. Ансофф, Ю.С. Герасименко, О.Г. Шпику-
ляк, Р.А. Фатхутдінов, В.Г. Герасимчук, Д.І. Баркан, П Г. Перерва та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є систематизація теоретич-
них основ та практичних рекомендацій щодо сучасних шляхів та методів 
оптимізації витрат підвищення ефективності функціонування, конкурен-
тоспроможності й прибутковості підприємства. 

Результати дослідження. Огляд економічної літератури з питань сут-
ності конкурентоспроможності підприємства дозволив дійти висновку, 
що незважаючи на різноаспектність та різноспрямованість досліджень 
науковців, автори дотримуються подібних думок щодо трактування «кон-
курентоспроможності» як можливості учасника конкурентної боротьби у 
вирішенні визначених завдань за ринкових умов. 

За І. Ансоффом, конкурентоспроможність одночасно є як результа-
том конкурентної боротьби так і основою розвитку економіки окремого 
суб’єкта господарювання та суспільства в цілому [1, с. 316].

Одним із основних методів підвищення конкурентоспроможності є 
оптимізація витрат.

Витрати  – це вартісне відображення абсолютної величини спожитих 
ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства і досягнення ним поставленої мети [2, 175].

В економічній науці існує два підходи до визначення витрат  – бухгал-
терський та економічний. Економічні витрати мають назву також «альтер-
нативні», або «внутрішні» на відміну від бухгалтерських, які є зовнішніми.

При управлінні підприємством найбільш важливе значення має управ-
ління витратами, яке включає контроль і регулювання витрат [3]. Поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 16 визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприєм-
ства та її розкриття в фінансовій звітності.
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Рис. 1. Класифікація витрат підприємства згідно П(С)БО 16
Джерело: cкладено на основі [6]

Бухгалтерські витрати включають прямі витрати (на сировину, матері-
али, напівфабрикати, витрати на паливо і енергоресурси, зарплату робіт-
никам) і непрямі витрати (накладні витрати, амортизація, заробітна плата 
управлінському персоналу, проценти на запозичені засоби); економічне 
розуміння витрат виробництва базується на факті рідкісності ресурсів і 
можливості їх альтернативного використання; економічні витрати будь-
якого ресурсу, обраного для виробництва товару, дорівнюють його вартос-
ті за найкращими із всіх можливих варіантів використання. Вони можуть 
бути зовнішні, явні (грошові) або внутрішні, неявні (імплицітні) [4]. 

Явні витрати – це альтернативні витрати, які виступають у вигляді пря-
мих платежів постачальникам факторів виробництва [4].

Неявні витрати – альтернативні витрати використання ресурсів, що на-
лежать власникові підприємства (або підприємству як юридичній особі). 
Ці витрати не передбачені договорами, що є обов’язковим для явних пла-
тежів, і тому визначаються недоотриманими [4]. 

Управління вит ра та ми  – це про цес цілес пря мо ва но го форму вання 
вит рат та постійного кон тро лю і сти му лю ван ня зни жен ня їх рівня. Воно 
є важ ли вою функ цією еко номічного механізму будь-яко го підприємства. 
Управління вит ра та ми – це вміння еко но ми ти ре сур си і мак симізу ва ти від-
дачу від них [7].

Управління витратами передбачає прийняття управлінських рішень 
щодо економії ресурсного забезпечення, опитимального його розподілу, 
втілення програм, які передбачають інструменти оптимізації через систе-
му управлінських функцій.

Оптимізація у теорії – це шляхи по шу ку най е фек тивніших ме тодів гос-
по да рю ван ня в умо вах об ме же них фінан со вих можли востей. На прак тиці 
це вигля дає і сприй мається дещо по-іншо му – ско ро чен ня [7].

Серед головних витрат, які підлягають оптимізації доцільно виділити такі:
1. Витрати на персонал. Оплата праці працівників та витрати на со-

ціальні заходи на підприємствах України займають вагому частку, тому 
доцільно під час реалізації управління такими витратами здійснювати 
атестацію працюючих, визначати доцільність та ефективність комплексу 
виконуваних робіт. Тому як заходи мінімізації витрат на персонал можна 
використовувати:

• автоматизацію виробничих процесів;
• перегляд, перерозподіл функцій, а також розстановка персоналу від-

повідно їх спроможності та кваліфікації;
• застосування прогресивних виробничих та управлінських технологій.
2. Виробничі витрати. Виробничі витрати відзначаються комплек-

сністю та необхідністю використання якісних ресурсів з оптимальним по-
єднанням вартості сировини та собівартості продукції на виході. Серед ін-
струментів економії витрат можна виділити такі:

• ресурсозбереження;
• використання технологій управління якістю;
• нормування витрат матеріалів на виробництво продукції;
• зниження рівня браку;
• запровадження технологій переробки вторинної сировини за можливістю.
Доцільними заходами підвищення прибутковості підприємства завдя-

ки ефективному управлінню витратами науковці визначають такі [7, 8]:
• підвищення технічного рівня виробництва, яке забезпечується впро-

вадженням нової, прогресивної технології, застосуванням нових видів си-
ровини і матеріалів; використовуванням інноваційної техніки та обладнан-
ня; автоматизацією і механізацією виробничих процесів;

• вдосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни форм 
і методів праці, вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на 
нього, а також зниження транспортних витрат;

• зміна обсягу і структури продукції. Це зміна номенклатури і асорти-
менту; зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції;

• поліпшення використання природних ресурсів, застосування більш 
дешевих матеріалів, повторне їх використання, безвідходні технології ви-
робництва;

• введення і освоєння нових цехів, виробництв і виробничих одиниць, 
диверсифікація виробництва;
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• використання альтернативних методів зниження витрат: розмеж-
ування витрат на виробництво нестандартної продукції і продукції вищої 
якості; застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях 
життєвого циклу продукції; чітке виділення витрат на управління, підго-
товку і оновлення процесу виробництва і т.д.

Висновки. Таким чином, управління витратами в умовах обмеженості 
ресурсів, високого рівня конкурентної боротьби та необхідності впрова-
дження процесів економії на підприємствах стає однією з головних умов 
забезпечення ефективного функціонування підприємства. Оптимізація 
витрат як інструмент якісного управління сприятиме їх доцільному плану-
ванню та контролю, що у сукупності призведе до покращення діяльності 
підприємства у цілому.
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Вступ. Стратегічне управління може забезпечити розвиток підприємства 
та конкурентоспроможність, ефективність діяльності. Компанії дуже часто 
недооцінюють можливості стратегічного управління, не підготовлені до змін 
у зовнішньому середовищі. Саме розвиток підприємства на засадах стратегіч-
ного управління дозволить досягти швидкого пристосування до змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє оцінити актуаль-
ність питання розвитку підприємства на засадах стратегічного управління 
серед таких авторів: Л.Є. Довгань, Д.Б. Мельничук, В.В. Білоусов, Б.Ф. Фо-
мин, Е.П. Голубков, О.В Лапан, ОМ. Сердюкова та багато інших.

Постановка завдання. Обґрунтування необхідності та шляхів розвитку 
підприємства на засадах стратегічного управління.

Результати дослідження. Більшість компаній не здатні досягти успі-
ху, адже вони не звертають увагу на цілі та місію, аналіз своїх сильних та 
слабких сторін, потенціалу, життєвого циклу товару, розробку стратегії, а 
бачать свою діяльність лише у площині отримання прибутку.

Кожній компанії, незалежно від розмірів та прибутку, необхідно функ-
ціонувати на засадах стратегічного управління. Навіть, якщо в середині 
компанії все ефективно працює, то раптові зміни у навколишньому серед-
овищі можуть негативно вплинути на діяльність підприємства. Стратегіч-
не управління забезпечує процес розробки стратегій і управління органі-
зацією для успішної її реалізації. 
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Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і 
визначають напрямок, в якому вони бажають рухатися. Не дивлячись на 
свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і 
прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш ши-
рокий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, 
в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми [6]. 

Для забезпечення розвитку підприємства на засадах стратегічного 
управління необхідно пройти декілька етапів. По-перше, розвиток підпри-
ємства в контексті стратегічного управління має починатись з чіткого визна-
чення місії та цілей організації та пояснення їх працівникам. Місія підприєм-
ства – це його головна загальна ціль, суть існування підприємства. Значення 
місії полягає в тому, що вона виступає для керівництва як основа, орієнтир 
для прийняття всіх наступних рішень. Оскільки любе підприємство – це від-
крита система і існує завдяки тому, що задовольняє якусь потребу своїх спо-
живачів, клієнтів, то й місія його повинна відшукуватись в навколишньому 
середовищі, а не всередині підприємства. Отже, прибуток не може бути мі-
сією підприємства, бо він цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва [5].

Раніше підприємство розглядалось як «закрита систем» яка майже не вза-
ємодіє з зовнішнім середовищем. Цілі та завдання підприємства вбачались за-
даними і залишались стабільними на протязі довгого періоду часу. Зараз для 
успішного функціонування компанії потрібно швидко пристосовуватись до 
змін у зовнішньому середовищі, забезпечуючи конкурентоспроможність [3]. 

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рі-
шень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку 
стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу 
для управління членами організації. По-друге, стратегічне планування має 
бути чітко встановленим та складається з кількох взаємопов’язаних етапів:

• передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та за-
кріплення її у планах, проектах і програмах;

• організація виконання планових завдань;
• облік, контроль та аналіз їхнього виконання [4].
По-третє, однією з умов розвитку стратегічного управління на фірмі є 

формулювання своєї стратегії через те, що виникають раптові зміни в на-
вколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення ринку, тех-
нологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява численних 
нових конкурентів і т. д. Маючи перед собою такі труднощі, фірма повинна 
вирішити дві надзвичайно критичні проблеми:

• вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко під-
лягають оцінці.

• направити зусилля численного колективу в потрібне русло.
Відповідь на ці питання і розкриває сутність розробки та реалізації 

стратегії. В такі моменти стратегія становиться життєво необхідним управ-
лінським інструментом, за допомогою якого фірма може розвиватись та 
протистояти зміні умов навколишнього середовища [1, с. 45]

Також, сучасні підприємства нехтують важливістю аналізу слабких 
та сильних сторін, можливостей, загроз. SWOT-аналіз  – сильний інстру-
мент для аналізу. Він починається із вияв лення та відбору найсуттєвіших 
можливос тей і загроз та забезпечує необхідною інформацією підприємство. 

Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні за-
грози та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньо-
му. Звичайно їх виділяють у такі зовнішні фактори:

• економічні фактори;
• політичні фактори;
• ринкові фактори;
• фактори технології;
• фактори конкуренції;
• міжнародні фактори;
• соціокультурні фактори.
Рекомендується обслідування таких функціональних внутрішніх зон під-

приємства: маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції (виробни-
цтво), людські ресурси, культура та імідж корпорації. Таким чином, резуль-
татом діагностичного етапу є перелік майбутніх загроз і можливостей в зо-
внішньому оточенні, а також сильних і слабких сторін підприємства.

Про мотивацію працівників дуже часто забувають, або обмежуються 
грошовими нагородами. Насправді, кожен працівник має відчувати свою 
важливість, єдність колективу у бажанні досягнути цілі компанії. Як при-
клад, можливе вручення грамот, створення дошки пошани, колективні 
свята чи креативні назви посад [5].

Підприємство має не обмежуватись створенням одної стратегії. Для ефек-
тивного функціонування має бути комплекс з стратегій, або система страте-
гій. Для визначення системи стратегії потрібно відповісти на такі запитання:

а) «Хто ми є?», «Де ми знаходимося?»;
б) «Куди ми йдемо?» або «Якими ми бажаємо бути?»;
в) «Коли і як ми досягнемо наших цілей?»
Основними вимогами та завданнями до системи стратегій є:
• орієнтація на досягнення реальних взаємопов’язаних цілей;
• ясність змісту та розуміння необхідності застосування певного набору 

(системи) стратегій;
• ієрархічний характер, оскільки можна відокремити загальну страте-

гію, продуктово-товарні стратегії окремих підрозділів, основні та забезпе-
чуючи стратегії;

• надійність, що передбачає його всебічну обґрунтованість, зваженість;
• відображення господарських процесів у їхній сукупності та 

взаємозв’язку;
• гнучкість і динамічність стратегічного набору [4].
Тобто, компанія розробляє декілька видів стратегій, поєднує та узго-

джує їх між собою, роз’яснює працівників.
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Розвиток підприємства на засадах стратегічного управління має являти 
собою стратегічне планування структури підприємства. На основі плану-
вання, виробничої програми і потенціалу фірми встановлюються наступні 
довгострокові, відносно стабільні елементи:

• система управління;
• організаційна структура;
• розміщення підприємства;
• зв’язки підприємства
• правові форми;
• стиль управління; [6].
Таким чином, змістовним результатом розвитку підприємства на засадах 

стратегічного управління є зміни в організації, а саме: створення нових рин-
ків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потуж-
ностей, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і 
перерозподіл повноважень та відповідальності, мотивація працівників.

Висновки. Дана стаття дозволяє оцінити важливість та вплив страте-
гічного управління на розвиток підприємства, необхідність побудови сис-
теми стратегій, мотивування працівників, визначення слабких та сильних 
сторін для того, аби протистояти змінам у зовнішньому середовищі, які не-
гативно впливають на всю діяльність. Надалі необхідно постійно вдоско-
налювати та збільшувати знання про стратегічне управління, його прямий 
вплив на конкурентоспроможність підприємства.
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БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассматривается развитие малого и среднего бизнеса в России в ис-
торическом контексте. Обобщаются этапы развития малого и среднего 
бизнеса в России, выявляются особенности и перспективы для дальнейше-
го развития в современных рыночных условиях.
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The development of small and medium-sized businesses in Russia is considered 
in a historical context. The author summarizes the stages in the development of 
small and medium-sized businesses in Russia, identifies features and prospects for 
further development in the current market conditions.
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Вступление. Современная экономика развитых стран в большинстве ба-
зируется на развитом секторе малого и среднего бизнеса. Ежегодно более 70% 
инноваций в мире возникает именно в данном секторе [1,с.159], 99% компаний 
в Европе относятся к малым и средним [2]. Эффективное развитие малого и 
среднего бизнеса в России, ориентированное на внутренние источники по-
ддержки, в современных условиях – в условиях жестких экономических санк-
ций со стороны западных стран, сложной обстановки в Крыму и на Украине, 
может послужить основой для успешного преодоления кризисных явлений в 
экономике страны. Эффективное управление развитием должно базировать-
ся на тщательном анализе уже имеющегося опыта путем выявления особен-
ностей каждого из этапов развития и определения имеющихся перспектив. В 
связи с этим возникает необходимость изучения проблемы развития малого 
и среднего бизнеса в России в историческом контексте.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам экономи-
ческого развития посвящены фундаментальные и прикладные труды 
Й. Шумпетера, Дж. Форрестера, Дж. Медоуза, Солоу, Н. Кондратьева, С. Гла-
зьева, М. Хироока, А. Акаева, В. В. Ивантера и других ученых. Существенный 
вклад в теорию и методологию управления малым и средним бизнесом 
внесли труды многих отечественных и зарубежных ученых: П.  Друкера, 
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К.  Веспера, Г.  Пиншота, Р.  Хизрич, М.  Питерса, А.  Хоскинга, А.  И.  Агеева, 
А. В. Бусыгина, В. В. Радаева, Осипова Ю. М. 

Однако в отечественной науке системная методологическая основа 
эффективного управления развитием малых и средних промышленных 
предприятий, стратегий его успешной реализации требуют дальнейше-
го развития в связи с новыми тенденциями в экономике, и должны быть 
разработаны с учетом уже имеющегося опыта в ходе исторического разви-
тия страны. Поэтому исследование этапов развития российского малого и 
среднего бизнеса, выявление особенностей и дальнейших перспектив его 
развития является актуальным.

Постановка задачи. Целью исследования является обобщение ис-
торических этапов развития российского малого и среднего бизнеса, 
выявление особенностей и перспектив для его дальнейшего развития в 
современных экономических условиях. 

Результаты исследования. Малый и средний бизнес (МСБ) в России в 
настоящий момент присутствует на всей территории страны, и при этом 
необходимо заметить, что он прошел значительное количество этапов ста-
новления, обладающих рядом особенностей.

Первый этап становления малого и среднего бизнеса длился до 1917 г. – 
до Великой Октябрьской революции, и в этот момент на его долю прихо-
дилось более 60% производства промышленных и сельскохозяйственных 
товаров, 70% розничной и 30% оптовой торговли. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в тот период малый и средний бизнес фактически яв-
лялся основой для развития реальной экономики.

На втором этапе, продлившемся до 30-х годов XX столетия после классо-
вой борьбы значительная часть малых и средних предприятий оказалась 
разрушена и разорена. Советы позволили подняться промышленности за 
счет малых и средних предприятий с частным капиталом: предпринима-
тели брали в ренту торговые и промышленные предприятия, открывали 
магазины и небольшие производственные цеха. В 1922-1923 гг. на долю 
среднего и малого бизнеса уже приходилось более 25% промышленности, 
83% мелкорозничной и 15% оптовой торговли.

Следующий этап (1930-1953 гг.) связывают с правлением И. Сталина. Он 
ориентировался только на крупные предприятия, даже, несмотря на то, что 
почти 50% советских предприятий уже тогда были не крупными, а средними 
и малыми. Для малых и средних предприятий сталинского периода числен-
ность персонала в среднем не превышала 100-150 человек. При этом доля 
малых и средних предприятий в общем объеме ВВП СССР составляла все-
го 10%: до 90% продукции Союза были самолеты, ракеты и танки, и только 
6-10% – колбаса, одежда, бытовая техника и коммунальный сервис. 

Начиная с 1953 до 1986 года малый и средний бизнес работал «в тени»: 
в эти годы доля теневой экономики в области малого и среднего бизнеса 
достигла рекордных размеров. 

Уже в 1986 году именно на территории СССР появились первые абсо-
лютно легальные и стопроцентно частные производства, предприятия 
розничной торговли и общественного питания. Экспериментальной зо-
ной создания советских независимых предпринимателей стали страны 
Прибалтики и Эстония. 

Официальная история мелкого и среднего предпринимательства берет 
свое начало в 1987 году, со вступлением в силу закона “Об индивидуальной 
трудовой деятельности”, официально утвердившего частный способ по-
лучения дополнительных выгод работниками государственных учрежде-
ний [3]. Именно 1988-й стал «стартовым» для предпринимательства годом: 
в этом году приняли закон “О кооперации СССР”[3]. В Финансовых инспек-
циях (нынешних налоговых) не было нормальной компьютерной базы: 
расчеты велись с помощью калькулятора и рассчитывались непосред-
ственно налоговыми работниками. Большая часть малых и средних пред-
приятий специализировалась на строительстве и производстве. В целом 
только за два года – с 1988-го по 1989-й – число действующих кооперативов 
выросло в 6 раз, численность занятых – в 9 раз, а объемы произведенных и 
реализованных товаров, работ и услуг – в 17 раз. Также этот период харак-
теризуется сотрудничеством малых, средних и даже части крупных пред-
приятий с организованными преступными группировками.

1992-1995 годы характеризуются экономистами как период шоковой 
терапии. Тысячи людей остались без работы: в стране закрывались НИИ, 
свернули деятельность заводы и фабрики, галопирующая инфляция мгно-
венно поглощала все накопления. В 1992 году в стране было зарегистри-
ровано около 300 тыс. малых и средних предприятий, а в 1994-м их было 
уже около 900 тысяч [4, с.19]. Однако из-за высоких темпов инфляции и 
дефицита денежных ресурсов производство стало крайне рискованным и 
убыточным. Поэтому предприниматели осваивали розничную и оптовую 
торговлю (привозили товары из-за рубежа).

В 1998 году российская экономика находилась в состоянии кризиса и 
большинство малых и средних предприятий оказались не рентабельными.

1999-2009 гг. из-за высокого курса доллара импорт постепенно стано-
вился менее выгодным, что послужило ещё одним толчком к развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. 

2009 год по настоящее время  – период попыток задавания нового век-
тора развития для малого и среднего бизнеса, причем ситуация в 2009 году 
наблюдалась тому, что происходило в 1998 году, когда кризис унес сотни 
«жизней» малых и средних предприятий. Однако, к концу 2010 года ситуа-
ция немного улучшилась, так как государство начало вводить активные 
программы поддержки развития предпринимательства как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях. Современная же ситуация такова, что 
мы вошли в очередной кризис и фактически блокировали прямые воз-
можности для развития сектора малого и среднего бизнеса. Нет возмож-
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ности развиваться за счет кредитования – банковские ставки высоки. От-
сутствует четкая система контроля и дальнейшего сопровождения получа-
телей государственных субсидий, в связи с чем создаваемые предприятия 
закрываются после первого года своей работы. В то же время складывается 
очень благоприятная ситуация с позиции использования собственных вну-
тренних ресурсов страны – за счет политики импортозамещения обратиться 
к местному производству товаров и услуг. Это шанс для экономики страны, 
используя уже имеющийся опыт, обратиться именно к данному сектору с 
целью дальнейшего успешного развития всей страны.

Автором были проведены дополнительные исследования с учетом 
имеющегося исторического опыта по анализу негативных факторов вли-
яния кризиса на развитие малого и среднего бизнеса. 

В целом можно отметить, что в случае возникновения кризисных явле-
ний малые и средние предприятия: 

1) замораживают все проекты, ориентированные на развитие;
2) стараются по максимуму сократить инвестиционные и налоговые расходы;
3) тщательно контролируют и пересматривают методы работы с контр-

агентами;
4) наращивают привлечение заемных средств с нелегальных кредитных 

рынков и перестают пользоваться кредитными услугами легального 
рынка кредитования, поскольку доступ к ним ограничен.

По итогам проведенных исследований были сформированы ключевые 
моменты, на которые необходимо обратить внимание при дальнейшем 
развитии малого и среднего бизнеса в России с учетом кризисных явлений:

Необходимо обратить внимание на высокую зависимость МСБ от 
внутреннего спроса: если произойдет его сокращение, то сократятся 
оборотные средства, что в свою очередь заставит предприятия урезать из-
держки, и, как следствие, приведет к сокращению объемов выпуска про-
дукции, сокращениям сотрудников и отказа от проектов собственного раз-
вития и расширения деятельности. 

Для малого и среднего бизнеса станет нецелесообразным использо-
вание при работе с крупными производителями и поставщиками схемы 
«предоплата за продукцию – отгрузка продукции»), поскольку из-за кри-
зиса ликвидности и затруднения доступа к финансовым ресурсам пред-
приятия не будут иметь возможности привлекать заемные средства для 
закупки необходимых товаров. 

Увеличивается риск приостановки деятельности, а также распада 
инфраструктуры поддержки малых предприятий. 

Кризисные явления могут спровоцировать уход в теневой сектор 
малых предприятий. 

Выводы. К основным особенностям развития российского малого и 
среднего бизнеса можно отнести: 

• отсутствие стабильной государственной поддержки: на ряде этапов 
малым и средним предприятиям вообще не уделялось должное внимание;

• реальная экономика долгое время не ассоциировалась с малым и 
средним бизнесом (в советский период);

• длительный период пребывания в зоне теневой экономики и нежела-
ние выходить «из тени», отсутствие доверия к власти чиновников.

Подводя итоги, можно сделать выводы, что для эффективного управ-
ления развитием малого и среднего бизнеса необходимо усиливать суще-
ствующие государственные институты поддержки  – именно они в свое 
время способствовали развитию вышеназванного сектора экономики. На-
ряду с развитием государственной поддержки важно использовать и вну-
тренние резервы у самих предприятий.

Кроме того, самим предприятиям необходимо заниматься поиском ме-
тодов достижения долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях 
непрерывных изменений. При этом развитие и эффективное использова-
ние внутреннего потенциала организаций на основе инноваций, противос-
тояние угрозам обостряющейся и становящейся глобальной конкурен-
ции – особенность развития современного стратегического менеджмента 
[5, с.114]. Поэтому, на наш взгляд, это еще один немаловажный аспект, на 
который предприятия должны обратить внимание, а не рассчитывать 
только на изменения внешней среды.
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті систематизовано та узагальнено наукові погляди на зміст та 
сутність інновацій. Проаналізовано та виявлено різницю між поняттями 
«інновація» та «новація». Визначено причини, які обумовлюють впрова-
дження інновацій для забезпечення конкурентоспроможності підприєм-
ства. Класифіковано інновації, що впливають на конкурентоспроможність 
підприємств. Зазначено перелік ефектів від впровадження інновацій на 
підприємстві з точки зору його конкурентоспроможності. 

Ключові слова: інновація, конкурентоспроможність, забезпечення, 
підприємство. 

The article scientific looks are systematized and generalized to maintenance 
and essence of innovations. A difference is analysed and educed between concepts 
“innovation” and “innovation”. Reasons that stipulate introduction of some sug-
gestions regarding for providing of competitiveness of enterprise are certain. 
Innovations that influence on the competitiveness of enterprises are classified. The 
list of effects is marked from introduction of innovations on an enterprise from the 
point of view of his competitiveness.

Keywords: innovation, competitiveness, providing, enterprise.

Вступ. Ринкові реформи передбачають структурну перебудову еконо-
міки шляхом становлення і розвитку конкурентного середовища. Це може 
бути досягнуто за умови всебічного розвитку підприємств, посиленні їхньої 
конкурентоспроможності. Однак, досить «жорстка» економічна ситуація і 
конкуренція стимулюють не тільки більш ефективне використання ресур-
сів, цінностей і можливостей (пріоритетів), але й удосконалення стратегіч-
ного передбачення інноваційного розвитку певних господарських об’єктів 
та формування їх конкурентоспроможних переваг. Таких переваг можна 
досягти через перехід на інноваційний шлях розвитку, що характеризу-
ється більш широким використанням новітніх досягнень науки і техніки: 
інформаційних технологій, біотехнологій, нових матеріалів, ресурсо- і при-
родозберігаючих технологій. Тому активізація інноваційної діяльності  – 
одне з головних завдань для вітчизняних підприємницьких структур. 

Аналiз ocтаннiх дocлiджень i публiкацiй. Аспекти активізації інновацій-
ної складової як основного способу забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств досліджували такі зарубіжні вчені та практики: Фатхутдинов 
Р.А., Миронов М.Г., Ильєнкова С.Д., Гохберг Л.М., Афанасьев А.І., Волков О.В., 
Гриньова М.В., Денисенко М.І., Мазур Н.О., Осадча Н.М., Тульпа І.А., Друкер 
П.Ф., а також вітчизняні дослідники Захарін С.Г., Стадник В.В, Турило А.М., 
Федулова Л.І., Дацій О.І., Жилінська О.І., Зінченко О.О., Маліцький Б.А., Під-
могильний М., Радзієвська Л.К., Чумаченко М.Г, Шингур М.В. та інші.

Постановка завдання. Дослідити сутність та поглибити теоретичні і на-
уково-методичні положення щодо інноваційного забезпечення конкурен-
тоспроможності промислових підприємств.

Результати дослідження. Конкурентне середовище орієнтує промислові 
підприємства на створення конкурентних переваг, пов’язаних з виробництвом 
конкурентоспроможних товарів і просуванням їх на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках. Але вітчизняні промислові підприємства зазнають труднощів у 
цьому напрямку. Проблема підвищення ефективності їх функціонування по-
роджена характером і наслідком приватизації в Україні, коли відбувся масш-
табний розрив, насамперед, організаційно-економічних і виробничо-техно-
логічних зв’язків. Це спричинило послаблення конкурентоспроможності 
продукції, зменшення обсягів інвестування та інноваційної активності підпри-
ємств. Відтворення та налагодження таких зв’язків, їх системно-організаційне 
впорядкування вимагає поглиблених наукових пошуків і практичних реко-
мендацій. Одним з ключових факторів підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на сучасному етапі є інноваційне забезпечення. 

У вітчизняній науці щодо питання розвитку суспільного виробництва 
тривалий час використовувався термін «науково-технічний прогрес». Сві-
това практика для позначення якісних змін у виробництві використовує 
термін «інновація» або «нововведення». Але існують твердження щодо різ-
ниці термінів «новація» та «інновація» [1, с. 31].

Новація – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений ре-
зультат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень 
у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефек-
тивності виконання робіт [2, с. 15].

Новації можуть бути представлені як у вигляді відкриттів та винаходів, так і 
у вигляді нових або вдосконалених структур, процесів, методів, стандартів тощо.

З моменту прийняття рішення щодо реалізації новації та її розповсю-
дження вона набуває нового значення, а саме стає інновацією.

У світовій економічній літературі вчені надають багато визначень ін-
новації, причому вітчизняні науковці ототожнюють термін «інновації» з 
терміном «нововведення». Термін «інновація» запровадив австрійський 
економіст Йозеф Шумпетер (1883–1950 рр.), який у 1912 р. в праці «Теорія 
економічного розвитку» вжив словосполучення «нова комбінація», маючи 
на увазі нову якість засобів виробництва, що досягалася шляхом певних 
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поліпшень існуючого обладнання, введення нових засобів виробництва 
або систем його організації. У наступних працях Й. Шумпетер, замість тер-
міна «нова комбінація», застосовував термін «інновація» [3, с. 155].

Аналіз економічної літератури свідчить, що, виходячи із цілей і специ-
фіки досліджуваного об’єкта, існує, як мінімум, два підходи до визначення 
сутності інновації. Ряд учених і фахівців стверджують, що інновація  – це 
ідея, практика чи продукт, що сприймаються індивідом як нові [1, 2]. На 
думку А. Томпсона та інших, інновацією є генерування, прийняття і впро-
вадження нових ідей, процесів, продуктів і послуг [3, 4]. Тобто в одному ви-
падку, інновація – це результат творчого процесу у вигляді нової продукції 
(техніки), технології, методу тощо, в іншому – процес уведення нових виро-
бів, елементів, підходів, принципів замість існуючих.

Прихильником першого підходу щодо визначення інновації є Р.А.  Фат-
хутдінов, який розуміє її як «кінцевий результат упровадження нововведен-
ня з метою зміни об’єкта управління й одержання економічного, соціально-
го, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту» На думку Г.Д. 
Ковальова, інновація  – це «кінцевий результат інноваційної діяльності, у 
процесі якої створюються (купуються) і використовуються нововведення».

Особливий підхід до визначення інновацій у П.Ф. Друкера, який вва-
жає, що інновація – це особливий засіб підприємців, за допомогою якого 
вони досліджують зміни, що мають місце в економіці та суспільстві, з ме-
тою використання їх у бізнесі чи в різних сферах обслуговування.

Подальше вивчення зазначеної проблеми свідчить, що ряд авторів роз-
глядають інновації як новий додаток наукових і технічних знань, які забез-
печують успіх на ринку. В наукових роботах Б. Твісса інновація є процесом, 
у якому винахід чи ідея набуває економічного змісту [4, с.36]. Тобто винахід 
стає нововведенням, якщо сприймається ринком.

Іншими вченими підкреслюється суспільна значимість тих змін, які мо-
жуть відноситись до інновації. У деяких формулюваннях поняття «іннова-
ції» як кінцевий результат інноваційної діяльності вказується одержання 
певного ефекту (економічного, технічного, соціального, екологічного).

Так, наприклад, П.І. Ратанін під інновацією розуміє «результат створен-
ня й освоєння принципово нового чи модифікованого засобу (нововведен-
ня), що задовольняє конкретні потреби».

Дещо іншим є визначення О.І. Дація, який розглядає інновацію як про-
ведення зміни в техніці, технології, організації, екології, економіці, а також 
у соціальній сфері з метою одержання економічного ефекту на основі задо-
волення певних суспільних потреб.

Згідно з міжнародними стандартами, інновацією вважається кінцевий 
результат інноваційної діяльності, який був втілений як новий або удоско-
налений продукт, впроваджений на ринок, новий або удосконалений тех-
нологічний процес, що здобув застосування у практичній діяльності.

Інновація не обов’язково повинна бути технічною і взагалі чимось ма-
теріальним. Інновація – це нова цінність для споживачів, вона повинна від-
повідати їх потребам і бажанням. Таким чином, неодмінними властивостя-
ми інновації є її новизна, виробнича застосованість (економічна обгрунто-
ваність) і вона обов’язково повинна відповідати запитам споживачів.

Основною сутністю інновації та інноваційної діяльності являються змі-
ни, що розглядаються як джерело доходу.

Серед причин, які обумовлюють впровадження інновацій для забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства виділяють такі:

• реалізація інновацій дозволяє збільшувати масштабі діяльності під-
приємства, так як результати відкривають підприємству нові, ще ніким не 
зайняті ринки;

• зміна рівня конкурентної боротьби товаровиробників, так як струк-
тура галузі виявляє значний вплив на рівень інноваційної активності. Чим 
вищий рівень конкурентної боротьби, тим більше прагнення до викорис-
тання інновацій, і відповідно навпаки;

• інноваційна активність може бути пояснена прагненням підприєм-
ства до отримання економічного прибутку. Інновації дозволяють власни-
кам бізнесу, що впроваджують їх на підприємствах, отримати певну ступінь 
влади на ринку;

• якщо в ході проведення маркетингових досліджень попиту виявля-
ється незадоволена ринкова потреба, то це також стимулює підприємства 
впроваджувати інновації.

Інновації, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, 
класифікуються за такими ознаками [5, с. 78]:

• характером відносин: соціально-економічні, організаційні, техноло-
гічні інновації;

• сфері поширення: управлінські, виробничі, технічні, соціальні інновації;
• предметно-змістовній структурі: продуктові, процесні і алокаційні ін-

новації.
Виходячи з цієї класифікації, можна визначити основні напрямки 

впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємства.
Вплив соціально-економічних інновацій полягає в оптимізації вико-

ристання існуючих та доступних підприємству ресурсів. Наприклад, ви-
користання фінансових ресурсів здійснюється з метою підвищення по-
рівняльних і конкурентних переваг; організаційних ресурсів  – для вико-
ристання ефекту масштабу; технологічних ресурсів – для реалізації заходів 
щодо ресурсо- та енергозбереження.

Управлінські інновації пов’язані з новими знаннями, які втілені в нових 
управлінських технологіях, нових адміністративних процесах та організа-
ційних структурах. Це призводить до перебудови системи управління, що 
сприяє зростанню прибутку, а, отже, зміцненню її конкурентоспроможності. 
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Технічні інновації пов’язані з використанням нової техніки. Це дозво-
ляє підприємству знижувати витрати. 

Соціальні інновації полягають у поліпшенні умов праці, проведенні 
тренінгів та заходів, спрямованих на підвищення мотивації співробітни-
ків, що підвищує порівняльні і конкурентні переваги. Якість робочої сили 
визначає здатність економічного суб’єкта здійснювати власні науково-до-
слідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) або копіювати нові 
продукти у інших фірм.

Розглядаючи предметно-змістовну структуру інновацій, було зроблено 
висновки, щодо поліпшення споживчих властивостей товару і підвищен-
ню конкурентних переваг приведуть продуктові інновації. 

Алокаційні інновації полягають у різних схемах реорганізації підпри-
ємства, перерозподілі (реструктуризації) матеріальних, фінансових і нема-
теріальних активів підприємства, перерозподілі відповідальності праців-
ників підприємства. Такі нововведення є найдорожчими, їх найскладніше 
реалізувати, вони повільно окуповуються.

Від впровадження інновацій на підприємстві з точки зору його конку-
рентоспроможності, можна отримати такі ефекти [6, с.356]:

• підвищення конкурентоспроможності товару, що створює конкурент-
ні переваги на найближчу і середньострокову перспективу;

• встановлення нових потреб, що створює конкурентні переваги на від-
далену перспективу;

• підвищення ефективності виробництва, трансформує конкуренто-
спроможність товарної маси в конкурентоспроможність підприємства.

Отже, підводячи підсумок вищевикладеному, можна сказати, що вплив 
на елементи конкурентоспроможності з боку інноваційного фактора, що 
формує позитивні їх зміни: поліпшення якості продукції, зниження витрат, 
ціни, поліпшення збуту, активізація інноваційної діяльності призводить до 
підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Висновки. Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає 
тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспекти-
ви на світовому ринку. Впровадження комплексного iнновацiйного пiдходу 
дозволить підприємствам швидко розвиватися та захоплювати все бiльшi 
ринки високоякiсною продукцiєю. 

Інноваційна складова трансформаційних процесів є основою для за-
безпечення побудови конкурентоспроможної економіки всіх рівнів. Дослі-
дження та моніторинг потреб ринку, необхідність постійного оновлення 
продукції та підвищення рівня її інноваційності, вимагають оцінки впливу 
способів інноваційного розвитку на рівень конкурентоспроможності під-
приємства. Але інноваційні процеси на вітчизняних підприємствах відбу-
ваються не дуже активно. Тому постає необхідність подільших досліджень 
з зазначеної проблематики. 
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ЯКІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

Розглянуто проблема якості, як основного фактора формування конку-
рентоспроможності українського бізнесу. Запропоновано основні шляхи ре-
формування українського бізнесу через переваги концепції управління якістю. 

Ключові слова: якість, концепція якості, конкурентоспроможність, 
продуктивність праці, ділова досконалість.

The quality problem, as major factor of formation of competitive Ukrainian business 
is considered. It is proved the main idea, by granting the main properties of formation 
of the competitive enterprise. It is proved that competitive production provides constant 
financial stability of the enterprise, and also receiving the greatest possible profit.

Key words: quality, the concept of quality, competitiveness, productivity, 
business excellence.

Вступ. Сьогодні не викликає жодних сумнівів потреба створення необ-
хідних об’ємів доданої вартості, формування валового національного доходу 
на рівні розвинутих європейських країн, але при цьому зовсім не зрозуміло 
як кардинально підвищити ефективність вітчизняних ділових структур і на-
близити їх до світових стандартів. Всі роки незалежності України питанням 
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якості на макро- і макрорівнях не приділялось належної уваги, більшість 
керівників підприємств та громадян мають помилкові уявлення відносно 
управління якістю, що зовсім не відповідає сучасним світовим тенденціям та 
не сприяє досягненню необхідного рівня соціально-економічного розвитку 
нашої країни. Головним фактором на шляху розвитку конкурентоспромож-
ності бізнесу і країни в цілому має стати, перш за все удосконалення систем 
менеджменту на основі сучасної європейської ділової культури, для якої ха-
рактерні низька собівартість та висока якість продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі якості в країнах з роз-
винутою економікою вже не одне десятиріччя приділяється дуже велика увага, 
тому там є значні досягнення як в теорії, так і в практиці. Вивчення наукових 
праць таких відомих зарубіжних вчених як Е. Демінг, К.  Ісікава, А. Фейгенба-
ум, В.Шухарт та інших дозволяють опанувати цей багатий досвід і застосувати 
його у вітчизняній практиці. Але ці наукові надбання потрібно адаптувати до 
особливостей економічного розвитку України в умовах кризи. За останні роки 
опубліковано цілий ряд наукових праць з проблем управління якістю, які під-
готовлені вченими України, зокрема такими як Калита П.Я., Койфман Ю.І., 
Кальман І.Г., Старостина А.А., Фомін В.Н., а також російськими авторами – Ад-
лер Ю.П, Аристов О.В., Никифоров А.Д., Шадрин А.Д. Однак рівень теоретичної 
розробленості цієї важливої науки, яка б ураховувала особливості сучасного 
соціально-економічного середовища України ще недостатній.

Усе це визначає актуальність проблеми та формування цілей дослі-
дження.

Постановка завдання. Ціль дослідження – визначити основні методо-
логічні засади та розробити практичні рекомендації щодо використання 
концепції якості на шляху підвищення конкурентоспроможності україн-
ського бізнесу та розробити рекомендацій щодо формування національної 
ідеї на основі концепції якості.

Результати дослідження. Проблема забезпечення якості така ж стара, 
як і саме людство. В усі часи люди прагнули забезпечити високу якість, 
особливо в тих випадках, коли треба було гарантувати безпеку викорис-
тання продукції, збереження здоров’я людини, навколишнього природно-
го середовища, а тепер і безпеки свого благополуччя шляхом підтримки 
конкурентоспроможності бізнесу.

Мацусіта сказав: «Споживач – король, а ми – його вірні піддані, і наше за-
вдання полягає в тому, щоб поважливо і з якомога більшим для короля зруч-
ностями йому зробити вибір». Ось чому споживача сьогодні розглядають як 
партнера в суспільному бізнесі: здійснюючи покупки, він його інвестує.

Кожен продукт або послуга є носієм різних конкретних властивостей, 
що вказують на його корисність і відповідають певним уявленням та по-
требам людини. Заради цього певна продукція і виготовляється. А голов-
ною її характеристикою є якість продукції, тобто сукупність властивостей 

продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби лю-
дини відповідно до свого призначення.

Один із визначних фахівців з проблем якості А. Фейгенбаум (США) 
підкреслює, що в умовах конкуренції підприємства повинні розвиватися, 
впроваджуючи у свою практику такі основні принципи:

• якість є не одним з напрямків діяльності підприємства, а безперерв-
ним процесом, який стосується всіх функцій апарату управління;

• якість залежить від ступеня участі в її формуванні кожного працівни-
ка підприємства;

• якість не перешкоджає, а сприяє зниженню собівартості продукції;
• якість вимагає використання нової техніки і технології;
• якістю необхідно управляти так само безпосередньо та ефективно, як 

управляють виробництвом, устаткуванням, фінансами [1, ст.22]. 
Аналіз роботи японських підприємств показує, що випуск високоякіс-

ної продукції дозволяє отримати потрійну вигоду у вигляді більш низьких 
виробничих витрат, більш високих чистих доходів, більшої частки ринку. 
Високоякісна продукція приносить приблизно на 40% більше прибутку на 
інвестований капітал, ніж продукція низької якості.

З’ясовуючи сутність даного поняття, слід пам’ятати, що розуміння якості 
знаходиться в області суб’єктивних оцінок і має тенденцію до постійних змін.

В сучасних умовах розвитку світової економіки, які  характеризують-
ся прогресуючими тенденціями до глобалізації та інтеграції, перенаси-
чення ринку споживання, успішне  функціонування підприємства будь-
якого сектору економіки, незалежно від національної приналежності, ціл-
ком залежить від його конкурентоспроможності, визначальним фактором 
чого є якість продукції, яку підприємство представляє на ринку. Наслідком 
зростаючої конкуренції на ринку товарів та послуг є підвищення рівня ви-
мог клієнтів. Сучасна система поглядів на управління якістю формується 
під дією об’єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Відбувається 
визнання соціальної відповідальності менеджменту і бізнесу як перед сус-
пільством, так і перед людьми, працюючими в організації [2, ст.37].

Таким чином, ми бачимо, що якість має першочергове значення для 
споживача, а для виробника – це ключ до конкурентноздатності його про-
дукції на ринку.

Соціально-економічна ефективність підвищення рівня якості і як на-
слідок конкурентоспроможності продукції, що виготовляється підприєм-
ством, виявляється в наступному:

• високоякісна і конкурентоздатна продукція завжди повніше і краще 
задовольняє суспільно-соціальні потреби;

• підвищення якості продукції є специфічною формою прояву закону 
економії робочого часу;

• конкурентоздатна продукція забезпечує постійну фінансову стабіль-
ність підприємства, а також отримання максимально можливого прибутку;
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• багатоаспектний вплив підвищення якості (і, як наслідок, конкурен-
тоспроможності продукції) не тільки на виробництво і ефективність госпо-
дарювання, але що найбільш важливо в сучасних умовах на імідж підпри-
ємства в цілому [3, ст.64].

Дотримуючись належного рівня якості, керівники  підприємства ма-
ють  на меті досягти відповідної конкурентоспроможності, що означає 
здатність підприємства до ефективної господарської діяльності та забез-
печення прибутковості через якомога повніше задоволення потреб спо-
живачів його продукції.

Головна перепона на шляху до якості українських підприємств  – за-
старілі форми організації бізнесу. Вочевидь, ми ніколи не завоюємо кон-
курентоспроможність на світовому ринку, граючи за старими правилами. 
Т. Петерс писав: «Головна перепона на шляху до якості – застарілі форми 
організації бізнесу» [4].

Єдиний шанс вийти за межи ізоляції і вмирання  – змінити правила 
гри, визначити конкурентів у швидкості та глибині організаційних пере-
творень на шляху використання методів та технологій якості. Суспільство 
має освідомити реальність загрози нашої ідентичності, втрати реального 
суверенітету. Так, японський істеблішмент привчає своїх співгромадян до 
необхідності постійно пам’ятати про тендітність острівної економіки. 

Однією з головних проблем на шляху до якості виступають бюрокра-
тичні стереотипи. І основний «ворог» тут, на наш погляд, навіть не державні 
інститути, а саме бюрократична організація бізнесу, яка відокремлює плану-
вання від виконання. Роль більшості працівників зводиться до слухняного 
виконання прописаних зверху дій. Це іде в протиріч самої людської приро-
ді, породжує відчуження працівників від цілей підприємства. Як наслідок, 
інтелектуальний потенціал працівників використовується у незначному 
ступені. Відповідальність та оплата за вузько спеціалізовані завдання поро-
джує індивідуалізм та функціональну розпорошеність. Все це в свою чергу 
знижує швидкість реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища. 
Яким же чином можна змінити ситуацію? Традиційну (бюрократичну) фор-
му організації бізнесу можна змінити спираючись на енергію та ентузіазм 
вищого керівництва та фінансово-економічної служби підприємства. Для 
успіху організаційних перетворень, впровадження нових технологій якості 
важливо, щоб вони виглядали привабливо з точки зору критеріїв, що домі-
нують, ціннісних орієнтирів підприємства. Безперечно привабливими для 
підприємства є показники економічної ефективності і домінуюча сила бю-
рократичної організації в цьому випадку грає позитивну роль, за рахунок 
дисциплінуючої сили. Підвищення якості на підприємстві автоматично при-
зводить до підвищення продуктивності [5]. І знову хочеться згадати Е. Де-
мінга: «…якість Вам не буде нічого коштувати. Підвищуючи якість, ми пере-
творюємо безцільні людино-години і не повністю використаний машинний 
час у відмінну продукцію та чудові послуги. В результаті виникає ланцюго-

ва реакція – знижуються витрати, підвищується конкурентоспроможність, 
люди на виробництві відчувають себе більш щасливими, робочі місця умно-
жаються» Для керівників підприємства ці постулати мають бути дуже при-
вабливими на непростому шляху до якості. 

Ключове обмеження для всієї нашої економічної системи на шляху до 
якості це нестача знань. Необхідно ініціювати розробку державних, регі-
ональних програм, які будуть формувати інфраструктуру навчання та до-
свіду роботи на засадах якості. Характер навчальних програм має бути інте-
лектуально привабливим для того щоб завоювати серця молодих фахівців 
і штовхнути їх на шлях до якості. 

Висновки. Необхідність покращення якості відображає потребу вчасно 
довести рівень якості продукції до рівня вимог споживачів і потребу підви-
щення якості самої праці, забезпечення належної освіти, належного вихован-
ня, підвищення кваліфікації кадрів тощо без чого не можна вирішити про-
блему якості життя. Масове виробництво продукції високої якості є одним 
з критеріїв розвитку суспільства, показником рівня економічного розвитку 
держави. Якість є основою підвищення ефективності економіки країни, тому 
що дає повніше задовольняти потреби споживачів, підвущувати продуктив-
ність суспільної праці, збільшувати прибуток організацій, знижувати матері-
аломісткість продукції, економити сировину і паливо та підвищувати конку-
рентоспроможність продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Шлях «якості» для країни на наш погляд, можуть забезпечити такі складові: 
ідеологія якості життя та розвитку; інноваційний бізнес; конкурентоспромож-
ність на світовому ринку; інтеграція у світовий простір зі збереженням реаль-
ного суверенітету. Ключове обмеження для всієї нашої економічної системи на 
шляху до якості це нестача знань. Необхідно ініціювати розробку державних, ре-
гіональних програм, які будуть формувати інфраструктуру навчання та досвіду 
роботи на засадах якості. Перебудова інфраструктури навчання щодо управління 
якістю. Характер навчальних програм має бути інтелектуально привабливим для 
того щоб завоювати серця молодих фахівців і штовхнути їх на шлях до якості. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті представлено сучасні підходи до формування організаційно-
економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприєм-
ства. Визначено основні риси механізму та доведено необхідність його за-
стосування в умовах нестабільного середовища. 

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, конкуренто-
спроможність підприємства, управління, нестабільне середовище.

Modern approaches to formation of the organizational- economic mechanism 
of management of competitiveness of the enterprise are presented in article. 
Defined the main features of the mechanism and the necessity of its application in 
an unstable environment.

Keywords: organizational-economic mechanism, competitiveness, manage-
ment, unstable environment.

Вступ. Більшість промислових підприємств сьогодні не можуть швид-
ко адаптуватися до постійно змінних факторів зовнішнього середовища. 
У ринкових умовах функціонування тільки те підприємство отримує спро-
можність подальшого економічного та соціального розвитку, яке в своїй 
діяльності активно використовує механізм управління конкурентоспро-
можністю підприємства. Саме тому одним з актуальних питань для керів-
ників підприємств є формування організаційно-економічного механізму 
управління конкурентоспроможністю підприємства, який спроможний 
забезпечити ефективність управління та конкурентоспроможність під-
приємства в умовах нестабільного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування орга-
нізаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможніс-
тю підприємства досліджувались такими вітчизняними та зарубіжними 
вченими як Л. В. Балабанова, Т. Л. Безрукова, Л. М. Варава, Л. С. Єгорова, 
Ю. Б. Іванова, В. А. Павлова, Д. В. Погребняк, В. В. Чепурко та ін. Проте біль-
шість із них концентрували увагу на створенні та вдосконаленні одного з 
видів організаційно-економічних механізмів, залишаючи поза увагою пи-

тання узагальнення та підсумовування сучасних підходів до формування 
організаційно-економічного механізму управління конкурентоспромож-
ністю підприємства.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз сучасних 
підходів до формування організаційно-економічного механізму управлін-
ня конкурентоспроможністю підприємства та особливостей кожного з них 
в умовах нестабільного середовища.

Результати дослідження. Організаційно-економічний механізм управ-
ління конкурентоспроможністю є складною категорією управління. Він є 
сукупністю заходів, які спрямовані на досягнення поставлених цілей.

Під організаційно-економічним механізмом управління конкуренто-
спроможністю підприємства варто розуміти сукупність засобів та методів 
створення системи цілісного управління розвитком підприємства та ре-
зультатами його діяльності, направленого на довгострокове забезпечення 
його конкурентних позицій на ринку [1].

Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспро-
можністю підприємства є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх 
чинників функціонування та розвитку підприємства, в якому відобража-
ється складна система різноманітних економічних відносин. Разом з тим, 
зі свого якісного боку, він виступає і визначальним фактором успішності 
цього підприємства, будучи інструментом досягнення поставленої мети [2]. 

На думку Погребняка Д. В., організаційно-економічний механізм управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств має забезпечувати довго-
строкові конкурентні переваги і сприяти нарощуванню конкурентного по-
тенціалу в контексті загальних управлінських функцій (рис. 1).

Рис. 1. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства 
в контексті загальних функцій управління

Джерело: складено авторами на основі [1]

Безрукова Т.Л. в структурі організаційно-економічного механізму ви-
діляє три системи: систему забезпечення, функціональну систему, цільову 
систему (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура організаційно-економічного механізму управління конку-
рентоспроможністю підприємства 

Джерело: складено авторами на основі [3]

Зміст кожної з систем та кількість підсистем в кожній з систем органі-
заційно-економічного механізму управління підприємством залежить від 
типу підприємства, сфери і масштабів діяльності, ступеня впливу зовніш-
нього середовища і результатів діяльності підприємства та інших факторів.

Таким чином, в якості організаційно-економічного механізму слід роз-
глядати комплексну систему, що складається з системи забезпечення, 
функціональної та цільової системи, які містять певну сукупність органі-
заційних і економічних важелів, які впливають на економічні і організа-
ційні параметри системи управління підприємством з метою забезпечення 
ефективності управління і отримання конкурентних переваг [3].

Згідно з Варавою Л.М. організаційно-економічний механізм управлін-
ня конкурентоспроможністю підприємства розробляється та функціонує 
під впливом факторів зовнішнього середовища та є складовою частиною 
системи стратегічного управління підприємством (рис. 3).

З рис. 3 видно, що дія організаційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємства неможлива без організаційно-еко-
номічного забезпечення цього процесу, пов’язаного з розробкою та ефектив-
ним функціонуванням підсистем управління: управління маркетинговою ді-
яльністю; управління якістю; управління виробничою діяльністю; управлін-
ня фінансовою діяльністю; управління персоналом підприємства [4].

З іншої сторони організаційно-економічний механізм управління конку-
рентоспроможністю підприємства можна представити як специфічну багато-
функціональну систему, що складається з комплексу взаємопов’язаних бло-
ків, серед яких виділено блоки управління рівнем та системою забезпечення 
конкурентоспроможності (рис. 4). Реалізація означених блоків дозволяє ко-
ординувати дії менеджменту щодо досягнення заданого рівня конкуренто-
спроможності для забезпечення оперативного реагування на зміни впливу 
зовнішнього і внутрішнього середовища та коригування обраної стратегії.

Рис. 3. Схема організаційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Джерело: складено авторами на основі [4]
Як видно з блок-схеми, структуру організаційно-економічного меха-

нізму управління конкурентоспроможністю формують вісім програмно-
цільових комплексних блоків. Вони відображають необхідні дії, конкретні 
економічні, техніко-технологічні заходи в їх взаємозв’язку та взаємозалеж-
ності, реалізація яких буде сприяти здійсненню результативних управлін-
ських рішень у визначеній сфері діяльності. Усі блоки системи об’єднані 
базовим принципом: кожен з них забезпечує розв’язання проблеми підви-
щення конкурентоспроможності підприємства, посилення його позицій на 
світовому та внутрішньому ринках, стійкий розвиток за рахунок створен-
ня конкурентних переваг. Кожен з блоків, у свою чергу, також може роз-
глядатися як система, що включає різні системоутворюючі компоненти [5].

Аналіз найбільш поширених варіантів формування організаційно-еко-
номічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства 
дозволяє виділити його основні риси, відповідно до яких він:

• спрямований на забезпечення довгострокових конкурентних переваг 
на ринку та має сприяти нарощуванню конкурентного потенціалу;
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Рис. 4. Організаційно-економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Джерело: складено авторами на основі [5]

• забезпечує ефективність управління та дозволяє координувати дії 
менеджменту щодо досягнення заданого рівня конкурентоспроможності;

• є складовою частиною системи стратегічного управління підприємством;
• розробляється та функціонує під впливом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища та дозволяє оперативно реагувати на зміни в 
умовах нестабільного середовища;

Сьогодні, в умовах нестабільного середовища, однією з найважливіших 
функцій організаційно-економічного механізму управління конкуренто-
спроможністю підприємства є захист від несприятливих умов ринкового 
середовища, який повинен передбачати розробку комплексу заходів з об-
меження економічного ризику в діяльності підприємства, що безпосеред-
ньо впливає на рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що, незважаючи на зна-
чні відмінності в побудові організаційно-економічного механізму управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства, діяльність будь-якого з них 

спрямована на забезпечення та підвищення конкурентоспроможності під-
приємства в умовах нестабільного середовища. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є побудова органі-
заційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю 
підприємства,який об’єднав би всі напрацювання в даній сфері.
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УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИМИ 
РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Статтю присвячено дослідженню валютно-фінансових ризиків, що зараз 
супроводжують діяльність вітчизняних промислових підприємств, а також 
опрацюванню методів управління ними. Виявлені причини виникнення таких ри-
зиків – проаналізовані макроекономічні тенденції та показники, що спричинили 
досягнення фінансово-валютними ризиками катастрофічного рівня. Розглянуто 
перспективні напрямки управління ризиками підприємств при здійсненні зовніш-
ньоекономічної та інвестиційної діяльності Сформульовано висновок про необхід-
ність хеджування валютно-фінансових ризиків, зокрема використання терміно-
вих фінансових інструментів. Досліджено можливості, перспективи та загрози 
застосування деривативів підприємствами реального сектору економіки. 
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Ключові слова: фінансова діяльність, фінансовий ризик, хеджування, 
дериватив.

The article studies the currency and financial risks, in which domestic industry en-
terprises activity are accompanied. Methods of the risks management are developed. 
Causes of these risks are identified – macroeconomic trends and indicators that led to 
the achievement of financial and currency risks their catastrophic level are analyzed. 
Perspective directions of enterprise risk management in foreign trade and investment 
are considered. The conclusion about the need to hedge currency and financial risks, 
including the using of forward financial instruments, are formulated. Possibilities, 
prospects and threats of using derivatives by enterprises in real sector are investigated.

Keywords: financial activities, financial risk, hedging, derivative.

Вступ. Діяльність підприємств в ринковому середовищі, особливо зараз, 
зазнає впливу некерованих чинників та відбувається в умовах невизначенос-
ті, конфліктності, неможливості здійснення точних економічних прогнозів, 
необхідних для прийняття економічних рішень. Тому вивчення і врахування 
таких чинників і породжуваного ними ризику та уміння приймати адекватні 
рішення є основоположними умовами виходу підприємств з кризи та забез-
печення їх конкурентоспроможного функціонування. Найбільш відчутними 
в загальному портфелі ризиків підприємства є фінансові ризики, під якими 
розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків 
у формі втрати доходу або реальної вартості капіталу. Тому особливу увагу 
необхідно приділити управлінню саме фінансовими ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий ризик належить до 
фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту. Однак 
ступінь їх впливу на результати діяльності значно підвищилася в результаті все-
бічного розгортання кризових явищ, що нині відбувається. Критична маса не-
сприятливих подій призвела до багаторазового підвищення рівня фінансових 
ризиків. Дослідженню проблематики фінансових ризиків та їх управління при-
свячені праці таких вчених, як Б. Вишнівська, Л. Горбач, С. Осадець, Т. Ротова, 
Л. Руденко, В. Шахов, та інших. Однак єдиного загальноприйнятого підходу до 
визначення сутності фінансових ризиків, вибору методів управління ними та 
способів їх покриття не сформовано. З огляду на катастрофічний рівень валют-
но-фінансових ризиків, що сьогодні супроводжують діяльність промислових 
підприємств, ці дослідження потребують опрацювання та подальшого роз-
витку. Для того, щоб зберегти цілісність підприємств, забезпечити як мінімум 
докризовий рівень ефективності та прибутковості їх діяльності, необхідно роз-
робити та впровадити на практиці конкретні методики та рекомендації щодо 
управління валютно-фінансовими ризиками, які допоможуть вітчизняним 
підприємствам скоротити негативні наслідки впливу кризових явищ.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження валютно-фі-
нансових ризиків, що супроводжують діяльність підприємств, та форму-
лювання перспектив управління ними.

Результати дослідження. У загальному портфелі ризиків підприємства 
значне місце займають фінансові ризики. Напруження соціально-політич-
ної та економічної ситуації в країні та кон’юнктури валютно-фінансового 
ринку призводить до зростання впливу фінансових ризиків на результа-
тивність фінансової діяльності підприємства. Загальна класифікація видів 
фінансових ризиків охоплює такі основні їх види як валютний, кредитний 
та інвестиційний [1]. При більш розширеній класифікації в якості окремих 
їх видів виділяють валютний, інфляційний, інвестиційний, податковий, 
кредитний та процентний ризики [2]. 

Однак всі види фінансових ризиків, не залежно від діапазону їх класи-
фікації, є взаємопов’язаними, взаємодіючими між собою і посилюючими 
один одного. Якщо дослідити механізм їх взаємодії, можна зробити висно-
вок, що вплив фінансових ризикових чинників носить рефлексивний та 
резонансний характер. Спробуємо проаналізувати основні причини ви-
никнення такої ситуації.

Україна є надзвичайно залежною від торгівлі із зовнішнім світом, тому 
її економіка занадто вразлива до зовнішніх змін  – зміни світових цін на 
сировину та матеріали, товарної структури торгівлі, торгівельної політи-
ки країн-партнерів тощо. Ключовою є прив’язаність економіки України 
до імпорту енергоресурсів. Останні роки зовнішньоекономічна діяльність 
країни потрапила під потрійний негативний влив: від партнерів по СНД, 
партнерів з країн ЄС та США. З боку країн Митного союзу такий вплив є на-
слідком циклічного економічного спаду в регіоні, падіння попиту на укра-
їнський експорт через політику імпортозаміщення; запровадження заходів 
протекціонізму та жорсткого економічного тиску, що пов’язано з відмовою 
України від інтеграції. З боку інших країн такий вплив частково можна по-
яснити загалом пригніченим економічним станом більшості країн, а також 
трансформацією товарної структура світової торгівлі – скоротилися фізич-
ні обсяги торгівлі сировинними товарами, одночасно відбулося зростання 
обсягів торгівлі машинами, обладнанням, транспортними засобами та спо-
живчими товарами тривалого користування. Визначальним чинником в цій 
ситуації стало те, що за відсутності чіткого геостратегічного вибору Україна 
опинилася в ролі об’єкта конкурентної боротьби трьох масштабних геопо-
літичних сил, у кожної з яких своє бачення перспектив розвитку регіону, до 
якого територіально належить Україна. Ситуація загострилася відсутністю 
економічних ресурсів, які необхідні для переорієнтації зовнішньоекономіч-
них зв’язків країни в напрямку певного шляху інтеграційного розвитку та 
проведення необхідної для цього структурної модернізації [3]. 

В підсумку в Україні сформувалась глибока системна криза, виникла 
залежність від зовнішнього фінансування, основним видом якого є за-
позичення. Розгортання кризових явищ розповсюдилося на валютний 
ринок. Протягом всього минулого року національна валюта знецінювала-
ся швидкими темпами. Станом на початок лютого офіційний курс націо-
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нальної валюти досяг свого безпрецедентного рівня – близько 18 гривень 
за долар. На «чорному» ринку вартість долара коливалась близько 21-22 
гривень [4]. Після цього Національний банк України прийняв рішення по-
чинаючи з 05.02.2015р. відмовитися від використання індикативного курсу, 
забезпечивши єдиний ринковий курс гривні на міжбанківському валютно-
му ринку. Це було запроваджено, з одного боку, на вимогу Міжнародного 
валютного фонду про ринкове курсоутворення, з іншого – з метою вирів-
нювання різниці курсів. В такий спосіб можна усунути стимули для роз-
витку «чорного» ринку, однак на початковому етапі офіційний курс, най-
імовірніше, знизиться до ринкового курсу на рівні близько 21-22 гривень 
за долар [5].

Подальшим кроком стало ухвалення НБУ рішення про підвищення з 
06.02.2015р. облікової ставки з 14,0% до 19,5% річних і відповідне коректу-
вання ставок по активних і пасивних операціях Національного банку [4]. 
Дисконтна ставка НБУ  – це монетарний інструмент, за допомогою якого 
Національний банк установлює для комерційних банків орієнтир за вар-
тістю притягнутих і розміщених грошових ресурсів. Дисконтна ставка є 
базовим індикатором для оцінки вартості коштів. На рисунку 1 можна по-
бачити динаміку курсу національної валюти за період 2011-2015 років. 

Узагальнюючи, в якості основних безпосередніх причин валютно-фі-
нансової кризи можна назвати загальну політичну і зовнішньоекономічну 
невизначеність та економічну стагнацію в країні, зростання зовнішнього 
боргу та дефіцит платіжного балансу, кризу банківської системи, відтік 
іноземного капіталу та відсутність інвестицій, відсутність реальної фі-
нансової допомоги тощо. Знецінення валюти обумовлює високий рівень 
інфляції в країні, подорожчання імпортних товарів, а також товарів, у вар-
тості яких значну роль відіграє імпортна сировина. За прогнозами, у 2015 
році зростання цін буде зафіксовано на всі товари. Імпортні товари подо-
рожчають ще як мінімум вдвічі [5].

Зменшення обсягів зовнішньої торгівлі могло б бути частково компен-
соване заміщенням імпортної продукції аналогічною вітчизняною та акти-
візацією внутрішньої торгівлі. Однак зниження інвестиційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання та низький рівень внутрішнього 
споживчого попиту, не дозволяють компенсувати втрати, викликані зву-
женням зовнішнього ринку [3]. 

З наведених даних видно, що сьогодні надзвичайно важливим чинни-
ком забезпечення стійкості і конкурентоспроможності підприємств реаль-
ного сектору економіки на ринку стає уміння прогнозувати валютні ризи-
ки та управляти ними. 

Управління валютними ризиками передбачає проведення їх детально-
го аналізу, оцінку можливих наслідків та вибір відповідних методів управ-
ління. Оцінка ризиків передбачає визначення тривалості періоду їх дії, 
суми коштів, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідни-

ми зобов’язаннями, що можуть виникнути в майбутньому. За характером і 
місцем виникнення валютні ризики поділяють на ризики щодо країни та 
валютно-курсові ризики, що включають до свого складу операційні (тран-
сакційні), трансляційні (бухгалтерські) і валютно-економічні ризики [2].

Рис. 1. Динаміка зміни курсу української гривні 
щодо долара США за період 2011-2015 рр.

Джерело: складено авторами на основі [6]

Управління валютними ризиками передбачає вибір однієї з декількох 
альтернативних стратегій. Більшість підприємств віддають перевагу про-
веденню селективного управління, коли враховуються тільки «неприйнят-
ні» ризики, вірогідність та ймовірність збитків від настання яких є висо-
кими. Після того як прийнято рішення про необхідність захисту, підпри-
ємство постає перед необхідністю вибору відповідного методу управління 
валютним ризиком. Такі методи підрозділяють на дві групи. Перша – вну-
трішні методи, що являють собою заходи превентивного характеру щодо 
запобігання виникненню валютного ризику. Друга – зовнішні методи, що 
впливають головним чином не на процес виникнення ризику, а на його на-
слідки шляхом їх усунення. Всі зазначені групи методів можуть мати як ко-
роткостроковий, так і довгостроковий характер.

Розповсюдженими у світовій практиці підходом до управління валют-
ними ризиками є використання фінансових інструментів, яке називають 
хеджуванням (hedging). Хеджування полягає в тому, щоб здійснити ва-
лютно-обмінні операції до того моменту, коли відбудеться небажана зміна 
курсів, або ж компенсувати збитки від такої зміни за рахунок зустрічних 
операцій з валютою, курс якої змінюється в протилежному напрямку. На 
практиці використовується велика кількість різних методів хеджування, 
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основними серед яких є використання операцій з валютними деривати-
вами, у тому числі: валютні операції «форвард»; операції «своп»; опціонні 
угоди; валютні ф’ючерсні контракти; форфейтинг – дисконтування вимог 
в іноземній валюті та самострахування. Зазначені методи переплітаються 
між собою, їх можна комбінувати. Статистика світового валютно-фінансо-
вого ринку демонструє динамічне зростання популярності таких методів 
та обсягів торгівлі деривативами – за останні двадцять років оборот такої 
торгівлі збільшився майже в 10 разів [7]. 

В Україні торгівлю деривативами розпочато в 1995 році. Потім на до-
вгий час через «незрілість» валютного ринку по більшості з них торгівля 
була призупинена, або носила дуже обмежений характер. Торгівля дери-
вативами й досі перебуває на початковому етапі свого розвитку, її обсяги 
незначні, а спектр цих інструментів – вкрай обмежений. В 2013 році обсяг 
торгів деривативами склав 0,98 % загального обсягу торгів на фондовому 
ринку. Більше 99 % обсягу торгів на біржовому ринку припадає на дві з 
українських фондових бірж – «Перспектива» та «Українська біржа» [8]. 

На даний час одним із перспективних інструментів хеджування валют-
них ризиків можуть стати ф’ючерсні та опціонні контракти на курси грив-
ні щодо євро та долара США. 21.01.2015 р. фондова біржа «Перспектива» 
запустила торги валютними ф’ючерсами та опціонами на курси гривня – 
євро, гривня – долар США, а трохи згодом, 28.01.2015 р., «Українська біржа» 
розпочала торги ф’ючерсними контрактами на курс гривня – долар США і 
на ціну однієї тройської унції афінованого золота [4]. 

Вітчизняні підприємства які вже зазнали істотних збитків через валют-
но-фінансову кризу і девальвацію гривні, повинні якомога швидше ство-
рити та застосовувати в своїй діяльності ефективну систему хеджування 
ризиків, а НБУ та комерційні банки – сприяти розвитку цього процесу. 

Використання термінових фінансових інструментів підприємствами ре-
ального сектору економіки дійсно надасть їм можливість отримати певну 
незалежність від змін валютних курсів, але лише за умови можливості отри-
мання достатньо точного прогнозу напрямку руху курсів. Нові інструменти 
дозволяють страхувати не лише ризики експортерів та імпортерів, а також 
можуть бути використані інвесторами. Однак, вітчизняні підприємства по-
боюються використання деривативів у зв’язку з недовірою, незвичністю 
форми нових маловідомих фінансових інструментів. На думку фахівців, 
основні перешкоди для розвитку строкового ринку пов’язані з відсутністю 
послідовної законодавчої бази, що відповідає реальній економічній ситуації 
в країні і загальноприйнятим на світовій економічній арені нормам і понят-
тям, відсутністю регулятивного механізму, діючого на ринку деривативів [8].

Висновки. Отже, управління фінансовими ризиками на підприємствах 
України в умовах нестабільної політико-економічної ситуації країни є дуже 
важливим аспектом їх фінансово-господарської діяльності. Хеджування – 
один з методів, який дозволяє зменшити валютний ризик експортерів, 

імпортерів та інвесторів. Для забезпечення умов повномасштабного ви-
користання з цією метою термінових фінансових інструментів необхідно 
вдосконалити нормативно-законодавчу базу, створити відповідне мето-
дичне забезпечення. Це підвищить ступінь довіри керівників підприємств 
реального сектору до таких інструментів. Однак зменшення ризику зо-
внішньоторговельних та інвестиційних угод не означає збільшення вар-
тості чи зростання рентабельності підприємства. Тому приймати рішення 
про хеджування валютно-фінансових ризиків потрібно в рамках загальної 
стратегії управління ризиками, виходячи зі ступеня участі підприємства в 
зовнішньоекономічній діяльності.
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ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджується комплексна система управління підприєм-
ствами сфери IT. Визначено та досліджено наступні системи управління 
для підприємств сфери IT: логістична система, система управління пер-
соналом, система охорони праці, фінансова система, система управління 
проектами. Представлена модель системи управління підприємством як 
в цілому, так і в розрізі її підсистем.

Ключові слова: управління підприємством, управління персоналом, 
логістична система, фінансова система, система управління проектами.

This paper examines the complex system of business management in IT. De-
fined and investigated the following management system for enterprises in the IT: 
logistics system, personnel management system, safety system, financial system, 
project management system, quality management system. The model of enterprise 
management system are provided as a whole and its subsystems.

Keywords: business management, personnel management, logistics system, 
financial system, project management system.

Вступ. У конкурентних ринкових умовах перед підприємствами IT сфе-
ри постають нові завдання − чітке своєчасне виконання клієнтських за-
мовлень, управління собівартістю продукції, зниження витрат.

Сучасний стан вітчизняної економіки, складність і висока динамічність 
зовнішнього середовища, зростаючий вплив з боку конкурентів вимага-
ють від усіх промислових підприємств безперервного розвитку, реалізації 
свого потенціалу на основі застосування сучасних теорій і методів управ-
ління, що відповідають сформованим економічним умовам.

Ситуація, пов’язана з кризою фінансово–економічної системи, що скла-
дається на світовому ринку, все більше виявляє недоліки існуючої системи 
державного регулювання економікою і доводить необхідність коригуван-
ня його форм і методів щодо економічного та промислового розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему визначення та 
апробації комплексної системи управління підприємством досліджували 
велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них варто 
виділити: С. Аптекар, І.Б ланк, В. Бєлолипецький, Н. Власова, В. Ковальов, 

А. Ковальова, А. Крутик, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Д.Моляков, Л. Омеля-
нович, А. Поддєрьогін, О. Стоянова, Н. Ушакова, Л. Фролова та інші. Однак 
у наукових працях сучасних авторів відсутні єдині підходи до трактування 
сутності основ комплексної системи управління підприємством.

Постановка завдання. Метою статті є характеристика загальних основ 
комплексної системи управління підприємством.

Результати дослідження. Незважаючи на велику кількість видів орга-
нізаційних структур, а також методів їх побудови, існують проблеми ство-
рення таких структур, які не тільки мають відповідати цілям і завданням 
організації, а й здатні гнучко перебудовуватися під впливом певних факто-
рів, а іноді й успішно протистояти їм.

Для вирішення цієї складної задачі необхідно піти шляхом фундамен-
тального переосмислення і радикального перепроектування існуючих ме-
тодів роботи промислового підприємства. Для цього необхідно поглянути 
на роботу підприємства як на сукупність пронизують його бізнес–процесів. 
Розглянемо концепції різних систем управління [4]:

JUST IN TIME (JIT). Можливість забезпечення постачання матеріальних 
ресурсів точно в заданий термін; можливість передбачити попит на готову 
продукцію хоча б на термін поставки + термін виробництва.

MRP. Задоволення потреби в матеріалах, компонентах і комплектуючих 
для планування виробництва і доставки споживачеві; підтримання низь-
ких рівнів запасів матеріальних ресурсів, готової продукції; планування 
виробничих операцій, розкладів доставки, закупівельних операцій; забез-
печення потоку планових кількостей матеріальних ресурсів і запасів про-
дукції за час, що використовується для планування.

LEAN PRODUCTION. Логістична концепція «Learn Production», по суті, 
є розвитком підходу «just in time». І включає: високі стандарти якості про-
дукції; низькі виробничі витрати; швидке реагування на споживчий попит; 
короткий час переналагодження обладнання.

ЕRР. ЕRР пов’язує виконання основних операцій і планування вироб-
ництва, планові потреби автоматично передаються до процесу закупівлі і 
назад. Вартість продукції і фінансовий облік автоматично змінюються, а 
критична інформація про операції, прибутковості продукції, результати ді-
яльності підрозділів і так далі стає доступною в реальному часі.

СSRР. СSRР використовує інтегровану функціональність ЕRР і перена-
правляє виробниче планування від виробництва до покупця. СSRР надає 
дієві методи та програми для створення продуктів з підвищеною цінністю 
для покупця. Відбувається синхронізація покупця з внутрішнім плануван-
ням і виробництвом.

Вищенаведені системи управління використовуються в основному за 
кордоном. Застосування таких систем в Україні не дає позитивного резуль-
тату. Розглянуті системи не охоплюють всі системи управління підприєм-
ством, тим самим виникає необхідність застосування декількох систем.
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Організація ефективної системи управління актуальна для україн-
ських підприємств ІТ сфери, і, тож необхідно забезпечити процесну взає-
модію різних структурних підрозділів, оптимальним чином розподіливши 
відповідальність у бізнес–процесі. На рис. 1 представлена комплексна мо-
дель системи управління. Запропонована модель включає в себе системи 
управління, необхідні для життєвого циклу підприємства.

Рис. 1. Модель системи управління підприємтсвом галузі ІТ
Джерело: складено авторами на основі [2]

Система менеджменту якості − це система, що забезпечує ефективну 
роботу підприємства. Методологія створення системи менеджменту якості 
керується системним і процесним підходами.

Вона включає формулювання місії, політики і стратегії, формування ор-
ганізаційної структури, реінжиніринг бізнес–процесів, розробку докумен-
тації, системи коригувальних та запобіжних дій, проведення аудитів, безпе-
рервне поліпшення всіх робочих процесів [5, с. 214]. Система менеджменту 
якості − це реальний інструмент безперервного вдосконалення діяльності 
підприємства і джерело економічних вигод за рахунок аналізу, контролю, 
документованості і періодичного перегляду ключових управлінських та ви-
робничих процесів відповідно до вимог міжнародного стандарту.

Фінансова система підприємства − це ієрархічна система центрів фі-
нансової відповідальності підприємства, яка визначає їх вкладеність та 
економічну супідрядність і призначена для комплексного управління еко-
номічними результатами діяльності підприємства. Метою підприємниць-
кої діяльності є отримання прибутку, забезпечення платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства. Тому фінансова система повинна забез-
печувати: розрахунки фінансових показників, що характеризують фактич-

ні фінансові результати і фінансовий стан підприємства; вибір правильної 
методики та достовірні розрахунки, що дозволяють приймати рішення, 
вибрати правильну стратегію і тактику формування та використання фі-
нансових ресурсів на майбутнє, спланувати доходи і витрати.

Система управління персоналом, заснована на методології управління 
персоналом, припускає розгляд сутності персоналу організації як об’єкта 
управління, процесу формування поведінки індивідів, відповідного цілям і 
завданням організації, методів і принципів управління персоналом [2, с. 176].

Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних організацій дозволяє 
сформувати головну мету системи управління персоналом − забезпечення 
кадрами, організацію їх ефективного використання, професійного і соці-
ального розвитку. 

Розглянемо запропоновану систему управління персоналом (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиція системи управління персоналом
Джерело: складено авторами на основі [2]

Для блоку «Визначення потреб у персоналі» [А1] виконується плануван-
ня якісної потреби в персоналі, вибір методів розрахунку кількісної потре-
би в персоналі, планування кількісної потреби в персоналі.

Для блоку «Забезпечення персоналом» [А2] входом буде співбесіда. Зміст: 
отримання і аналіз маркетингової (в області персоналу) інформації, розроб-
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ка та використання інструментарію забезпечення потреби в персоналі, від-
бір, його ділова оцінка. Вихід − посадові інструкції. Механізмом є директор.

У блоці «Розвиток персоналу» [А3] передбачається планування та реалі-
зація кар’єри і службових переміщень, організація та проведення навчан-
ня. Виходом є кваліфікований персонал.

У блоці «Правове забезпечення» [А4] процесу управління персоналом 
управлінням є КЗПП. Зміст блоку: правове регулювання трудових взаємин, об-
лік і статистика персоналу, інформування колективу і зовнішніх організацій з 
кадрових питань, розробка кадрової політики. Виходом буде трудовий договір.

Блок «Мотивація результатів праці» [А5] містить управління змістом і 
процесом мотивації трудової поведінки, управління конфліктами, вико-
ристання монетарних спонукальних систем: оплати праці, участі персона-
лу в прибутках і в капіталі підприємства. Виходом є мотивація.

Для блоку «Використання персоналу» [А6] входом будуть: посадові ін-
струкції, кваліфікований персонал, трудовий договір, мотивація. Зміст 
блоку: визначення змісту та результатів праці на робочих місцях, виробни-
ча соціалізація, введення персоналу, забезпечення безпеки праці, вивіль-
нення персоналу. Виходом є якість управління персоналом.

Методологія формування логістичних систем містить раціоналізацію 
процесів управління підприємством шляхом виявлення та усунення вну-
трішньосистемних і міжсистемних конфліктів, перетворених у взаємови-
гідні компроміси корпоративного співробітництва, використовувані для 
підвищення конкурентоспроможності організації [4].

Логістична оптимізація матеріального дозволяє знизити сукупні витра-
ти на рух товару, результат досягається за рахунок здійснення різних заходів.

Система управління проектами − область діяльності, в ході якої визна-
чаються і досягаються чіткі цілі при балансуванні обсягу робіт, ресурсів, 
часу, якості та ризиків в рамках деяких проектів, спрямованих на досяг-
нення певного результату при зазначених обмеженнях. Ключовим факто-
ром успіху проектного управління є наявність чіткого заздалегідь визна-
ченого плану, мінімізації ризиків і відхилень від нього [1].

Система охорони праці − система збереження життя і здоров’я працівни-
ків у процесі трудової діяльності, яка включає правові, організаційно–техніч-
ні, санітарно–гігієнічні, лікувально–профілактичні, реабілітаційні та інші за-
ходи [3]. Для розробки системи управління охороною праці потрібно аналіз 
та оцінка стану охорони праці на підприємстві. Новий підхід до формування 
системи заснований на принципах доступності, гласності та відкритості.

Висновки. Методологія побудови нової системи управління підпри-
ємством сфери ІТ передбачає системне проектування кожного підрозділу, 
виявлення потоків матеріальних та інформаційних, оптимізацію керова-
них матеріальних та інформаційних ресурсів, планування, виробничі тех-
ніко–економічні розрахунки, стандартизація підприємства.

Використання описаних методологій і концепцій здійснюється як 
комплекс математичних задач, в результаті рішення яких створюється ін-
тегрована матеріалопровідна система, що забезпечує економічний виграш.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто сутність понять «конкурентні переваги», «кон-
курентоспроможність підприємства», визначено важелі регулювання 
конкурентоспроможністю, наведені методологічні завдання вирішення 
проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: конкурентні переваги, конкуренція, конкурентоспро-
можність.

In this article the essence of the concepts of «competitive advantage» and «com-
petitiveness» are considered, the leverage of competitive regulation are defined, the 
methodological problem to the improvement of competitiveness are cited.

Keywords: competitive advantage, competition, competitiveness.

Вступ. Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизня-
ної продукції в умовах подальшого розвитку економіки пов’язана, насампе-
ред, з розробкою системи управління конкурентоспроможністю. Завоюван-
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ня і утримання конкурентних переваг – це ключові фактори успіху підпри-
ємства в конкурентній боротьбі. Особливої гостроти ця проблема набуває в 
умовах посилення інтенсивності конкуренції на окремих ринках, де вироб-
никам продукції потрібно постійно відслідковувати зміну попиту, вартості 
сировинних ресурсів, а питання рентабельності активів прямо залежить від 
ступеня використання новітніх підходів у сфері стратегічного маркетингу.

Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвиненого, 
цивілізованого ринку, що включає сферу виробництва та товарообміну. 
Завдяки активному інтересу до проблем підвищення конкурентоспро-
можності суб’єктів господарювання, що виник внаслідок розвитку рин-
кових відносин, з’явилася велика кількість розробок, спрямованих на 
вирішення цієї проблеми. Для сформованих концептуальних підходів до 
управління конкурентними перевагами характерна безліч відмінностей, 
що стосуються не тільки понятійного апарату, а й постановки цілей, тео-
ретико-методологічної і практичної бази процесу дослідження та аналізу 
ринку. Незважаючи на значні досягнення у теорії та практиці управління 
конкурентоспроможністю підприємства, залишається ще ряд проблем, 
які є предметом дискусій учених-економістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, у більшості наукових 
праць вітчизняних і закордонних учених використовується універсальний 
підхід до розгляду ролі конкурентних переваг підприємства в процесах 
збільшення присутності на ринку, з урахуванням посилення інтенсивності 
галузевої конкуренції. При цьому недостатньо систематизовані поняття та 
методологія для вивчення рівня конкурентоспроможності підприємства 
як найважливішого інструмента посилення позицій підприємства в кон-
курентній боротьбі, недостатньо досліджені питання розробки та практич-
ного використання кількісного підходу для оцінки результатів управління 
конкурентними перевагами [1; 10–11].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження управління конку-
рентними перевагами суб’єктів господарювання в Україні.

Результати дослідження. Управління конкурентоспроможністю під-
приємства має бути спрямованим на вирішення таких завдань: 

1) нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних (де-
структивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підпри-
ємства шляхом формування захисту проти них;

2) використання позитивних зовнішніх чинників впливу для впливу та 
реалізації конкурентних переваг підприємства;

3) забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізацію з 
динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку. 

Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпе-
чення життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-
яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньо-
му середовищі [2; 380].

Суб’єктами управління конкурентоспроможністю підприємства є пев-
не коло осіб, що реалізують його (управління) мету: 

1. Власник підприємства, який за будь-яких умов має брати безпосередню 
участь у формуванні стратегічних цілей та завдань підприємства, пов’язаних 
з економічними інтересами та фінансовими можливостями власника.

2. Вищий управлінський персонал підприємства (директор, заступники 
директора та керівники тих підрозділів підприємства, що формують лан-
цюг цінностей підприємства).

3. Лінійні менеджери операційних підрозділів підприємства, які є від-
повідальними за ефективну реалізацію планів дій із забезпечення належ-
ного рівня конкурентоспроможності. 

4. Менеджери-економісти консалтингових компаній, що залучаються 
на підприємство на платній основі для розробки та реалізації підвищення 
рівня конкурентоспроможності.

5. Державні та відомчі структури та органи, повноваження яких визна-
чаються відповідними нормативними документами. 

Структуру системи управління конкурентоспроможністю формують 8 
програмно-цільових комплексних груп факторів, які відображують необ-
хідні дії, конкретні організаційні, економічні, техніко-технологічні заходи 
у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, реалізація яких буде сприяти ре-
зультативному здійсненню управлінських рішень у певній сфері діяльнос-
ті. Всі групи системи об’єднані базовим принципом  – кожен з них забез-
печує розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності під-
приємства, підсилення його позицій на світовому та внутрішньому ринках, 
забезпечення стійкого розвитку за рахунок створення та підтримки конку-
рентних переваг. Кожна з груп, у свою чергу, також може розглядатися як 
система, що включає різноманітні системо утворюючі компоненти.

Група 1. Вибір конкурентної стратегії підприємства, в межах якого здій-
снюється вибір: стратегії надбання підприємством конкурентних переваг 
(контроль за витратами, диференціація, фокусування); стратегії забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства (передбачає товарно-рин-
кової, ресурсно-ринкової, технологічної, соціальної, фінансово-інвести-
ційної, інтеграційної, управлінської стратегій); стратегії конкурентної по-
ведінки підприємства (наступальна, оборонна, коопераційна). 

Група 2. Досягнення синергетичного ефекту в системі управління кон-
курентоспроможністю, який виникає в результаті: кардинальної перебудо-
ви організаційно-господарської структури управління; створення продук-
тивних центрів прибутку і відповідальності за госпрозрахункові результа-
ти діяльності; упровадження підприємницького типу внутрішньо фірмо-
вого менеджменту; забезпечення комплексного підходу до реорганізації 
системи та структури внутрішньофірмового управління; удосконалення 
організаційних форм і методів маркетингових досліджень; оптимального 
вирішення завдань реформування відносин власності. 
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Група 3. Реформування системи управління персоналом і трудовою мо-
тивацією на основі: підвищення об’єктивності оцінки результатів праці; 
створення умов для творчої праці, розробки ефективної системи визна-
ння трудових заслуг, упровадження нетрадиційних методів стимулювання 
і оплати праці; удосконалення механізму мотивації і відповідальності за 
забезпечення конкурентоспроможності; реорганізації системи навчання 
і перепідготовки кадрів з урахуванням вимог стратегічного менеджменту; 
забезпечення участі працівників у прийнятті управлінських рішень. 

Група 4. Комплексний підхід до підвищення якості та конкурентоспро-
можності продукції, який передбачає: технічне переозброєння і модерні-
зацію виробництва, впровадження прогресивних технологічних процесів; 
розробку ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності, експортну 
орієнтацію товарної політики; розвиток співробітництва на взаємовигідних 
умовах із західними провідними фірмами щодо виготовлення наукомісткої 
високоякісної продукції; забезпечення тривалості життєвого циклу раніше 
освоєних видів техніки й устаткування; створення й освоєння принципово 
нової наукомісткої конкурентоспроможної техніки й устаткування; атеста-
цію всього виробництва на відповідність вимогам європейських та міжна-
родних стандартів якості; розробку та впровадження комплексної системи 
управління якістю; активізацію інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Група 5. Системний підхід до диверсифікації та планування виробни-
цтва, який передбачає: проведення політики диверсифікації виробництва 
з урахуванням динаміки змін кон’юнктури ринку; розробку і забезпечення 
взаємозв’язку перспективних, річних і оперативних планів виробництва, про-
дажу і прибутку; розробку стратегічних програм відновлення номенклатури 
техніки і обладнання за центрами прибутку; використання перспективного 
бізнес-планування як інструменту формування довгострокових конкурентних 
переваг; розробку і впровадження госпрозрахунку в систему управління витра-
тами на стадії планування і контролю діяльності; формування перспективних і 
річних бюджетів витрат на заплановані обсяги виробництва, що забезпечують 
прибутковість діяльності підприємства; удосконалення методів планування й 
аналізу собівартості продукції; розробку організаційно-економічних і технічних 
заходів виконання перспективних, поточних і оперативних планів. 

Група 6. Реорганізація системи внутрішньо фірмового обліку й аналізу 
на основі: адаптації прогресивних методологічних принципів і методичних 
положень зарубіжної системи обліку до вітчизняної практики управління 
виробничими витратами; удосконалення схеми облікових робіт відповід-
но до вимог комплексного підходу до інтеграції бухгалтерського (фінан-
сового), управлінського і податкового обліку; освоєння і впровадження 
управлінського обліку в систему стратегічного управління, контролю за 
веденням обліку витрат; підвищення оперативності підготовки й досто-
вірності облікової інформації на базі створення автоматизованих засобів; 
формування перспективних і річних бюджетів витрат коштів на заплано-

вані обсяги виробництва, що забезпечують прибутковість діяльності під-
приємства і його структурних підрозділів; здійснення комплексу заходів 
для реструктуризації бухгалтерського апарату підприємства, посилення 
координації і підвищення ефективності роботи структурних підрозділів 
бухгалтерської служби з урахуванням вимог ринкових відносин. 

Група 7. Удосконалення внутрішньофірмового фінансового менедж-
менту, системоутворюючими компонентами якого є: інформаційне забез-
печення керівництва підприємства консолідованою звітністю для вну-
трішнього контролю і прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 
управління оборотними (поточними) активами підприємства, формування 
портфеля інвестицій; удосконалення методичних підходів до оцінки й ана-
лізу фінансового стану підприємства; удосконалення системи фінансового 
планування і контролю руху коштів, управління потоком фінансових ре-
сурсів; розробка і реалізація фінансової політики підприємства в контексті 
підвищення якості й конкурентоспроможності. 

Група 8. Інформаційне забезпечення системи внутрішньо фірмового 
управління, для формування якого необхідні: розробка наскрізної інте-
грованої системи управління для вирішення завдань менеджменту, про-
ектування і виробництва; створення автоматизованих робочих місць в 
інженерно-економічних службах підприємства і виробничих підрозділах; 
упровадження передових інформаційних технологій і засобів зв’язку; роз-
робка комп’ютерної системи управління якістю продукції; створення ін-
формаційної системи «Швидкий маркетинг»; розробка автоматизованої 
системи «Управління вартістю»; розробка єдиної інформаційної моделі 
бухгалтерського, управлінського і податкового обліку; створення єдиної 
інтегрованої системи планування, нормування й обліку витрат; технічне 
забезпечення інформаційної системи внутрішньо фірмового управління. 

Як бачимо, принципові групи факторів організаційно-економічного ме-
ханізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства утво-
рюють сукупність підсистем, що відображають агреговані комплекси дій з 
підвищення конкурентних можливостей підприємства. Через складність 
та багатоаспектність проблеми конкурентоспроможності вони не віддзер-
калюють з високим ступенем деталізації всієї гами організаційно-еконо-
мічних і технічних методів, способів, прийомів розв’язку задачі підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Але така структуризація дає змогу 
здійснювати системний та цілеспрямований пошук шляхів поєднання. Всіх 
основних компонентів організаційно-економічного забезпечення внутріш-
ньофірмового управління з метою концентрації зусиль і управлінських 
впливів на чинники, що визначають внутрішній потенціал підприємства, 
який дає змогу забезпечити підвищення його конкурентних можливостей. 

Висновки. Проблема конкурентних переваг має в сучасному світі 
універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, 
залежить рівень економічного та соціального життя в будь-якій країні. 
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Конкурентоспроможність підприємства різнобічно характеризує його 
існування на ринку, дозволяє оцінити поточний і майбутній стан, відбирати 
різні варіанти управлінських рішень (альтернативи), які забезпечують 
перехід з одного стану в інший. В умовах спаду виробництва проблема під-
вищення рівня конкурентоспроможності підприємств стає особливо ак-
туальною. Для вітчизняних підприємств доступ на світові товарні ринки 
можливий лише тоді, коли виробники пропонують споживачам якісну 
продукцію, оновлюють її та знижують ціни за рахунок упровадження 
інноваційних технологій та науково-технічних розробок, тобто за рахунок 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств і продукції. Цим 
самим вони створюють конкурентні переваги і попит на товари зростає.
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА 
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У статті розглянуто ключові аспекти франчайзингу та переваги його 
використання для розвитку діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Ключові слова: франчайзинг, малий бізнес, переваги, розвиток.
The article reviews key aspects of franchising and benefits of its use for the 

development of small businesses.
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Вступ. Кризовий стан економіки України знижує рівень інвестиційної 
привабливості країни. Такі складні умови сьогодення спричинюють закрит-

тя значної кількості як вітчизняних, так і іноземних підприємств через зни-
ження їхньої платоспроможності та рентабельності. І якщо, великі підпри-
ємства ще лишаються на плаву, тримаючи у своїх руках певну частку ринку, 
то представники малого бізнесу не витримують конкуренції та виходять з 
ринку. Враховуючи такий стан речей, підприємства малого бізнесу зможуть 
розвиватися лише завдяки пошуку та імплементації дієвих та перевірених 
закордонною практикою форм ведення бізнесу. Однією із можливостей для 
суб’єктів малого підприємництва є використання такого виду господарської 
інтеграції між великими та малими компаніями як франчайзинг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання франчайзингу роз-
глядають багато вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Хімчен-
ко  А., Легенда Е., Мирончук Т.В., Цимбал Л.Л., Цірат  Г.В., Андрощук  Г.О., 
Суховатий О.В., Городова О.А., Широбо кова Н.М., Кошелеві Є.Г., Ляшенко 
В.І. та інші. Але не усі аспекти цієї форми ведення бізнесу ще повністю роз-
криті, що і відкриває можливість проводити подальші дослідження цього 
поняття та його імплементації.

Постановка завдання. Останнім часом все більшого поширення в Укра-
їні набуває співробітництво суб’єктів господарювання у формі франчайзин-
гу, який вважають одним з найефективніших способів розвитку бізнесу для 
компаній, що мають бажання розвиватися. Питанню, чому франчайзинг є ви-
гідним саме представникам малого бізнесу і буде присвячене це дослідження. 

Результати дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку 
України франчай зинг виступає такою формою ведення та організації біз-
несу, яка разом з іншими ринковими структурами могла б стимулювати ан-
тикризові процеси і сприяти підвищенню ефективності та прибутковості 
діяльності багатьох українських промис лових підприємств. 

В умовах зростаючої ринкової конкуренції та глобалізації економіки 
франчайзинг дає можливість підвищити ефективність малого підприєм-
ництва та допомогти малому бізнесу, об’єднаному під франчайзингові ме-
режі, на рівних змагатися зі світовими корпораціями. Невелика кількість 
великих сильних гравців на ринку мають шанс вистояти в майбутній кон-
курентній боротьбі з іноземними компаніями. 

Майбутнє малого бізнесу безпосередньо визначається можливостями 
формування тісних коопераційних зв’язків малих і великих підприємств [1]. 
Однією з причин успішного розвитку малого підприємництва в країнах з роз-
винутою економікою є використання різних видів господарської інтеграції, 
наприклад, таких як: лізинг, субконтракт та франчайзинг. Великі корпорації 
використовують ринкову і структурну гнучкість малих підприємств, а також 
мають можливість перекладати на них ризик від тих чи інших операцій. 

Франчайзинг є системою взаємовигідних партнерських відносин, яка 
поєднує елементи оренди, купівлі-продажу, підряду, представництва, про-
те в цілому є самостійною формою договірних відносин суб’єктів господар-
ської діяльності, один з яких (франчайзер) надає іншому (франчайзі) пра-
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во на використання певних нематеріальних активів (торговельної марки, 
фірмового найменування, технологічного процесу, іміджу тощо) за плату 
(роялті). Найчастіше франчайзинг називають формою передачі великою, 
успішно функціонуючою фірмою прав на використання своєї торговельної 
марки, технології ведення бізнесу іншій фірмі, як правило, малому підпри-
ємству, або індивідуальному підприємцю.

Згідно статистичних даних Міжнародної асоціації франчайзингу [2], се-
редня рентабельність інвестицій за перші 10 років роботи для звичайних 
незалежних підприємств складає біля 300%. Для компаній, які працюють в 
межах франшизи – 600%. Із всіх створюваних у світі незалежних компаній 
протягом трьох років в середньому біля 90% закінчують своє існування, в 
той час як для франчайзингових компаній частка банкрутів в перші три 
роки складає менше 10%. В цілому, за останні п’ять років у світі менше 8% 
франчайзингових підприємств показали себе нежиттєздатними. 

Отже, система франчайзингу на сьогоднішній день показала себе як 
одна з найбільш оптимальних форм управління. Існують різні точки зору 
стосовно успіху франчайзингових мереж. Проте основні з них зводяться до 
високої якості обслуговування та дотримання стандартів якості незалеж-
но від країни розташування.

Тому використання франчайзингової моделі ведення бізнесу надає 
можливість для суб’єктів малого підприємництва розвиватися та диверси-
фікувати свої ризики в процесі свого функціонування на ринку в кризові 
часи, які відбуваються в Україні.

Як і будь-який інший спосіб ведення бізнесу франчайзинг має свої пе-
реваги і недоліки. Існує ряд стандартних переваг франчайзингу, в порів-
нянні з відкриттям справи самостійно, «з нуля»:

• по-перше, це первісна оцінка місця розташування, передбачуваної 
ефективності бізнесу, тобто те, що найчастіше і є причиною краху біль-
шості нових ідей. Для оцінки ефективності того чи іншого бізнесу потрібні 
дані, якими «новачок» ще не має і будує свої прогнози на припущеннях;

• по-друге, франчайзер має можливість реально оцінити життєздат-
ність того чи іншого проекту, ґрунтуючись на даних аналогічних вже реалі-
зованих проектів, тобто похибка розрахунків знижується в рази. Величез-
ною перевагою для «новачка» буде готова ніша і можливість працювати під 
відомим ім’ям. Адже франшиза – це доступ до розробленим і випробуваних 
методів ведення бізнесу і можливість бути частиною рекламної та марке-
тингової стратегії високого рівня.

• по-третє, франчайзі набуває не тільки первісну допомогу при відкрит-
ті бізнесу, майже завжди франчайзери ведуть систематичну підтримку зі 
свого боку, надають відпрацьовані системи адаптації до нововведень і по-
ліпшень;

• по-четверте, франчайзі, діючи під відомою торговою маркою, легше 
отримують доступ до пільгових позик, страхування, оренду, пріоритетним 

місцям в торгових центрах і т.п. Будь-які девелопери воліють працювати з 
великими впізнаваними брендами, а фінансові організації готові надавати 
спеціальні умови великим мережам [3].

Тобто ключовими перевагами для франчайзі, якими зазвичай і висту-
пають малі підприємства, являються: використання на законній основі 
відомого бренду; постійна різностороння підтримка; економія засобів і 
часу на рекламі, навчанні персоналу, технології ведення бізнесу, розробці 
та реєстрації власного торгового знаку, пошуку партнерів; часто відкритий 
доступ до кредитних ресурсів; певна захищеність від конкурентів; високий 
імідж; зменшення ризиків; швидкий та ефективний початок бізнесу. 

Завдяки роботі на основі франшизи, компанія-франчайзі має змогу 
знизити фінансовий ризик порівняно з іншими підприємствами, тому що 
інвестиційні витрати нижче, а норма прибутку вище. Робота за перевіре-
ною бізнес-концепцією надає можливість уникнути непотрібні спроби та 
помилки період у запуску та експлуатації нового бізнесу та розпочати свою 
діяльність вже маючи гарну репутацію. А також, не піклуватися про ство-
рення системи збуту та закупівель, оскільки франчайзі має просто пере-
йняти систему закупівель, зберігання та транспортування відповідно до 
умов франшизи із великим підприємством.

Однією з найважливіших характерних особливостей франчайзингу є 
зниження підприємницьких ризиків. Згідно з даними дослідження амери-
канської торгово-промислової палати, 97% франчайзингових підприємств 
долають п’ятирічний період і продовжують успішно працювати надалі, 
в той час як в середньому близько 60% нефранчайзингових підприємств 
припиняють свою діяльність в той же період [4].

На думку науковця Миронченко Т.В. використання франчайзингу для 
малого підприємництва дозволить вирішити такі їхні основні проблеми 
малого бізнесу, як складність доступу до кредитних ресурсів, недостат-
ність рівня знань та досвіду підприємницької діяльності у конкурентно-
му середовищі, важкість пошуку надійних ділових партнерів, завоювання 
власної ніші на ринку та отримання достовірної інформації про стан та 
кон’юнктуру ринку, в якому працює компанія [5].

Висновки. Підсумовуючи, вищезазначене франчайзинг створює спри-
ятливі умови для розвитку малого бізнесу в Україні. Це є сучасною та про-
гресивною організаційною формою ведення бізнесу, яка вважається до-
сить ефективною визнана однією з найоптимальніших видів господарської 
кооперації на світовому рівні. Саме завдяки застосуванню франчайзингу в 
період економічної нестабільності в країні, суб’єкти малого підприємництва 
можуть забезпечити собі нормальне функціонування та існування на ринку.

Робота на основі франчайзингової угоди є достатньо вигідною і вели-
ким підприємствам, оскільки кожна компанія прагне до розвитку та збіль-
шення масштабів своєї діяльності. В умовах кризи залишаються лише най-
сильніші гравці, і частка ринку, яку охоплює підприємство відіграє значну 
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роль. Тож в подальших дослідження буде доцільно розглянути як саме 
франчайзинг може допомогти великим компаніям вижити в за кризового 
стану економіки та нестабільності економічного середовища в Україні.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті розглянуті проблеми формування та реалізації операційних 
пріоритетів підприємствами паливно-енергетичного комплексу в умовах 
посилення макроекономічної нестабільності та ескалації загроз економіч-
ній безпеці держави з урахуванням стратегічних завдань пов’язаних з його 
реформуванням 

Ключові слова: операційні пріоритети, макроекономічна нестабіль-
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The article considers the problem of forming and implementing operational 
priorities of the enterprises that belong to the energy sector in terms of strengthen-
ing macroeconomic instability and escalating threats to economic security of the 
state taking into account the strategic objectives of its reform

Keywords: operational priorities, macroeconomic instability, anti-crisis poli-
cy, economic security, vertical integration, fuel and power company, cluster.

Вступ. Ефективна трансформація паливно-енергетичного комплексу 
(ПЕК) України є важливою передумовою активізації структурних зрушень 
в промисловості та переходу до сталого економічного розвитку. Тривала 
пасивність ролі держави у процесах його реформування, на фоні поси-
лення макроекономічної нестабільності та загострення протиріч в украї-
но-російських відносинах, обумовили ескалацію цілого комплексу загроз 
енергетичній безпеці країни, що в кінцевому результаті значно ускладнило 
умови функціонування паливно-енергетичних підприємств. 

Висхідна динаміка цін на імпортовані енергоносії та глибокі коливання 
на валютному ринку сформували передумови критично небезпечного зрос-
тання витрат виробництва в ПЕК. Як результат, загострилися пробле-
ми заборгованості, дефіциту оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, 
фінансової стійкості та надійності систем енергетики в цілому. Дуже не-
гативні наслідки мало звичайно і обмеження поставок вугілля на теплові 
електростанції (ТЕС) зі східних регіонів України через окупацію частини 
території Російською федерацією. За таких умов, керівники підприємств 
фактично втратили можливості розробляти пріоритети, планувати діяль-
ність, залучати необхідні фінансові ресурси. Виникла необхідність пошуку 
ефективних антикризових механізмів управління, обґрунтування дієвих 
підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реформування 
ПЕК, створення умов для ефективного розвитку його підприємств протя-
гом багатьох років комплексно і ґрунтовно висвітлюються у працях вітчиз-
няних науковців, а саме В.О. Баранніка [10], В.Г. Бурлаки [2], О.М. Суходолі 
[7], В.О. Точиліна [6], І.К. Чукаєвої [9], А.І. Шевцова [10] та ряду інших. До-
слідники обґрунтовують основні напрями реалізації реформ у даній сфері 
з урахуванням пріоритетів енергетичної та економічної безпеки держави, 
розкривають вплив можливих позитивних ефектів трансформації галузей 
ПЕК на економіку в цілому, обґрунтовують концептуальні засади управлін-
ня інноваційним розвитком підприємств тощо.

Разом з тим, у складних економічних умовах, за відсутності чіткої по-
літики держави виникає необхідність пошуку управлінських підходів, які 
б могли забезпечувати відносно швидкий стабілізаційний ефект на осно-
ві реалізації власного ресурсного потенціалу підприємств, рішень саме 
антикризового спрямування. Адже протягом останнього року, проблеми 
недореформованості даної сфери доповнилися комплексом проблем ма-
кроекономічної та військово-політичної нестабільності, врезультаті чого, 
посилилися ризики розбалансування роботи усього ПЕК з непередбачува-
ними соціально-економічними та еколого-економічними наслідками.

Постановка завдання. Дослідити особливості формування та реалізації 
операційних пріоритетів у діяльності підприємств ПЕК з урахуванням чин-
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ників посилення невизначеності середовища їх діяльності, ескалації макро-
економічної нестабільності та обмеження ресурсів розвитку в цілому. 

Результати дослідження. Вітчизняний ПЕК являє собою розгалужену 
систему галузей, структура якого значною мірою відображає специфіку 
структури промислового комплексу України як складової єдиного народ-
ногосподарського комплексу СРСР. Перехід до ринкових відносин карди-
нальним чином змінив умови розвитку ПЕК, і найважливіше  – критерії 
його ефективності. Реформувати галузі, які б ефективно функціонували в 
умовах конкуренції виявилося непростим завданням. Зволікання ж з ре-
формами ускладнило соціально-економічні трансформації обумовивши 
процеси ескалації загроз економічній безпеці держави, в тому числі і за 
енергетичною складовою. 

З огляду на суттєву взаємозалежність енергоекономічних чинників в 
системі відтворювальних процесів національної економіки, питання рефор-
мування та розвитку вітчизняного ПЕК завжди були предметом активних 
дискусій у середовищі науковців, експертів, практиків. На рівні уряду розро-
блено багато програмних документів, які визначали завдання енергетичної 
політики держави, особливості їх реалізації [10]. Разом з тим, послідовних та 
повноцінних реформ у даній сфері провести не вдалося [3, 6]. Розбалансо-
ваність реформ в часі за тими чи іншими напрямами мінімізувала їх ефек-
тивність. Загострення ж макроекономічної та військово-політичної ситуа-
ції змушують дуже часто приймати рішення стабілізаційного характеру як 
на макро-, так і на мікро- рівнях, які суперечать пріоритетам стратегічного 
розвитку окремих галузей, оскільки ігнорують базові принципи побудови 
ринкової економіки. За оцінками фахівців, енергетичний сектор України 
потребує значних та довгострокових інвестицій для забезпечення його мо-
дернізації, безпеки та конкурентоспроможності. Масштаб необхідних ін-
вестицій оцінюється приблизно на рівні 170 млрд євро на період до 2030 року 
[8]. Акумуляція такого обсягу інвестиційних ресурсів неможлива без систем-
ного реформування ПЕК, забезпечення стійких передумов макроекономіч-
ної стабільності та якісного економічного зростання [6,8,10]. 

Проголошений курс на поступовий перехід до моделей конкурентних 
ринків дозволяв орієнтуватися на пріоритети не лише зменшення собі-
вартості виробництва енергії та палива, але й пріоритети якості, опе-
раційної гнучкості, виробничої ефективності в цілому. У даний час, ма-
кроекономічна дестабілізація, яка зумовлена цілим комплексом чинників, 
і зокрема абсолютно неадекватною вимогам часу економічною політикою 
уряду і центрального банку може мати найбільш негативні наслідки у по-
рівнянні з кризою кінця 90-х років минулого століття та фінансовою не-
стабільністю 2009 року. Адже у зазначені періоди запас фінансової міцності 
як держави, так і енергетичних компаній, виробничого сектору був значно 
більшим. Зовсім іншими були і можливості реалізації тих чи інших стабілі-
заційних рішень. 

Сьогодні зазначені операційні пріоритети у діяльності енергетичних 
компаній відійшли на другий план. ПЕК з осені 2014 року фактично працює 
в надзвичайному режимі. Розроблення стратегій розвитку на рівні як дер-
жави, так і окремих підприємств ПЕК втрачає сенс. Пріоритети пов’язані з 
підвищення операційної гнучкості систем енергетики як важливої переду-
мови забезпечення гнучкості промислового сектору, економічної системи 
загалом, – відходять на другий план. Звичайно ж переведення підприємств 
ПЕК у свій час на ринкові принципи функціонування дозволило б сьогод-
ні більш ефективніше протистояти впливові зовнішніх дестабілізуючих 
чинників. Однак цього не відбулося, і сьогодні знову ж таки, енергетичний 
фактор стає одним з визначальних у визначенні макроекономічної динамі-
ки, її ефективності. Виникає необхідність активізації ролі держави у регу-
люванні розвитку ПЕК, повернення до пошуку механізмів антикризового 
управління, які можуть забезпечити необхідний стабілізаційний ефект у 
короткотерміновій перспективі. Проте, як свідчить вітчизняна практи-
ка, без макроекономічної стабілізації політика в енергетичній сфері вия-
виться абсолютно неефективною. Намагання вирішувати проблеми через 
посилення регулюючого впливу держави і зокрема використання важелів 
адміністративного характеру матиме негативні наслідки. Основне за-
вдання держави має полягати у стабілізації макроекономічної ситуації та 
формуванні передбачуваної моделі поведінки, яка даватиме зрозумілі сиг-
нали для усіх суб’єктів ПЕК, дозволяючи їм формувати реальні стратегії. 

З точки зору суб’єктів мікрорівня найважливішим завданням є визна-
чення чітких операційних пріоритетів та механізмів їх реалізації з ураху-
ванням можливостей ресурсного забезпечення, реальних та потенційних 
ризиків. Макроекономічна ситуація, а також тенденції в енергетичній 
сфері обумовлюють необхідність фокусування зусиль паливних та енерге-
тичних компаній перш за все на забезпеченні мінімізації виробничих ви-
трат. У короткотерміновому періоді саме собівартість виробництва та 
реалізації енергії (палива) є визначальними критеріями конкурентоспро-
можності. Інші операційні пріоритети, в силу об’єктивних причин, втрача-
ють актуальність, однак звісно ж мають залишатися об’єктом уваги. 

Зростання собівартості продукції в ПЕК завжди було гострою про-
блемою, обумовленою різними чинниками, зокрема,  – високим рівнем 
зношеності основних фондів в енергетиці (63,8 % енергоблоків знаходять-
ся за межею фізичного зносу, 27,8 % – наближаються до межі зносу [10]), 
нестабільністю роботи генеруючих потужностей, незадовільною якістю 
палива та нераціональною структурою паливно-енергетичних балансів 
ТЕС, ціновими шоками на ринках палива тощо. Так, згідно з [5] за даними 
2011 р., питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії 
на ТЕС і ТЕЦ становили 379,4 кг у.п./ тис. кВт·год порівняно з відповідним 
показником розвинених країн 310-320 кг у.п./тис. кВт·год. Витрати на ви-
робництво теплоенергії – 164,8 кг у.п./Гкал, тоді як середньосвітовий по-
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казник питомих витрат енергоресурсів на виробництво 1 Гкал теплової 
енергії становить 140-150 кг у.п. Загострення ж кризових явищ в економіці 
та посилення фінансової нестабільності виявиться додатковим чинником 
зростання витрат виробництва в ПЕК, що з огляду на значну взаємозалеж-
ність економічної та енергетичної сфер суттєво обмежуватиме можливості 
ефективного розвитку виробничого сектору загалом. Особливо небезпеч-
ною є значна девальвація національної грошової одиниці, оскільки Украї-
на імпортує близько 35 млрд. м3 газу (при загальному споживанні 65 млрд.) 
[10]. Зменшення обсягів споживання імпортованих енергоносіїв потребує 
значних обсягів інвестиційних ресурсів, які в умовах нестабільності акуму-
лювати і залучати неможливо. 

Реалізація вказаного пріоритету пов’язана з пошуком різних організа-
ційно-економічних механізмів, які можуть стосуватися повномасштабної 
реорганізації підприємств, вимагати перегляду стратегій, удосконалення 
систем управління тощо. Беручи до уваги усі застереження, одним з мож-
ливих інструментів реалізації зазначеного пріоритету є формування верти-
кально-інтегрованих енергопаливних компаній [1]. Подібні рішення слід роз-
глядати в першу чергу саме в аспекті антикризової політики, яка відкриває 
нові можливості для вирішення проблем стабілізації паливозабезпечнння 
генеруючих компаній та зменшення витрат через систему трансфертного 
ціноутворення. Крім того, виникають більші можливості і для підтриман-
ня виробничих фондів суб’єктів інтеграції в належному технічному стані 
та реалізації проектів модернізації виробничих процесів. Перевага верти-
кально-інтегрованих компаній – орієнтація на реалізацію власного ресурс-
ного потенціалу суб’єктів інтеграції, що має особливо важливе значення в 
умовах загострення дефіциту інвестиційних ресурсів. Можливі ефекти ін-
тегрованих об’єднань визначаються структурою їх суб’єктів та механізмом 
інтеграції. Адже учасниками інтегрованих структур можуть бути не лише 
вуглевидобувні компанії, але й компанії, які займаються виробництвом чи 
торгівлею іншими видами палива, зокрема нафтопродуктами, компанії, які 
мають відношення до виробництва енергетичного обладнання, утилізації 
енергетичних відходів, надання ремонтних послуг і т.д. 

Розглядаючи переваги інтеграції підприємств ПЕК окремої уваги по-
требує вивчення можливостей реалізації кластерного підходу. Як відомо, 
кластер – це група географічно близьких, взаємопов’язаних компаній і ор-
ганізацій та взаємодіючих інститутів, які співпрацюють у визначеному 
виді бізнесу, характеризуються спільністю напрямів діяльності та вза-
ємодоповненням [4]. Інтегровані структури можуть стати важливою скла-
довою формування повноцінних кластерів, в тому числі і паливно-енерге-
тичних. Така політика потребуватиме значно більше часу та активної ролі 
держави, і з огляду на економічну нестабільність, може відбуватися надто 
суперечливо. Разом з тим, її реалізація матиме важливе стратегічне зна-
чення з точки зору гарантування енергетичної безпеки держави. У цьому 

відношенні необхідно кардинальним чином переглянути роль західного 
регіону у забезпеченні енергетичних потреб економіки. Розроблення за-
значеного напряму політики дозволить закласти фундамент для активіза-
ції інноваційних процесів в ПЕК за умов економічної стабілізації та більш 
активніше розвивати економіку окремих територіальних утворень. Адже 
кластери, – це один з ефективних інструментів розвитку регіонів. 

Погіршення умов господарської діяльності потребує критичної пере-
оцінки стратегій підприємств ПЕК, що дозволить більш ефективніше вико-
ристовувати ресурси при переході від активної до пасивної моделей розви-
тку, виявити нові резерви підвищення виробничої ефективності. Можливо 
як ніколи, сьогодні актуалізуються завдання формування управлінських 
систем саме антикризового спрямування, які б розширювали інструмента-
рій попередження та пом’якшення дестабілізуючих впливів зовнішнього се-
редовища. Об’єктом особливої уваги мають стати завдання пошуку моделей 
забезпечення економічної безпеки підприємств і досягнення компромісу в 
системі управління між пріоритетами економічної безпеки та ефективнос-
ті. Безпекоорієнтований підхід доцільно розглядати як основу для побудови 
нових, адекватних вимогам часу моделей управління підприємствами ПЕК. 

Висновки. Таким чином, нестабільність зовнішнього середовища 
суттєво обмежує можливості стратегічного розвитку підприємств ПЕК. 
Особливо небезпечними тенденціями є зростання цін на енергоносії та 
девальвація національної грошової одиниці. За таких умов, в системі ви-
бору операційних пріоритетів, підприємствам ПЕК необхідно сфокусувати 
зусилля на досягненні максимально можливої мінімізації виробничих ви-
трат. Одним з інструментів реалізації даного пріоритету є розвиток інте-
граційних процесів у ПЕК, зокрема через формування інтегрованих енер-
гопаливних компаній з можливою участю суб’єктів інших галузей, а також 
реалізація кластерного підходу, який може сформувати сприятливі умови 
для ефективного розвитку комплексу в посткризовий період.
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Статтю присвячено опрацюванню існуючих підходів до проведення кла-
сифікації видів економічної стійкості як обов’язкової передумови формуван-
ня методології управління нею. Узагальнено класифікаційні системи, запро-
поновані різними авторами. З огляду на структурний системний характер 
кризових явищ, що нині розгортаються, обґрунтовано доцільність аналізу 
економічної стійкості як системно–інтеграційної характеристики. На цій 
основі запропоновано новий підхід до класифікації видів стійкості залежно 
від типу систем, що превалюють в тетраді, до якої належить підприємство.

Ключові слова: економічна стійкість, підприємство, класифікація, сис-
темно–інтеграційна стійкість. 

The article is dedicated to processing the existing approaches for the classifi-
cation of economic sustainability as necessary requirement for its management 
methodology developing. Classification systems proposed by different authors are 
generalized. Taking into account the system and the structural nature of crisis that 
is now expanding, the expediency of economic sustainability analysis as system–in-
tegration features is grounded. On this basis, a new approach to sustainability clas-
sification is proposed, depending on the type of systems that prevailing in tetrad, 
into which the enterprise is included.

Keywords: economic sustainability, enterprise, classification, system–inte-
grative sustainability.

Вступ. Розгортання кризових явищ суттєво погіршило стан більшості 
промислових підприємств. Тотальне падіння ефективності діяльності під-
приємств є наслідком їх низької економічної стійкості. Тому формування 
та впровадження методології управління стійкістю є першочерговим за-
вданням економістів і менеджерів. Ефективність такої методології багато 
в чому зумовлюється відповідною класифікаційною системою, на яку вона 
спирається, оскільки завдяки обґрунтованій класифікації можна чітко ви-
значити причини, рівень стійкості (або нестійкості), сферу виникнення, 
чинники, що її обумовили, тощо. Широко використовуються різноманітні 
способи класифікації видів стійкості, але, по–перше, не існує однозначно-
го підходу до виділення певних класифікаційних ознак, по–друге, існуючі 
підходи потребують доопрацювання з урахуванням потреб антикризового 
менеджменту і найсучасніших надбань економічної теорії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стійкість економічних сис-
тем різних рівнів і, зокрема, підприємств, є однією з ключових проблем, 
що сьогодні привертає увагу з боку теоретиків та практиків економічної 
науки. Дослідженням питань економічної стійкості займались Ю. Брігхем, 
О. Василенко, Л. Мельник, М. Морішима, І. Омельченко, У. Оучі, О. Поно-
маренко, Л.  Родіонова, В.  Самуляк, А.  Севастьянов, В.  Семенов, Ю.  Сімех, 
Р. Фатхутдинов, Н. Холт та ряд інших. Істотний внесок у вивчення концепції 
стійкості з позицій теорії систем внесли роботи А. Богданова, В. Глушкова, 
О.  Іншакова, П. Лукши, Г.  Клейнера, Я.  Корнаі, О.  Михалева, Б.  Михалев-
ського, Д. Чернавського, Ю. Черняка та інших.

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування доцільності 
дослідження стійкості економічних систем як системно–інтеграційної ха-
рактеристики та на цій основі розширення підходів до класифікації її видів.

Результати дослідження. Економічна стійкість являє собою складну, ба-
гатовимірну і багаторівневу категорію. Найбільшого розповсюдження кон-
цепція стійкості отримала з поширенням в економічній науці теорії систем, 
коли економічні об’єкти стали розглядатися як складні взаємопов’язані 
економічні системи. Стійкість економічних систем різних рівнів є основою 
їх існування і розвитку в умовах багатоваріантного мінливого середовища. 

Класифікація видів економічної стійкості розробляється для наступ-
ного формування методології управління нею. З одного боку, класифікація 
визначається загальними формальними правилами, з іншого  – вона по-
винна строго підкорятися цілям дослідження. Залежно від рівня, сфери, 
складової економічної стійкості, на дослідження та розвиток якої визначе-
но пріоритет, науковці формують системи класифікації з використанням 
найрізноманітніших ознак [напр., 1–3]. 

Перш ніж перейти до розгляду видів стійкості необхідно підкреслити, що 
стійкий стан економічної системи будь–якого рівня завжди носить віднос-
ний характер. Стійкість завжди перебуває в діалектичній єдності з категорі-
єю мінливості, яка є первинною відносно неї. Якщо в зовнішній формі сис-
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теми домінантною є ознака стійкості, то у її внутрішньому наповненні при 
визначенні сутнісних аспектів переважає нестійкість. Таким чином, стій-
кість як ключова ознака можливості існування економічної системи обу-
мовлює мінливість, тому що для підтримки стійкості у відповідь на вплив 
зовнішніх факторів відкрита система повинна внутрішньо мінятися. Тобто 
стійкість економічної системи завжди означає спроможність її адекватного 
змінення і тому розглядається, насамперед, як динамічна стійкість. Дина-
мічна стійкість уможливлює розвиток системи і трактується як послідовна 
зміна таких її рівноважних станів, які гарантують досягнення стратегічних 
і тактичних цілей у певні інтервали часу. Така стійкість забезпечується від-
повідністю параметрів протікання внутрішніх процесів системи мінливими 
вимогами зовнішнього середовища [1]. Залежно від виду процесів, параме-
трів, напрямку розвитку, рівня самої системи тощо, виділяють різні ознаки 
стійкості і відповідно розрізняють різні її види. Узагальнено ознаки класи-
фікації та відповідні види, форми та рівні стійкості економічних систем, за-
пропоновані різними авторами, представлено в таблиці 1. 

Будь–яка класифікація являє собою логічну операцію розподілу обсягу 
певного поняття відповідно до важливих суттєвих ознак. Така класифікація 
повинна сприяти виявленню істотних подібностей і відмінностей між еле-
ментами і мати науково–пізнавальне значення. В таблиці зведені основні 
використовувані дослідниками види стійкості. Її можна було б продовжи-
ти, враховуючи значний інтерес науковців до проблематики забезпечення 
економічної стійкості і чималу кількість наукових робіт, в яких вироблена 
велика кількість штучних класифікацій за несуттєвими ознаками. Навіть 
з наведеного матеріалу видно, що часто при виділенні таких ознак спосте-
рігається класифікаційне дублювання типів і видів стійкості та їх надмірне 
дроблення. В результаті порушуються основні принципи класифікації – по-
внота, коли досліджуване поняття повністю охоплене виділеними видами, і 
чистота, коли виділені види не є поняттями, що перетинаються [4].

Таблиця 1
Узагальнена класифікація видів економічної стійкості.

№ Класифікаційна ознака Види стійкості економічних систем

1 Форми стійкості
Пасивні (міцність, збалансованість, гомеостаз); ак-
тивні (виживаність, адаптивність, здатність до само-
збереження, самоорганізації та саморозвитку)

2 Рівень економічної системи Стійкість нано–, мікро–, міні–, мезо–, макро– і мега-
рівня

3 Масштаб діяльності системи Глобальна, локальна, регіональна

4 Середовище формування Зовнішня, внутрішня стійкість

5 Компоненти стійкості
Фінансова, соціальна (кадрова), технічна, виробни-
чо–технологічна, інформаційна, інноваційна (інте-
лектуальна), ринкова (маркетингова)

6 Рівень стійкості Абсолютна, нормальна, нестійкий стан, кризовий стан
7 Функціональне скерування Організаційна, комерційна, інституційна
8 Походження Набута, успадкована
9 Період існування Поточна, перспективна
10 Тривалість існування Короткострокова, середньострокова, довгострокова
11 Рівень контрольованості Контрольована, неконтрольована
12 Можливість прогнозування Передбачувана, непередбачувана
13 Динаміка системи Статична, динамічна, повна (ідеальна)

14 Траєкторія руху системи (за 
Ляпуновим)

Асимптотична, еквіасимптотична, рівномірно асимп-
тотична 

15 Стабільність стійкості Детермінована, стохастична

16 Джерело забезпечення Забезпечувана власними силами, забезпечувана 
ззовні, комбінований варіант

17 Характер внутрішнього 
середовища Стійкість стратегії, структури, персоналу, технології

18 Характер середовища 
прямого впливу на систему

Стійкість споживачів, постачальників, конкурентів, 
законодавства, державного регулювання

19 Характер середовища непря-
мого впливу на систему

Стійкість економіки, політики, науково–технічного 
процесу, культури

20 Етап життєвого 
циклу підприємства

Набута в момент створення підприємства; придбана 
в процесі функціонування; стійкість в період еконо-
мічного зростання, спаду; кризова

21 Стадії циклу продукції Стійкість досліджень, розробки, комерційної реалізації

22 Характер відхилення 
від запланованих показників Прийнятна, неприйнятна

23 Вид діяльності системи Стійкість закупівель, виробництва, збуту

24 Обсяг ресурсів, що залуча-
ють для досягнення стійкості Ресурсномістка, не ресурсномістка стійкість

25 Ступінь ризику, якому
піддається система

Безризикова; стійка за високим, середнім, низьким 
рівнями ризику

26 Функції управління
Стійкість прогнозування, планування, цілепокла-
дання, організації, мотивації, контролю, координації, 
регулювання, обліку, аналізу, нормування

27 Групи техніко–економічних 
показників

Стійкість основних фондів, обігових коштів, собівар-
тості, прибутки й рентабельності, праці й кадрів

28 Потоки ресурсів Стійкість потоків матеріальних, інформаційних, фі-
нансових, людських ресурсів і потоків послуг

Джерело: складено автором на основі узагальнення 

В той же час при проведенні аналізу робіт, присвячених дослідженню 
стійкості економічних систем, відчувається відсутність єдиного системоутво-
рюючого підходу. І більшість окреслених класифікаційних проблем є наслід-
ком такої відсутності. З цієї точки зору привертають увагу роботи російського 
вченого Г. Клейнера, який сформулював концепцію системної економіки і в її 

Продовження таблиці 1



392 393

межах – системно–інтеграційну концепцію підприємства [5, 6]. Ці концепції, 
на мій погляд, відрізняються ґрунтовністю, системністю, логічністю та узго-
дженістю постулатів. Щодо трактування стійкості, то такий підхід долає «про-
вали» інших підходів до визначення та вивчення стійкості, які демонструють 
ряд проблем: розрив або неузгодженість взаємозв’язків між різними рів-
нями, формами та видами стійкості; труднощі у визначенні взаємодії різних 
систем; недостатність апарату для опису та моделювання їх поведінки тощо. 
Автор виходить з того, що будь–яка система визначається як частина навко-
лишнього світу, відносно стійка в просторі та часі. Тому саме границі системи 
в просторі та часі він вважає її фундаментальними характеристиками. Відпо-
відно основними типами економічних систем є: об’єкт – система, що має обме-
жену протяжність у просторі та невизначену тривалість; проект – система, яка 
має однозначні межі в часі та просторі; процес – система, яка має необмежену 
протяжність у просторі та визначену тривалість; середовище – система, що не 
має визначених часових та просторових меж. 

Підприємство являє собою мінімальну економічну систему, тобто наймен-
шу систему, що здійснює на постійній основі процеси виробництва, розподі-
лу, обміну й споживання. В той же час воно становить дуже значиму частину 
предметної області теорії економічних систем, оскільки є основним елемен-
том і «стабілізатором» економіки. Підприємство є стійким, якщо здатне зна-
йти оптимальне співвідношення між усіма елементами, встановити зв’язки 
між ними, які дозволяють максимально довго підтримувати життєво важливі 
параметри на заданому рівні, ефективно адаптуючись до впливу зовнішнього 
середовища [7]. Якщо розглядати підприємство щодо визначення його меж 
в просторі і часі, то воно зазвичай має просторові обмеження і невизначену 
тривалість у часі, отже належить до групи об’єктних систем. 

Основна ідея трактування стійкості підприємства при застосуванні 
окресленого підходу полягає в тому, що вона розглядається як системна 
стійкість інтеграційного утворення з систем чотирьох типів (проект, про-
цес, об’єкт, середовище) даного рівня – так званої, тетради [5, 8]. Насправді, 
кожне підприємство–товаровиробник для функціонування потребує як мі-
німум: ринку як середовища; реалізації продукції (поширення інформації, 
транспортного обслуговування тощо) як процесів; реалізації інвестицій-
них та інноваційних ініціатив як проектів. 

Відповідно такий підхід відкриває новий горизонт для дослідження 
стійкості, в тому числі для проведення її класифікації. Сам автор, виходячи 
з того, що системи, утворені на базі своїх елементів, повинні бути дослідже-
ні тими ж методами, що й самі елементи, вважає некоректним застосуван-
ня однакових методів для дослідження економічних систем різних рівнів 
(зокрема, нано–, мікро–, міні–, мезо–, макро– і мегарівня). Він обґрунтовує 
доцільність чергування процесного та об’єктного підходів при вивченні 
систем різних ієрархічних рівнів. Так, при вивченні систем мікро– і макро-
рівнів доцільно використовувати процесний підхід, а при вивченні мезо– і 

мінісистем – об’єктний. Виняток складають граничні системи – мега– і на-
ноекономіка, де обидва підходи повинні сполучатися [8].

Висновки. За умови використання системно–інтеграційного підходу 
акцент в дослідженні стійкості підприємства «автоматично» ставиться на 
її розгляді як структурної системної характеристики – комплексної ознаки 
утворення, до якого належить підприємство. На нашу думку, це є найбільш 
правильним, оскільки сьогоднішня нестійкість підприємств в масштабі еко-
номіки обумовлює і акселерує кризу, яку, за висновками більшості дослідни-
ків, можна охарактеризувати як структурну1 і системну2. Структурно–еконо-
мічна стійкість підприємства і раніше привертала увагу вчених–економістів, 
але в основному вона досліджувалася з позицій підсистем підприємства 
(такий підхід ґрунтується на виділенні фінансової, кадрової, організаційної, 
технічної, виробничої, управлінської, соціальної стійкості тощо) та з позицій 
елементів взаємодії (цей підхід ґрунтується на виділенні ресурсної, ринкової, 
соціальної, екологічної, інтерфейсної, внутрішньої стійкості). 

Ґрунтуючись на системно–інтеграційному підході, можна зробити ви-
сновок, що фундаментальною причиною зниження рівня або втрати сис-
темної стійкості є дезінтеграція економічних систем – порушення рівнова-
ги їх чотирьох типів в тетраді. Тому при опрацюванні методології управлін-
ня економічною стійкістю доцільно проводити класифікацію її видів, зо-
крема, залежно від того, який вид систем превалює в тетраді, до якої нале-
жить підприємство (процесна, проектна, об’єктна, середова, комбінована, 
комплексна стійкість). Вищевикладене формує передумови і забезпечує 
підґрунтя для подальших досліджень проблем забезпечення економічної 
стійкості підприємств з системно–інтеграційного ракурсу, однак такі мір-
кування потребують деталізації, емпіричного опрацювання тощо, з метою 
розробки відповідної методології управління стійкістю.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано передумови виникнення корпоративної фор-
ми організації бізнесу в Україні. Особливу увагу приділено механізму кор-
поративних відносин, а також його зв’язку із моделлю корпоративного 
управління.

Ключові слова: корпоративне управління, акціонерне товариство, ме-
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The prerequisites of the corporate form of business organization in Ukraine are 
analyzed in the article. Particular attention is paid to the mechanism of corporate 
relations and its connection with the model of corporate governance.

Keywords: corporate governance, joint stock company, the mechanism of 
corporate relations, corporate governance model.

Вступ. Розбудова економіки України на основі інноваційно-інвестицій-
ної моделі значною мірою залежить від ефективності управління корпора-
тивним сектором, котрий відіграє провідну роль у національній економі-
ці. Разом з тим зараз результатом нестабільних та суперечливих ринкових 
перетворень стало зниження темпів зростання ВВП, позитивної динаміки 
основних економічних показників. Чинником недостатнього рівня резуль-
тативності управління корпоративним сектором як на державному й галу-

зевому рівнях, так і на рівні окремих акціонерних товариств (АТ) є несфор-
мованість необхідного інституціонального забезпечення. Тому розвиток та 
вдосконалення моделі корпоративного управління сприятиме поліпшен-
ню інвестиційного клімату України, забезпечить подальші позитивні змі-
ни в реальному секторі економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми корпоративно-
го управління та регулювання корпоративних відносин докладно роз-
глядались в працях зарубіжних учених-економістів  – К. Майєра, М. Аокі, 
Ю.Б.  Вінслава [6]. Значний вклад внесли в дослідження теоретичних та 
практичних аспектів вирішення проблем формування української моде-
лі корпоративного управління вітчизняні науковці  – В.А.  Євтушевський, 
Г.В. Назарова, В.І. Голіков та інші [1-3].

Однак практичні аспекти застосування теоретичних засад корпоратив-
ного управління ще недостатньо досліджені і потребують поглибленого ви-
вчення. Залишаються законодавчо не врегульованими основні положення 
і не закріплені механізми регулювання корпоративного управління, а опис 
базових понять корпоративного управління здійснюється із використан-
ням запозичених термінів, що не відповідають реаліям України.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз передумов 
виникнення корпоративної форми організації бізнесу в Україні.

Результати дослідження. Запровадження принципів корпоративного 
управління в українській економіці відбувається повільніше, ніж у інших за-
рубіжних країнах, що відповідають вимогам сучасної ринкової економіки. 
Причинами повільного розвитку даного процесу є низький рівень корпора-
тивної культури українських компаній, брак фінансових та кваліфікованих 
людських ресурсів, порушення прав власників акцій, особливо міноритарних 
акціонерів, корупція та невідповідність звітності міжнародним стандартам.

Створення та розвиток ефективної системи корпоративного управ-
ління починається із дотримання усіма суб’єктами господарювання нор-
мативно-правових актів, проходження ними певних кроків на шляху до 
покращення системи корпоративного управління та вихід на рівень наці-
онального, а потім і міжнародного лідерства. Перевагами, які забезпечує 
система ефективного корпоративного управління є покращення репутації 
компанії, підвищення ефективності її функціонування, спрощення доступу 
до ринків капіталу та зниження вартості залучення фінансових ресурсів.

Приватизація значної кількості державних підприємств в Україні по-
требує формування адекватного механізму корпоративних відносин (МКВ) 
на створених АТ. В Україні корпоративні відносини виникли і почали роз-
виватися порівняно недавно тому, відповідно і механізм корпоративних 
відносин тільки набуває своїх обрисів. Така ситуація сприяє необхідності 
насамперед розробити методологічні і методичні підходи до аналізу меха-
нізму корпоративних відносин на акціонованих підприємствах [2]. 
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Спираючись на зарубіжний досвід, можна зробити висновок, що на ха-
рактер МКВ впливають умови, які його формують. До таких умов у можна 
віднести економічні, соціальні, нормативно-правові, історичні, політичні. 
Унікальність МКВ визначається особливостями національних умов кон-
кретної країни. 

Перехід України до ринкової економіки, значний вплив принципу со-
ціальної справедливості, недосконалість нормативної бази у сфері акці-
онерних і корпоративних відносин, а також брак досвіду у цих питаннях 
вплинули і на характер МКВ. 

Крім умов, що впливають на формування МКВ, потрібно розрізняти 
чинники, які характеризують стан даного механізму, його відмінності від 
аналогічних моделей і механізмів у інших країнах. До таких чинників мож-
на віднести організаційну структуру управління АТ, нормативне регулю-
вання акціонерних відносин, структуру акціонерів, характер зв’язків між 
акціонерами і підприємствами (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація умов та чинників механізму корпоративних відносин 
Джерело: розроблено авторами на основі [7]

Вплив зазначених чинників зумовлює те, що, наприклад, американська 
модель корпоративного управління – це модель із переважно зовнішніми 
механізмами контролю діяльності підприємств з боку акціонерів, а німець-
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ка – із внутрішніми. Відповідно і в Україні, як і в інших країнах з перехідною 
економікою, з початком розвитку акціонерних відносин вплив цих чинни-
ків має зумовити появу своєї моделі, що забезпечуватиме діяльність акціо-
нованих підприємств в інтересах насамперед своїх акціонерів. 

Сьогодні в Україні законодавче регулювання проблем корпоративних 
відносин не набуло ще характеру розвиненої системи. Має місце впрова-
дження у практику законів, що недостатньо адекватно і справедливо ви-
значають права й обов’язки між акціонерами, керівництвом і контролю-
ючими органами підприємств. Крім того, приватизовані підприємства не 
мають достатнього досвіду корпоративного управління. Інше важливе 
питання – брак надійної і доступної інформації для забезпечення звітності 
цих груп одна перед одною. 

Зазначені питання слід вирішувати на законодавчому рівні для того, 
щоб внутрішні й іноземні інвестори мали певні гарантії, вкладаючи капі-
тал у підприємства. Чинне законодавство України не відповідає цим вимо-
гам. Воно обмежене декількома нормами, що переважно визначають види 
і повноваження органів управління товариства.

Корпоративний сектор – це складний багатогранний суспільно-економіч-
ний феномен, що ще не достатньо проаналізований з позиції забезпечення 
ним умов життєдіяльності суспільства. Відзначимо, що підприємства корпо-
ративного типу характеризуються обмеженням можливостей вилучення ка-
піталів із товариства, розмежуванням власності та економічної діяльності та 
поєднанням різноманітних економічних можливостей – умінь, знань, ідей. 

Розглядаючи питання, як має відбуватися просування моделі корпора-
тивного управління до ідеального стану, виділимо такі перспективні на-
прями розвитку національної моделі корпоративного управління підпри-
ємствами [4, 5]:

Роль вітчизняного фондового ринку має залишатися обмеженою. Голо-
вну мету функціонування ринку слід розглядати як створення надійної сис-
теми реєстрації прав на цінні папери та забезпечення виконання укладених 
угод. На торговельному сегменті ринку слід зосередитися на створенні спри-
ятливих умов для фінансування борговими паперами, а також впроваджен-
ні дієвих механізмів виходу потужних ПФГ на міжнародні ринки капіталу.

Проблему захисту прав дрібних акціонерів, які стали власниками за-
вдяки сертифікатній приватизації, розв’язати неможливо. Незважаючи на 
результати діяльності підприємств, корпоративна культура та стан фондо-
вого ринку не дозволяють отримати дрібним інвесторам дивідендний дохід 
і реалізувати акції у разі зростання їх вартості.

Кошти індивідуальних інвесторів мають надходити в корпорації переважно 
опосередковано – через банки. Останні серед інститутів залучення коштів насе-
лення мають найкращу репутацію (репутація фінансових посередників і промис-
лових компаній підірвана якщо не остаточно, то на тривалий час через, відповід-
но, фінансові піраміди та невиплату дивідендів) і успішно нею користуються.
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Національна модель у перспективі залишиться банківсько-орієнтова-
ною, що потребує пріоритетного законодавчого розвитку банківського, а 
не фондового сегменту ринку капіталу.

Триватимуть процеси концентрації акціонерної власності; роль основних 
інвесторів – фінансово-промислових груп – зросте. Це пов’язано з низьким 
рівнем економічного розвитку країни та недосконалістю інституційної систе-
ми, які, як свідчать дослідження, прямо сприяють концентрації капіталу.

Висновки. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні залежить 
від ефективного функціонування корпоративного сектору. З метою визна-
чення структури корпоративного сектора конкретизовано характерис-
тики підприємств корпоративного типу. Зокрема для них є характерним 
можливість об’єднання капіталів і обмеження економічного ризику для 
окремих учасників, жорсткий розподіл власності господарського товари-
ства та власності його учасників. 

Аналізуючи характеристики функціонування корпоративних форм гос-
подарювання та чинники їхнього розвитку, визначаємо необхідність форму-
вання сучасного ефективного корпоративного сектору на засадах оптимізації 
організаційно-економічного механізму формування корпоративного сектору 
економіки і гармонізації інтересів усіх учасників корпоративних відносин.

Перспективи досліджень у даному напрямі для країн з перехідною еко-
номікою полягають у поступовому формуванні національних моделей кор-
поративного управління, але цей процес поки що має суперечливий харак-
тер і вимагає активних дій з боку урядів, громадськості та інших суб’єктів 
корпоративного регулювання.

Література
1. Голіков В.І. Теоретична сутність корпоративних відносини та корпоратив-

ного управління // Економіка і прогнозування. – 2001. – №2. – С.52 – 65.
2. Довгань Л. Є., Малик І.П. Корпоративне управління: інституціональні 

аспекти. Монографія./ За ред. Л.Є. Довгань.  – К.: ІВЦ „Видавництво ”Політехніка”, 
2006. – 340 с.

3. Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління: наукове видан-
ня/ А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н В. Бутенко. – К. : Знання, 2007. – 287 с

4. Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлен-
ня та розвиток. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 149 с. 

5. Сохацька О. Формування нової парадигми корпоративного управління в 
глобальному середовищі. – Вісник ТДЕУ№ 3.- 2006. – С.24

6. Franks J., Mayer C. Takeovers: Capital Markets and Corporate Control: A Study 
of France, Germany and the UK // Economic Policy: A European Forum. – 1990. – № 10. – 
Р. 190–231.

7. Yarrow G. Privatization in theory and practice. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986. – 287 p.

УДК 338.001.36 

Кузнєцова К.О.
асистент;

Ченуша О.С.
аспірант

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В даній науковій статті розглянуто енергетичне підприємство та, зо-
крема, його ресурсний потенціал, як відкриту економічну систему, визначено 
аналіз зовнішнього середовище як перший етап оцінювання конкурентоспро-
можності енергетичного підприємства на основі ресурсного потенціалу, дослі-
джено групи факторів впливу зовнішнього середовища та характер їх впливу. 

Ключові слова: відкрита економічна система, зовнішнє середовище, 
енергетичне підприємства, ресурсний потенціал, фактори впливу.

This scientific article reviews that energy enterprise, including its resource poten-
tial, is an open economic system, it was defined analysis of the external environment 
as the first stage of competitiveness evaluation on the basis of energy resources, it was 
explored factors of the external environment and the nature of their influence.

Keywords: open economic system, the environment, energy enterprise, re-
source potential, impacts.

Вступ. Будь-яке підприємство існує і функціонує у взаємозв’язку з безліччю 
факторів, які по-різному впливають на його можливості, перспективи і страте-
гії подальшого розвитку. Жодне підприємство не може існувати без постійної 
(не завжди добровільної) взаємодії, наприклад, з органами законодавчої і ви-
конавчої влади, засобами масової інформації, з іншими підприємствами.

На його діяльність безпосередньо або опосередковано впливає безліч 
суб’єктів ринкових відносин і зовнішніх чинників. Оскільки вони можуть 
бути як джерелом нових можливостей, так і серйозних загроз, то їх необ-
хідно виокремлювати, аналізувати та прогнозувати тенденції їх розвитку.

Aнaлiз остaннiх дослiджень i публiкaцiй. При викладенні матеріалу 
були розглянуті статті вітчизняних та зарубіжних вчених, що займалися пи-
таннями аналізу та дослідження зовнішнього середовища підприємства, зо-
крема, енергетичного, таких як: М. Будник, В. Василенко [1], Н. Гаращенко, 
Ю. Костін [6], Т. Ландін, К. Павлюк [8], З. Шершньова тощо. Питанням адап-
тації підприємства та складних економічних систем займалися: Р. Акофф, П. 
Друкер, П. Іващенко, Г. Клейнер, М. Портер, З. Румянцева та інші.

Постановка завдання. В процесі написання даної наукової статті були 
поставлені такі цілі дослідження, як: дослідження першого етапу методи-
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ки оцінювання конкурентоспроможності енергетичного підприємства на 
основі ресурсного потенціалу, визначення основних груп факторів впли-
ву зовнішнього середовища на діяльність енергетичного підприємства та 
формування моделі ринку електроенергії в країні.

Результати дослідження. Система та середовище знаходяться в постій-
ній і складній взаємодії, впливаючи один на одного. Взаємодія системи із 
зовнішнім середовищем описується рядом понять кібернетики і загальної 
теорії систем, як наприклад, стійкість та рівновага системи. Рівновага ха-
рактеризує стан системи, у якому вона залишається як завгодно довго при 
відсутності впливів зовнішнього середовища, що її збурюють. При цьому 
стійкість системи виявляється в динаміці взаємодії її складових.

Кожній системі відповідає своє зовнішнє середовище. Будь-який 
об’єкт, може бути представлений як складова (підсистема) деякої системи 
більш високого рангу і як система стосовно деякої сукупності підсистем 
більш низького рангу [1].

Через те, що система ресурсного потенціалу підприємства є відкри-
тою економічною системою, то вона, через пов’язання із іншими підпри-
ємствами та національною економікою загалом, піддається численним 
зовнішнім загрозам. Чим більше підприємство інтегроване у національ-
ну економіку країни, тим значнішими і різноманітнішими є ці загрози. А 
оскільки підприємства генерації електроенергії є стратегічно важливими 
для забезпечення діяльності всіх промислових підприємств країни, а та-
кож життя та добробуту її населення, то вони піддаються різним загрозам.

Важливим елементом впливу зовнішнього середовища на ресурсний по-
тенціал енергетичного підприємства як системи при дослідженні, будемо вва-
жати модель ринку електроенергії в країні. Оскільки різний принцип орга-
нізації ринку електроенергії висуває різні умови за яких буде функціонувати 
підприємство. Впливи зовнішнього середовища на діяльність підприємства, 
зокрема, структуру його ресурсного потенціалу, за вектором спрямування 
завжди мають двоякий характер: позитивні (сприятливі); негативні (дестабі-
лізуючі). Крім того, за характером впливу фактори зовнішнього середовища 
можуть поділятися на: фактори прямого та непрямого впливу. Та ще однією 
важливою характеристикою при визначенні факторів зовнішнього середови-
ща є те, що за рівнем впливу вони поділяються на керовані та некеровані.

Першим етапом оцінювання конкурентоспроможності енергетичного 
підприємства на основі ресурсного потенціалу є аналіз умов зовнішнього се-
редовища. Ми виділили 5 груп факторів зовнішнього середовища, які мають 
найбільший вплив на формування моделі ринку електроенергії в країні.

Наведемо коротку характеристику кожної групи факторів впливу та їх 
складових частин.

1.1. Політичні фактори:
1) регіональна нестабільність – наявність дисбалансу у життєдіяльності 

різних регіонів країни, негативні зрушення у регіоні базування досліджу-

ваного підприємства або у сусідніх регіонах. На сьогодні в Україні спосте-
рігається неврівноваженість політичної системи; коливання зовнішнього 
політичного курсу – від проросійської орієнтації до орієнтації на ЄС; газові 
конфлікти з Росією; примусове відсторонення від влади президента; переділ 
сфер впливу між олігархічними групами, що призвело до примусової анексії 
АР Крим та виникнення збройного конфлікту у Донецькій та Луганській об-
ластях [2]. Все це спричинює можливість виникнення ризиків тероризму. На 
території зазначених регіонів розташована третина підприємств теплової 
генерації електроенергії України, які на сьогодні працюють в критичному 
режимі, а також основні запаси ПЕР для функціонування ТЕС України;

2) рівень корупції – наявність в країні схильності до перевищення повно-
важень посадовими особами для особистого збагачення. За результата-
ми Індексу сприйняття корупції 2013 від Transparency International рейтинг 
України за рівнем корумпованості залишився практично незмінним – 25 ба-
лів зі 100 можливих. Таким чином країна посіла 144 місце серед 177 держав 
та стабільно залишається у групі «підвищеного ризику». Основними пробле-
мами є корумпований протекціонізм, злиття політичних та бізнес-інтер-
есів, в результаті чого – погіршення умов для ведення довгострокового біз-
несу, монополізація бізнесу, неможливість довгострокового планування [3];

3) державні стратегії розвитку  – передбачена на державному рів-
ні розробка офіційних стратегій розвитку регіонів та галузей промисловості. 
В Україні спостерігається нерівномірність регіонального розвитку та рівня 
життя населення, що створює передумови для соціальної напруги, загрожує 
територіальній цілісності, стримує економічне зростання. У зв’язку з цим дер-
жавна регіональна політика повинна бути спрямована на створення умов для 
підвищення конкурентоспроможності регіонів та розвитку підприємств, що 
знаходяться на території цих регіонів. У 2014 р. Кабінетом Міністрів України за-
тверджено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 р. [4].

1.2. Державні фактори:
1) субсидіювання – допомога уряду енергетичним підприємствам енер-

гетичного для зниження витрат на виробництво енергії. В Україні спосте-
рігається перехресне субсидіювання в електроенергетиці, яке має місце 
через недосконалість системи субсидіювання та невідповідність моделі 
ринку електроенергії в країні її потребам;

2) нормативно-правова база – основа діяльності будь-якої галузі про-
мисловості в Україні, яка регламентує порядок їх функціонування. Зако-
нодавчу та нормативну базу регулювання електроенергетичних ринків 
кожна країна розробляє самостійно, виходячи з умов економічного та со-
ціального розвитку країни. Перехід до нової моделі ринку електроенергії в 
Україні почався з прийняттям Закону України «Про засади функціонуван-
ня ринку електроенергії України» від 24.10.2013 р.;

3) енергетична політика – позиція держави щодо роботи ПЕК та напря-
ми його подальшого розвитку. Оприлюднена у 2006 р. «Енергетичну страте-
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гію України до 2030 року» є першою спробою уряду усвідомити проблеми 
в енергетичному секторі та окреслити можливі шляхи їхнього розв’язання. 
Даний документ вже ж досить застарілим та вимагає оновлення з огляду на 
зміни в країні, що відбулися за 8 років, а також новий вектор інтеграції Укра-
їни. Приєднання до Енергетичного Співтовариства висуває зобов’язання до 
дотримання положень енергетичного законодавства ЄС, що спричиняє до-
даткові зміни в галузі та діяльності енергетичних підприємств;

4) податкова система – у 2014 р. було внесено нові зміни до Податкового ко-
дексу України, які торкнулися ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку 
за користування надрами; створено Державну фіскальну службу України [5];

5) державна власність – аналіз структури власності енергетичних під-
приємств України. Активна приватизація енергетичних підприємств у 
2012-2013 рр. призвела до кардинально відмінної від загальноприйнятої в 
Україні структурі власності в енергетиці  – контрольні пакети акцій 4 з 5 
підприємств теплової генерації електроенергії належать приватній верти-
кально-інтегрованій енергетичній компанії України ДТЕК, яка є частиною 
фінансово-промислової групи «Систем Капітал Менеджмент»;

1.3. Соціальні фактори:
1) рівень життя населення – основними тенденціями даного фактору 

в Україні є скорочення чисельності населення і як наслідок його старіння; 
збільшення частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму; 
недовіра населення до владних структур, владних дій, підприємницьких 
структур, державних підприємств, силових відомств [6];

2) рівень безробіття – співвідношення чисельності безробітних віком 
15–70 років до економічно активного населення відповідного віку. Рівень 
безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації 
праці, в середньому зріс з 7,6% у І півріччі 2013 р. до 8,6% у І півріччі 2014 р. 
економічно активного населення [7];

3) рівень соціального забезпечення – сукупність певних соціально-еко-
номічних заходів, спрямованих на підвищення матеріального добробуту 
населення. На сьогодні основною проблемою в Україні є і залишається 
проблема подолання бідності, тому що більша частина працюючого насе-
лення країни є дуже низький рівень доходів Складність функціонування 
системи соціального захисту в Україні зумовлена: відсутністю стандартів 
якості соціальних послуг; надмірною залежність органів місцевого само-
врядування від рішень органів державного рівня; не узгодженістю різних 
нормативно-правових актів, які регулюють надання соціального захисту та 
соціальної допомоги; негнучкістю, нераціональністю механізмів фінансу-
вання окремих програм соціального захисту населення [8].

1.4. Економічні фактори:
1) енергоємність ВВП  – рівень витрат ПЕР на одиницю ВВП країни. 

Україна характеризується високою енергоємністю ВВП – 0,5 кг н.е./дол. – у 
2,6 разів вище середнього рівня розвинутих країн світу;

2) рівень інфляції – за прогнозами Всесвітнього банку та МВФ в Україні 
на 2014-2015 рр. даний показник прогнозується на рівні 6-10 %;

3) валютні коливання – зміна курсу національної валюти по відношен-
ню до основних світових валют. В Україні до кінця 2013 р. курс національної 
валюти до долара США залишався відносно стабільним (близько 8 грн за 
1 дол.). Після початку політичних зрушень в країні спостерігається стрімке 
знецінення гривні та зростання курсу долара. Так. на кінець 2013 р. курс до-
лара зріс до 10,5 грн за 1 долар, а на вересень 2014 р. він становив 13,5 грн;

4) ціноутворення в галузі  – в електроенергетиці існує три схеми ціно-
утворення. На конкурентному ринку працюють лише ТЕС, які подають до 
ДП «Енергоринок» цінові заявки (відповідно до положень Правил ОРЕ). 
Для всіх інших генераторів електроенергії тарифи встановлюються НКРЕ. 
Вибір ТЕС здійснюється за схемою «від найдешевшого до найдорожчого» 
з метою мінімізацію вартості електроенергії для споживачів (пріоритетне 
навантаження енергоблоків з найменшим приростом ціни на електро-
енергію в межах вибраного складу обладнання на розрахункову добу);

5) інвестиції – в останні роки спостерігається тенденція до зростання об-
сягу інвестицій в енергетичні підприємства. Проте, наприклад, у ПАТ «Центре-
нерго» спостерігається зниження частки самофінансування (майже до 10%) у 
загальній структурі інвестиційного забезпечення, що зумовлено необхідністю 
реалізації масштабних інвестиційних проектів. Для дотримання норм міжна-
родного екологічного законодавства до 15% інвестицій спрямовується на реалі-
зацію екологозберігаючих заходів, що проявляється у зменшенні екологічних 
платежів. Для реалізації основних положень Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 р. досліджувані підприємства 65% чистого прибутку спрямову-
ють у фонд розвитку виробництва. Проте особливості ціноутворення та реалі-
зація масштабних інвестиційних проектів не завжди сприяють прибутковій ро-
боті підприємств. Виявлені тенденції стимулюють необхідність удосконалення 
інвестиційного забезпечення підприємств електроенергетики.

1.5. Екологічні фактори:
1) рівень шкідливих викидів  – обсяг шкідливих викидів у навколишнє 

природнє середовище, їх рівень по регіону та країні в цілому. Основними 
тенденціями в Україні є розміщення «брудних» виробництв; складування 
відходів, нерідко токсичних, яких позбавляються за відповідну плату роз-
винені країни; концентрація в регіоні екологічно шкідливих експортних 
виробництв, які продають сировину закордон; 

2) надзвичайні ситуації – виникнення загроз, спричинених діяльністю 
людей – виникнення аварій на енергетичних підприємствах, пожеж, вибу-
хів тощо. Виникнення загрози тероризму після початку воєнних дій та на-
пруження відносин на Сході України;

3) стихійні лиха  – виникнення ушкоджень, спричинених природніми 
катаклізмами. Географічне положення України зумовлює низьку ймовір-
ність виникнення стихійних лих природного характеру.
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Висновки. Таким чином, проаналізувавши всі фактори зовнішнього се-
редовища, які впливають на формування моделі ринку електроенергії та 
на діяльність енергетичних підприємств в умовах цієї моделі ринку, бачи-
мо, що основна тенденція в Україні є негативною. З 19 вказаних факторів 9 
мають прямо пропорційну залежність, а 10 – обернено пропорційну. Крім 
того, також 9 факторів мають відносно прямий вплив на модель ринку 
електроенергії та діяльність енергетичних підприємств, а 10 – опосередко-
ваний, тобто зміна стану фактора відобразиться через дію інших факторів. 

Щодо рівня впливу факторів, тобто можливості управляти ними, то з 19 
зазначених факторів зовнішнього середовища лише 3 є відносно керова-
ними – енергоємність ВВП, інвестиції та рівень шкідливих викидів. Всі інші 
фактори є некерованими, енергетичні підприємства не можуть управляти 
ними та їх різкі коливання завжди є непередбачуваними, тому підприєм-
ства повинні мати необхідний ресурсний потенціал, щоб бути готовими до 
швидкої нейтралізації їх наслідків.
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Запропоновано метод інтегральної оцінки якості нового виробу та 
розроблено математичну модель управління виробництвом за критерієм 
досягнення конкурентоспроможності шляхом регулювання інтегрального 
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There was proposed the method of integral evaluation of a new product’s qual-
ity and developed the mathematical model of production management by the 
criterion of achieving competitiveness through adjusting the integral indicator of 
product quality 
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Вступ. В сучасних умовах господарювання підприємства перебувають у по-
стійному процесі удосконалення системи управління, направленої на забез-
печення конкурентних переваг на ринку, пристосування до умов зовнішнього 
середовища, пошуку способів протидії конкурентам, що зумовлює необхідність 
вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможності ві-
тчизняних підприємств як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Конку-
рентоспроможність вітчизняного виробництва на зарубіжних ринках визначає 
єдину можливість зберегти економічну незалежність України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомий значний обсяг публі-
кацій, які спрямовані на формування статусу вітчизняного конкурентоспро-
можного виробника. Цьому питанню приділяють увагу такі вчені-економіс-
ти як Г. Азоев, Л. Балабанова, І. Должанський, С. Шевельова та інші. Багато 
праць присвячено розробці систем управління якістю продукції та методам 
кваліметрії. Значно менше публікацій, в яких пропонуються математичні 
моделі прямої трансформації якості виробу у його ринкову ціну та зворотної 
трансформації частини одержаного доходу у вироби вищої якості. 

Постановка завдання. Процес створення конкурентоспроможного ви-
робу – це економіко-технічна реалізація його наукової новизни, тобто його 
наукової сутності. Індикацією досягнення виробом конкурентоспроможно-
го стану є одержання виробником такого рівня доходу, який дозволяє без-
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перервно відтворювати виробничий процес, поповнювати основні фонди та 
мати прибуток. Тому обєктом дослідження є методи формування інтеграль-
ної оцінки якості та математична модель як аналітична залежність доходу 
виробника від рівня якості виробу. Якщо дохід визначається в числовій фор-
мі, то такою ж числовою формою повинен бути визначений рівень якості 
виробу. Відомі поширені методи кваліметрії щодо складних науковоємних 
виробів не надають рівню якості виробу числову форму. Тому правомірно 
скористатись для вирішення поставленого завдання роботами [5,9]. 

Результати дослідження. Аналіз літератури, присвяченої проблемам 
конкурентоспроможності підприємств, показує, що існує кілька визначень 
сутності конкурентних переваг. За П. Перервою, конкурентні переваги – це 
порівняльні динамічні характеристики підприємства, які забезпечують 
його конкурентостійкість та конкурентогнучкість [6]. Більш конкретно 
конкурентні переваги описують О. Лукашенко та І. Князева, а саме, як ха-
рактеристики підприємств, споживчі властивості товару та впізнаванність 
марки, які створюють для фірми певну пріоритетність над її безпосеред-
німи конкурентами з точки зору споживачів [4]. Такі переваги досягають-
ся при здобутті перспектив надання більших споживчих благ за рахунок 
реалізації більш дешевої продукції або завдяки пропозиції високоякісних 
продуктів із набором додаткових послуг за аналогічними або порівняно 
вищими конкурентоспроможними цінами. 

Проблемною ситуацією у вітчизняному виробництві науковоємної про-
дукції є не досить ефективна економіко-технічна стратегія виробника у 
формуванні конкурентоспроможного статусу своїх виробів. З цього твер-
дження, яке неможливо заперечити, окреслюється об’єкт дослідження як 
процес створення такого якісного рівня виробу, який надає йому більшу 
споживчу цінність на світовому ринку, тобто це процес створення конку-
рентоспроможної продукції.

В свій час подавала надію ідея Г. Тагуті (Японія) представити математич-
ною моделлю управління якістю продукції економічні витрати виробника 
як функцію окремого технічного параметра виробу. Визначений параметр 
виробництво повинно утримувати в межах його допуску. «Функція витрат Та-
гуті», як позначалась ця математична модель в публікаціях, не супроводжува-
лась за відомих причин описом конкретного управлінського механізму, мето-
дикою вибору технічних параметрів виробу, які регулювались, визначенням 
області існування залежності економічних витрат від якості виробу [1].

Кваліметричні методи оцінки об’єктів діяльності товаровиробника до-
повнюються розробленим нами методом формування інтегральної оцінки 
якості за допомогою променевої діаграми як графічно-розрахункової мо-
делі такої оцінки.

Променева діаграма. Зображення променевої діаграми подане на рис.1. 
З центра кола під однаковими кутами один до одного побудовані одиничні 
радіуси за кількістю технічних параметрів виробу. Радіуси – це вимірюваль-

ні шкали, поділки яких визначають числову величину кожного параметра. 
Променева діаграма виконує порівняльну оцінку однакових параметрів 
двох об’єктів  – оригінального (авторського) виробу та виробу-аналога. 
Аналогом повинен бути кращий виріб найавторитетнішого зарубіжного 
виробника (фірми), з яким буде конкурувати виріб, що створюється вироб-
ником. Тому на кожному радіусі шкали наносяться відповідно дві позна-
чки, які з’єднуються з позначками сусідньої шкали, створюючи два багато-
кутники. Площу багатокутника S нескладно обчислити за формулою:

 
∑ +⋅=
n

іі ччS
1

1 sin
2
1 α ,                                            (1)

де  1, +іі чч – довжина сусідніх шкал від центра діаграми до відповідних 
позначок на них;

α – кут між сусідніми радіусами;
n  – кількість складових трикутників.

Числове значення відношення площ багатокутників  – площі SПР, що 
відповідає проекту, до площі SA, що відповідає аналогу, є інтегральною 
числовою оцінкою (показником) якості виробу  { }ПРQ , який створюється 
за проектом, 

 { } 1/ ≥= AПРПР SSQ ,                                                 (1)

Якщо  { } 1=ПРQ , то обидва об’єкти, що порівнюються, є однаковими за 
якістю. Саме числове значення якості є незалежною змінною в математич-
ній моделі. Щоб незалежна змінна мала нульове значення при  { } 1=ПРQ , 
необхідно користуватись приростом показника якості відносно одиниці 

 
{ } { } { } { }КОНПРПР QQQQ −=−=∆ 1 , де  { }КОНQ – показник якості виробу конкурента.

Функція доходу виробника від інтегрального показника якості продук-
ції. Вибір виду функціональних залежностей в економіці, на нашу думку, є 
предметом економетрії [10]. Математичні складності такого вибору та його 
обгрунтування пояснюють факт, що економетрія користується методом 
регресійного аналізу статистичних даних. У випадках багатофакторного 
впливу на об’єкт економічного дослідження, поведінка якого є стохастич-
ною, лінія регресії має вигляд  bxcy += ln~ , тобто функцією є експонента  
 bxecy ⋅= [2].

В поставленій задачі функція доходу виробника від показника якості 
набуває вигляду 

 { }QКеДД ∆= 0 ,                                                               (2)
де Д – дохід від одиниці реалізованої продукції;
Д0 – дохід від одиниці реалізованої продукції, яка має показник якості ;
K  – коефіцієнт економічної ефективності якості виробу.
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Графік функції (2) (рис.2) має три реперні точки:

 
{ } { }),();,();,0( 210 ДQвДQДа встP ∆∆δ . 

Абсциси точок  δ  та  в  означають:  { }PQ∆   – розрахункова визначе-
на за проектом величина,  { }встQ∆   – встановлена виробником величи-
на показника для забезпечення технологічного запасу якості виробу 

 

{ } { } { }Pвст QQQ ∆−∆=δ .

Рис.1. Променева діаграма:
a, b, …h –радіуси-шкали врахованих технічних показників;

А, П – багатокутники, що відповідають показникам аналога та проекту
Джерело: розроблено автором

Рис.2. Функція доходу виробника від інтегрального показника 
якості продукції, 

 
{ } 1−=∆ QQ

Джерело: розроблено автором

Висновки. Конкурентоспроможність підприємства – це реальна та по-
тенційна спроможність підприємства проектувати та виготовляти продук-
цію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів. Забезпе-
чення конкурентних переваг підприємства – це механізм створення умов, 
необхідних для максимально повного та всебічного використання відмін-
ностей підприємства від конкурентів. Однією з основних конкурентних 
переваг є якість продукції. Тому нами запропоновано математичну модель 
управління виробництвом конкурентоспроможної продукції у вигляді 
функцій доходу від показника якості та розроблено кваліметричний метод 
променевої діаграми для оцінки якості нового виробу, що має надійти до 
світових ринків, з цілеспрямованою конкурентною зверхністю.
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СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В статті проаналізовано теоретичні підходи до поняття «конкурен-
тоспроможність підприємства», запропоновано власне визначення тер-
міну. Висвітлено роль управління ресурсним забезпеченням у підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, ресурсне за-
безпечення, ефективність.

The paper analyzes the theoretical approaches to the concept of «competitive-
ness», proposed his own definition of the term. The role of management resourced 
in enhancing competitiveness.

Keywords: competitiveness, resourced, effective.

Вступ. В період фінансової нестабільності для кожного підприємства 
одним із першочергових завдань є підвищення рівня його конкуренто-
спроможності. Зважаючи на те, що конкуренція на ринку стає все жор-
сткішою, у суб’єктів господарювання з’являється необхідність постійного 
пошуку нових переваг над конкурентами та розроблення напрямів підви-
щення рівня їх конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання конкурентоспромож-
ності підприємств було і залишається актуальним для вітчизняних та зару-
біжних науковців. Про це свідчать наукові праці таких вчених як Андросова 
Т.В., Бюрисюк І.О., Власова Н.О., Голубко Є.В., Гудзинський О.Д., Гуренко Т.О., 
Єрьоменко А.В., Камишніков Р.В., Круглова О.А., Кузнєцова К.О., Михайлова 
Н.В., Смолін І.В., Судомир С. М., Янковий О.Г. та інші. Однак, незважаючи на 
безумовну значущість проведених досліджень, існуючі підходи до визначен-
ня конкурентоспроможності підприємства не повною мірою розкривають 
сутність даного поняття та, як результат, висвітлюють окремі його аспекти в 
управлінні ресурсним забезпеченням суб’єктами господарювання.

Постановка завдання. Основними цілями представленого досліджен-
ня є: аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «конкурентоспро-
можність підприємства» та формулювання власного визначення зазначе-
ної економічної категорії; дослідження значення управління та раціональ-
ного використання ресурсним забезпеченням у підвищенні конкуренто-
спроможності промислового підприємства. 

Результати дослідження. Протягом останніх років в Україні відбуваються 
значні зміни в соціально-економічній політиці, котрі створюють об’єктивні 
передумови для розвитку нових напрямів в економічній науці та практиці під-
приємств − менеджменту, маркетингу, інжинірингу, контролінгу тощо.

Досліджуючи вітчизняну й зарубіжну наукову літературу, в табл. 1 пред-
ставлено декілька основних визначень поняття «конкурентоспроможність 
підприємства», котрі загалом представляють одну й ту саму економічну ка-
тегорію, проте враховують різні підходи. 

Таблиця 1. 
Теоретичні аспекти визначення економічної категорії 

«конкурентоспроможність підприємства»
№ 

з/п Автор Теоретичні аспекти визначення економічної категорії «конку-
рентоспроможність підприємства»

1 2 3

1. Фатхутдінов Р.А.
[1, с. 31]

Конкурентоспроможність підприємства − здатність фірми ви-
пускати конкурентоспроможну продукцію, її перевага стосовно 
інших підприємств даної галузі усередині країни та за її межами. 

2.
Ліпсіц І. В., Фа-
мінський І.П. 
[2; 3]

Конкурентоспроможність підприємства − можливість запропо-
нувати товар, який задовольнить конкретні вимоги споживача 
відносно якості та вигідних умов.

3.
Хруцький В. Є, 
Корнєєва І. В.
[1, с. 31]

Конкурентоспроможність підприємства − здатність успішно опе-
рувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період часу 
шляхом випуску й реалізації конкурентноздатних виробів і послуг.

4. Портер М.
[4, с. 40]

Конкурентоспроможність підприємства − відображення віднос-
ного рівня ефективності використання усіх видів наявних у цьо-
го підприємства виробничих ресурсів. Конкурентоспроможність 
є порівняльною характеристикою підприємства, яка відбиває 
різницю між рівнем ефективності використання на ньому всіх 
видів ресурсів порівняно до аналогічних показників інших під-
приємств певної однорідної групи.

5. Булах І. В. [5]
Конкурентоспроможність підприємства  – це здатність підпри-
ємства створювати і використовувати конкурентні переваги, за-
ймаючи певну конкурентну позицію в даний період часу.

6.

Швейцарська 
організація 
“European 
managment 
forum” [6] 

Конкурентоспроможність компанії – її реальна потенційну здат-
ність проектувати, виробляти та збувати за існуючих умов това-
ри, які за ціновими і неціновими характеристиками є привабли-
вішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів. 

7.
Нємцов В. Д., 
Довгань Л. Є. 
[7, с. 220]

Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена 
як комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка 
відображає ступінь переваги сукупності оціночних показників 
його діяльності, що визначає успіх підприємства на визначеному 
ринку за визначений проміжок часу по відношенню до сукупнос-
ті показників конкурентів.

8. Кіперман Г. Я. 
[8, с. 270]

Конкурентоспроможність підприємства  – здатність протидіяти 
на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної про-
дукції (конкурентам) як за рівнем задоволення своїми товарами 
або послугами конкретної суспільної потреби, так за ефективніс-
тю виробничої діяльності.

9.

Гудзин-
ський  О. Д.,
Судомир С. М., 
Гуренко Т. О.
[9, с. 45]

Конкурентоспроможність підприємства  – це визнана ринком 
сформована і реалізована конкурентоздатність соціально-еко-
номічних систем, яка матеріалізована у формі товару чи послуги. 
Вона може визначитися в процесі оперативної діяльності при 
реалізації стратегій і в перспективі при обґрунтуванні можливих 
ситуацій і стратегій розвитку. 
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10 Кіперман Г. Я. 
[8, с. 270]

Конкурентоспроможність підприємства  – здатність протидіяти 
на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної про-
дукції (конкурентам) як за рівнем задоволення своїми товарами 
або послугами конкретної суспільної потреби, так за ефективніс-
тю виробничої діяльності.

11

Гудзинсь -
кий О. Д.,
Судомир С. М., 
Гуренко Т. О.
[9, с. 45]

Конкурентоспроможність підприємства  – це визнана ринком 
сформована і реалізована конкурентоздатність соціально-еко-
номічних систем, яка матеріалізована у формі товару чи послуги. 
Вона може визначитися в процесі оперативної діяльності при 
реалізації стратегій і в перспективі при обґрунтуванні можливих 
ситуацій і стратегій розвитку. 

12 Камишніков Р. В. 
[10, с. 7]

Конкурентоспроможність підприємства  – здатність підприєм-
ства використовувати власний потенціал та ресурси, що нада-
ються навколишнім маркетинговим середовищем для досягнен-
ня порівняно вищої міри задоволення потреб споживачів свого 
цільового ринку.

13
Шершньова З. Е.,
Оборська С. В.
[11, с. 67]

Конкурентоспроможність підприємства – рівень його компетен-
ції щодо інших підприємств-конкурентів у нагромадженні і ви-
користанні виробничого потенціалу визначеної спрямованості, а 
також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджмен-
ту, навичок і знань персоналу, що знаходять вираження в таких 
результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 
продуктивність тощо.

Джерело: згруповано авторами

Розглянувши погляди вчених на визначення поняття «конкуренто-
спроможність підприємства», стає зрозумілим, що в деяких з них є певні 
недоліки. Фатхутдінов Р. А. [1], Ліпсіц І. В. [2] та Фамінський І. П. [3] ґрун-
тують визначення конкурентоспроможності підприємства лише на основі 
предмета конкуренції, що дещо спрощує розуміння даної категорії, оскіль-
ки такі визначення слугують основою поняття «конкурентоспроможність 
продукції» та недостатньо розкривають результативність діяльності під-
приємства. Зважаючи на це, можна сказати, що дані визначення є непо-
вними, оскільки вони фактично прирівнюють поняття «конкурентоспро-
можність підприємства» та «конкурентоспроможність продукції». 

Визначення Хруцького В. Є. та Корнєєвої І. В. [1, с. 31] також має анало-
гічні недоліки, однак вчені акцентують увагу на тому, що конкурентоспро-
можність досягається на конкретних ринках у даний період часу.

Визначення конкурентоспроможності підприємства за Портером М. 
[4, с. 40] базується на теорії конкурентної переваги і є більш узагальне-
ним порівняно з вище наведеними економічними категоріями. Згідно з 
Портером М. конкурентна перевага досягається виходячи з того, як під-
приємство організує та виконує окремі види діяльності [12, с. 11]. Систе-
ма взаємопов’язаних видів діяльності (ланцюг цінності) визнається вирі-
шальним джерелом конкурентної переваги підприємства [12, с. 12]. Отже, 
можна вважати, що конкурентна перевага, як властивість, що вирізняє 

один суб’єкт порівняно з іншим, є джерелом конкурентоспроможності 
підприємства, а формування й реалізація конкурентних переваг – суть за-
безпечення конкурентоспроможності підприємства. Проте, на нашу думку, 
доречним було б доповнити дане визначення щодо того, що метою діяль-
ності кожного підприємства є досягнення максимізації прибутку. 

Нємцов В. Д. та Довгань Л. Є. [7, с. 220] ставляться до конкурентоспро-
можності як до комплексної порівняльної характеристики, до складу якої 
можна також включити і вплив на неї персоналу підприємства.

Визначення Кіпермана  Г.  Я. [8,  с.  270] стосовно конкурентоспроможності 
підприємства також можна вважати неповним, тому що воно не враховує, що 
організації конкурують на конкретних ринках у певний період часу, проте пере-
вагою даного визначення є те, що підкреслюється ефективність господарської 
діяльності як вирішальний елемент конкурентоспроможності організації. 

Підхід Гудзинського О. Д., Судомира С. М., Гуренко Т. О. [9, с. 45] щодо ви-
значення конкурентоспроможності підприємства як соціально-економіч-
ної системи є загалом позитивним, оскільки будь-яке підприємство є саме 
соціально-економічною системою.

Камишніков Р. В. [10, с. 7] враховує у визначенні конкурентоспромож-
ності вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, проте він не зазначає, що 
дане поняття має відносний та адаптивний характер.

Отже, розглядаючи підходи вчених до поняття «конкурентоспромож-
ність підприємства», можна зробити висновок, що загальноприйнятого 
визначення не існує. 

На нашу думку, визначення конкурентоспроможності підприємства мож-
на було б сформулювати як здатність підприємства випускати та реалізову-
вати конкурентоспроможну продукцію, котра матиме конкурентні переваги 
порівняно з товарами-аналогами конкурентів у певний проміжок часу на ви-
значеному ринку, що в результаті приноситиме максимальний прибуток.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно розглядати як 
довгостроковий послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень 
у всіх сферах його діяльності, здійснюваний планомірно, відповідно до обраної 
стратегії довгострокового розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому оточенні 
та стану засобів самого підприємства, і внесенням відповідних коректив [13]. 

Аналізуючи економічну літературу, можна зробити висновок, що для 
можливості підвищення конкурентоспроможності першочерговою для 
підприємства є здатність здійснювати ефективну господарську діяльність 
в умовах дії зовнішнього середовища, яке змінюється, шляхом раціональ-
ного використання наявних ресурсів, пріоритетним серед яких виступає 
робоча сила. Дане твердження обумовлюється тим, що саме від кваліфі-
кації персоналу, його здібностей, досвіду роботи та мотивації до праці за-
лежить ефективність виростання всіх видів ресурсів підприємства (матері-
альних, фінансових, організаційних, інформаційних та інших).

Продовження таблиці 1
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Ресурсами підприємства вважаються основні засоби, які використову-
ються у виробництві (матеріали, персонал, капітал, технологія, інформа-
ція) [14, с. 86].

Ефективність використання ресурсів як фактор конкурентоспромож-
ності відображає передусім рівень менеджменту підприємства. За наявності 
достатнього для виробництва продукції ресурсного потенціалу, перевагу ма-
тиме те підприємство, яке використовує ефективніший менеджмент, оскіль-
ки постійний пошук нових рішень у всіх сферах діяльності підприємства є 
основою підвищення ефективності використання наявних ресурсів [15].

Загалом можна сказати, що наразі існує необхідність визначення нових 
підходів до розроблення і реалізації концептуальних засад ресурсного за-
безпечення їх подальшого розвитку підприємства та підвищення його кон-
курентоспроможності. Для цього необхідно розробити комплекс науково-
технічних програм ресурсного забезпечення підприємств, що дозволить за-
безпечити їх адаптацію до сучасної економічної кон’юнктури. В подальшому 
це допоможе вирішити питання раціонального використання потужностей 
та оновлення існуючих з точки зору налагодження конкурентоспроможного 
виробництва. На цих засадах можна сформувати ідеологію ресурсного за-
безпечення розвитку підприємств, яка, на нашу думку, дозволить врахову-
вати всі складові системного виробничого процесу та управляти ним на під-
ставі, як ринкових механізмів, так і методів державного регулювання.

Висновки. Як результат здійсненого дослідження можна зробити висно-
вок, що більшість вчених досліджують конкурентоспроможність підпри-
ємства з точки зору створення конкурентоспроможної продукції, і мало на-
уковців розглядають дане поняття як комплексну системну характеристику 
підприємства, котра включає ефективне використання наявних ресурсів.

Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства необхідно, щоб всі ресурси, які воно споживає, раціонально вико-
ристовувались і приносили більший прибуток порівняно з конкурентами. 
Таким чином підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та по-
слуг і його продукція користується постійним попитом споживачів. Керів-
ництву підприємства доцільно постійно стежити за змінами, що відбува-
ються в умовах господарювання, і проводити політику ведення раціональ-
ного використання ресурсного потенціалу в виробництві продукції, у тому 
числі враховуючи: зміну товарної політики, диверсифікацію виробництва, 
впровадження нових технологій, вихід на нові ринки, зміну організаційно-
правового статусу підприємства, створення спільних виробництв, модер-
нізацію форм збуту продукції та інші. 

Подальші дослідження можуть бути пов’язані з розробленням мето-
дології комплексного аналізу та оцінювання показників конкурентоспро-
можності в контексті результативності використання потенціалу підпри-
ємства, а також створенням ефективного організаційно-економічного 

плану підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ДВ 
«ПРЕСА УКРАЇНИ» ДУС. 
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СКЛАД ЯК ІНТЕГРУЮЧА ЛАНКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Розглянуто проблема використання складів як інтегруючої ланки ло-
гістичної системи. Запропоновано використання складів у доведенні това-
рів від виробника до кінцевого споживача. Визначені основні шляхи за-
безпечення ефективного функціонування складів в логістичних системах, 
зокрема на основі оптимального місце розташування. 

Ключові слова: логістика, склад, логістичний процес на складі, техно-
логічний процес на складі, місце розташування складів.

The problem of warehouse as an integrating part of logistic system was con-
sidered. Using of the warehouse for taking goods from producer to eventual user 
was proposed. The components of warehouse system were defined. The securing 
of main ways of effective warehouse functioning in logistic systems is identified 
by optimal place situated.

Keywords: logistics, warehouse, logistics process in the warehouse, process 
the warehouse, location of warehouses.

Вступ. Глобальною тенденцією розвитку сучасності стає перехід від 
індустріальної до постіндустріальної економіки. Основна увага в індустрі-
альній економіці приділяється товару та його виробництву. В постіндустрі-
альній економіці головним чинником економічного розвитку виступає 
максимальне задоволення індивідуалізованого споживчого попиту. При 
такій ситуації всім рівням каналів розподілу стає все складніше працюва-
ти окремо один від одного. Важливу роль в інтеграції та ефективній вза-
ємодії підприємств, оптимізації потокових процесів відіграє логістика, а 
складська мережа є одним з основних елементів логістичної системи, яка 
забезпечує баланс інтересів усіх учасників ринку та створює сучасну систе-
му товаро руху, орієнтовану на максимальне задоволення потреб кінцевих 
споживачів. Необхідність використання складів у доведенні товарів від ви-
робника до кінцевого споживача обумовлено перш за все нерівномірніс-
тю циклів виробництва і споживання та особливостями функціонування 
транспорту, що визначає пріоритети в розміщенні складської мережі: або 
наближенні до ринків виробництва чи збуту, або до транспортних вузлів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі логістичних рішень 
в галузі складування у країнах з розвинутою економікою вже не одне деся-
тиріччя приділяється дуже велика увага, тому там є значні досягнення як в 
теорії, так і в практиці. Вивчення наукових праць таких відомих зарубіжних 

вчених як Д. Бауерсокс, Д. Клосс, М.Ліндерс, Х.Фірон та інших дозволяють 
опанувати цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці. Але ці 
наукові надбання потрібно адаптувати до особливостей економічного розви-
тку України в умовах кризи. За останні роки опубліковано цілий ряд наукових 
праць з проблем управління складською мережею, які підготовлені вченими 
України, зокрема такими як Голошубова Н.О., Торопков В.М., а також росій-
ськими авторами – Дибська В.В., Маліков О.Б., Сєргєєв В.І. Однак рівень теоре-
тичної розробленості цієї важливої проблеми, яка б ураховувала особливості 
сучасного соціально-економічного середовища України ще недостатній.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення загальних тен-
денції розвитку складів в інтегрованих ланцюгах постачання і визначення, 
чинників ефективного використання складської мережі для всіх учасників 
логістичної системи.

Результати дослідження. Склад  – основна частина інтегрованої логіс-
тичної системи  – одночасно є матеріально-технічною базою всіх учасників 
цієї системи [1]. На всіх складах, незалежно від їх місця в логістичній системі, 
відбувається перетворення матеріального потоку за різними параметрами, 
таким чином склад можна розглядати в якості перетворювача матеріального 
потоку на шляху від постачальників сировини до поставки готової продукції 
кінцевому споживачу [1]. Склад є одним з елементів логістичної системи і в 
той же час повинен розглядатися як складна техніко-економічна система.

Однією з важливих умов ефективного розвитку складського господар-
ства, як складової логістичної системи, є помірковане розміщення об’єктів 
складської мережі на шляху матеріальних потоків, яке повинне сприяти 
раціональному руху матеріалів (рівень витрат з транспортування на склад 
і зі складу, складування вантажів, все це здійснює значний вплив на рівень 
та вартість логістичних послуг, які надаються покупцям). 

Сьогодні Україні край необхідно створити розгалужену та територіаль-
но збалансовану складську мережу. Дослідження показують, що існує зна-
чна територіальна нерівномірність розвитку складської мережі. Більше 
половини складів розташовані у 4 регіонах – це м. Київ, Донецька, Дніпро-
петровська та Харківська області.

Суб’єкту господарювання в першу чергу необхідно прийняти рішення 
про те скільки складів йому потрібно, якими повинні бути ці склади та де 
вони мають розташовуватися. Рішення про необхідну кількість складів 
можна прийняти при порівнянні одночасних витрат зі створення місць 
зберігання та річних витрат пов’язаних з доставкою товарів покупцю. Ви-
користовуючи класичний метод порівняння варіантів за мінімумом при-
ведених витрат, можна визначити кількість місць розміщення складів за 
формулою:

 min,                                    (1)



418 419

де ПВ  – сумарні приведені витрати по кожному можливому варіанту 
спорудження складів;

І – інвестиції на будівництво складів;
ЕН – нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій (0,15)
ВС, ВД –  річні витрати, які пов’язані з утриманням складів та з достав-

кою товарів. 
Друге питання при формуванні складської мережі – це місце розташу-

вання складів. Склади слід розташовувати так, щоб забезпечити бажаний 
рівень обслуговування при мінімальних витратах на товарорух.

Існує декілька критеріїв, які визначають доцільність вибору місця розта-
шування складу. Частіше всього використовують показник співвідношення 
втрат і доходів. Як показали дослідження, що були проведені в США, більшість 
американських компаній при розміщенні складу враховують сім положень: 

Управління компанії приймає рішення про необхідність пошуку міста 
для складу. Рішення повинно грунтуватися на ретельному вивченні витрат 
з урахуванням додання нових потужностей при переміщенні існуючих по-
тужностей в логістичній системі.

Вивчається і готується базова інформація про потужності (необхідна 
місткість складу, характеристика продукції, яка буде зберігатися, потреба у 
персоналі, необхідна інфраструктура).

Вивчаються питання, що пов’язані з місцем розташування і які вплива-
ють на проект об’єкту (топографія, географія місцевості).

Готується перелік основних вимог до місця, де планується розташувати 
склад. Сюди повинні увійти як специфічні вимоги компанії, так і питання: 
ринку; робочої сили; особливості логістичної системи, в якій буде функ-
ціонувати склад; природоохоронні законодавства та існуюча конкуренція.

При виборі місця розташування району забудівлі усі можливі варіан-
ти розглядаються з урахуванням розробленого списку вимог. В результаті 
суттєво зменшується кількість варіантів. Варіанти, які залишились, роз-
глядаються більш детально.

При відвідуванні району забудівлі збирається додаткова інформація про 
соціальний склад населення, існуючі культурні традиції, попит населення і 
т.д. На базі отриманої інформації обирається місце для будівництва складу.

Альтернативний вибір здійснює керівництво компанії з числа рекомен-
дованих ділянок для забудівлі [2].

В залежності від вихідних даних для вирішення задач розміщення склад-
ської мережі використовують декілька методів. При невеликій кількості 
споживачів застосовується прямий розрахунок приведених витрат по кож-
ному варіанту. Одним з найбільш простих та прийнятних на практиці мето-
дів визначення географічного місця розташування складу є метод «сітки», 
який орієнтований на визначення об’єкту з мінімальними транспортними 
витратами, що пов’язані з надходженням вантажу на склад і відправлення зі 
складу споживачам. Сутність даного методу полягає у тому, що на географіч-

ну карту з нанесеними на неї об’єктами, накладається сітка з горизонталь-
ними та вертикальними координатами. В результаті складається таблиця 
кожного об’єкту з вказівкою його координат, тарифу на транспортні пере-
везення (т/км) і тоннажу вантажу, який перевозиться (Тх).

Вибір зупиняють на самому вигідному об’єкті з точки зору транспорт-
них витрат, який можливо визначити як центр маси або рівноважна систе-
ма. Математично це може бути виражено такою формулою:

  
(2) 

де: М – центр маси або центр, т/км;
Di – відстань від начала координат до точки, яка визначає місце розта-

шування споживача складських послуг, км;
di – відстань від начала осі координат до точки, яка визначає місцезна-

ходження постачальника складу, км;
Tki – транспортний тариф на перевезення вантажу споживачам/одини-

ця відстані (грн. т/км);
Tni – транспортний тариф на перевезення вантажу від постачальника/

одиниця відстані (грн. т/км);
Qki – вага (об’єм) вантажу, який реалізується і-му споживачу складу, т;
Qni  – вага (об’єм) вантажу, який закуповується у і-го постачальника 

складу, т.
Однак вказана методика має цілу низку обмежень, які повинні врахову-

ватися при прийнятті кінцевого рішення. Методика грунтується на статис-
тичному підході, не враховуються можливі зміни транспортних тарифів, об-
сяги товарів, які закупляються і реалізуються, зміна джерела постачання та 
споживання. Припускається лінійна залежність транспортних тарифів від 
відстані, хоча на практиці транспортні тарифи змінюються не пропорційно 
в залежності від відстані. Не враховуються топографічні умови, іноді непри-
йнятні для ділянки забудівлі. Задача може вирішуватися за будь-яким відо-
мим алгоритмом транспортної задачі лінійного програмування.

Застосування комбінаторних методів при виборі місця розташування 
складів дозволяє врахувати нерівномірний характер залежності витрат на 
будівництво складів і транспортних витрат по доставці вантажів спожива-
чам. Методи динамічного програмування застосовуються у тих випадках, 
коли здійснюється поетапне інвестування будівництва складів. Рішення 
кожного етапу повинно оптимізувати загальний результат усього періоду.

При дуже великій кількості споживачів значно збільшується багатова-
ріантність розташування складської мережі. В залежності від різних чин-
ників впливу використовують методи лінійного програмування, комбіна-
торний метод або метод динамічного програмування.
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При виборі або будівництві складу, необхідно враховувати сучасні тен-
денції розвитку складського господарства в Європі та Америці, тим більше, 
що за оцінками фахівців, у найближчі роки в Україні прогнозується зрос-
тання будівництва високотехнологічних складів. Цьому буде сприяти гео-
графічне положення України, яка стане транспортним форпостом на кор-
доні з ЄС. З основних тенденцій можна виділити: зростання висоти складів 
(не нижче 9-12 м), розміщення їх на крупних транспортних магістралях, 
по периметру великих міст та промислових центрів, склади повинні мати 
високотехнологічне розвантажувально-навантажувальну техніку, бути по-
вністю автоматизованими і комп’ютеризованими, з використанням висо-
коефективного програмного забезпечення [3].

Висновки. На сьогодні в Україні спостерігається деспеціалізація опто-
вих підприємств, нестабільність у взаємовідносинах з постачальниками 
товарів. Все це призводить до погіршення якості обслуговування. Врахову-
ючи вимоги постіндустріальної економіки – найкраще задоволення попи-
ту споживачів, українським підприємствам необхідно підвищувати рівень 
взаємодії та інтеграції виробничих, оптових і роздрібних підприємств фор-
муючи логістичних систем на товарних ринках, де склад повинен відігра-
вати активну роль як організатор, інтегратор, координатор процесу пере-
творення матеріального потоку. При цьому формування складської мережі 
вимагає вирішення наступних задач: вибір числа складів, які будуть забез-
печувати оптимальне охоплення ринку та розміщення складської мережі 
(вибір як регіону, так і місце розташування кожного складу). 

Пріоритетним напрямком розвитку складської мережі є будівля комп-
лексно механізованих та висотних автоматизованих складів, оснащених 
пересувними стелажами та іншим сучасним технологічним обладнанням 
та інформаційним забезпеченням.
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Introduction. Latitude notions of security are quite natural. The more complex 

and richer ordainable object is, the more definitions of what it describes. It is there-
fore natural that the concept of “security” enters the different scope and area of ex-
pertise, such as philosophy, sociology, law, political science, physics, mathematics, 
psychology. From the standpoint of security the security logic seen as a set of ele-
ments and the relationship which causes the integrity of the system. Thus the main 
focus in the study of economic security as a system is to identify a variety of rela-
tionships that occur inside of an object, and in its interaction with the environment. 

Every system, as well as anybody in general needs security. Enterprises are 
also drawn to security. Security is one of the most important conditions of the 
enterprise functioning. Among the numerous researches of security the research 
of enterprise economic security is the most popular today. However, actuality and 
popularity of such researches, the form and the content of the enterprise eco-
nomic security management are in the inconsistent state, and the conceptual 
principles of such management can not be acknowledged as harmoniously put 
together. Because of this, one of the priorities of improving the competitiveness of 
any modern enterprises and to provide of their sustainable economic growth is to 
build a system economic security, aimed at crisis situations prevention and creat-
ing prerequisites for the successful adaptation of these enterprises to changing 
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conditions of the external environment [6]. Concurring with the classics’ opinion 
concerning the necessity of keeping to the unity of form and content in science, 
it should be noted that the achievement of the goals of enterprise economic se-
curity management is only possible at the terms of creation of clear and logical 
concept of such management. 

In modern difficult conditions of enterprise functioning the problem of eco-
nomic security management has become considerably accentuated. Complica-
tion of such management is caused by a whole number of factors among them 
are differences in the interpretations of the concepts of «enterprise economic 
security» and «enterprise economic security management», dynamic nature of 
external and internal environments of an enterprise, vague semantics of threats 
of economic security and so forth.

Therefore in modern scientific researches economic security is considered ei-
ther as a state of threat protection or as a state of the corporate resources [9] usage 
or as a measure of harmonization of the enterprise interests in time and space. 
The domineering among those researches are the ones which consider economic 
security as a state of enterprise threat protection [1-5].

Methodology. The goals of this manuscript are genesis of economic security of 
enterprise, to substance and determined the structure of economic security; clari-
fied the notion of “economic security”, found its properties as an object of manage-
ment; reviewed the terms of the requirements for handling systems of economic 
security; studied the nature of economic security, shows his place in the system of 
economic security; defined the objectives of the system of economic security.

Security of any object is always inherent mobility, so in terms of epistemology 
security category can be considered as characteristic as a property as a result. 
These features are in this category, specified in the work on economic security of 
enterprise, on the one hand, due to the complexity of the nature of the security 
and its close connection with the category of development, and the other – the 
peculiar nature of the enterprise itself. Therefore, in the detail the nature of the 
business of legal, economic and administrative point of view, as a result found 
that the existing theory of operation of the enterprise, unfortunately, covering 
only some aspects of its business through that in a context of economic security 
they can not always be considered valid. 

Thematic field of the study called for more generalized concept of operation 
of the enterprise within which the safe existence and development of the com-
pany would undertake the role of system integrator of various socio-economic 
processes in the company in time and space. This understands of the company 
used to work for an explanation economic security of enterprise. The distinguish-
ing feature of this explanation is its consistency requirements of the enterprise. 
Establishing linkages and interdependence between economic security and that 
of its development served as the use of the provisions of critical analysis [6-8].

Conceptualizing Security as a form of entity, based on the postulates of the 
theory of a gradual process, possible to explain the genesis economic security of 

enterprise and to clarify the definition of «economic security enterprise,» which, 
in contrast to the most common understanding of how security against threats 
interpreted as a result of controlled processes to achieve management objectives 
triad economic security company that provides entry into certain extent its eco-
nomic freedom within existing objective and subjective limitations. 

One of the main objectives is to develop securitylogical research methods and de-
sign safety systems of different types of classes and levels. Therefore, the fundamental 
design of the study is to examine system-building economic security of enterprise. 

Under the system economic security of enterprise, unlike the commonly used in-
terpretations of the work refers to a complete set of interrelated and interdependent 
processes that must guide the implementation to achieve some degree of economic.

Results of researching. A distinguishing feature of building structural logic 
composition of economic security of enterprise as the control object is the deter-
mining role of economic choice to achieve the main goal – the economic freedom 
of enterprise. In particular, the economic choice in the system economic security 
of enterprise means choosing the best of the alternative option reconciling the in-
terests of stakeholders enterprise of rational use of resources. Economic choices 
can significantly restrict unfair competition, economic crime, corruption, crises 
(as phenomenon), raider attacks, opportunistic behavior and so on.

In modern conditions transformation of enterprise economic security into 
socio-economic one is taking place. Such transformation is caused by intensifica-
tion of human factor impact in the external and internal environments of enter-
prise. The manifestation of such impact in the external environment of enterprise 
is the maturing of the social responsibility, and in the internal one it is the forma-
tion of social partnership. However, as the research showed, such formation is 
accompanied with a whole number of threats which appear either as a result of a 
conflict of interests of participants of such process or through their conscious or 
half-conscious destructive actions and so forth. 

The systems approach involves the study of interconnected factors with re-
gard to their internal and external communication, collaboration and subordi-
nation, which is achieved through organizing. Systematics in general is placing 
studied phenomena or objects in a specific order with the discovery of their rela-
tionship and subordination.

Effectiveness of management of economic security enterprise is regarded as com-
patible imperative to achieve and dominant purpose of such management is reconcil-
ing the interests of stakeholders of the enterprise and resist threats its economic security. 
Complementary goal – re-shaping of the economic security companies – realized by real-
locating resources to achieve the imperative and the dominant goals and cue-way that 
they did not enter into confrontation. Compatible achieve by dominant management 
objectives and economic security company if necessary may additionally be adjusted, 
for example, the amount of resource maintenance, reserved for strengthening economic 
security. Adjustments can be made using the appropriate coefficient and essentially be 
the accelerator to achieve performance management of economic security company.
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The approach to understanding performance management economy security 
enterprise is fundamentally different from existing ones. Often the concept of ef-
ficiency is identified with the concept of efficiency, indicating that the lack of sci-
entific study explored issues, its polymorfnyy nature and shortcomings of existing 
theoretical and methodological approaches. Therefore, in the logic of the basis is 
subordinate performance indicators of effectiveness, hence proposed that effec-
tiveness management of economic security through the prism of evaluation Ef-
fectiveness management of economic security company, which, in turn, is based 
on the ratio of abstract and damages. Although required to acknowledge that such 
an approach to evaluating the effectiveness is not without disadvantages, stem-
ming from problems in obtaining relevant information, and the interpretation of 
the results of calculations which may arise as a result of negative index.

Evaluation of the effectiveness of management of economic security the enter-
prise required selection criteria, application which allows you to set the type and scale 
of the metric measurements. Currently, research results economic processes develop 
under the influence of two landmarks, each of which, in turn, is a dialectical unity 
of several components. The first dominant concerns overcoming contradictions be-
tween availability of resources for their use, namely comparing the results with re-
sources management, spent the period to achieve such results. The second dominant 
refers to eliminate uncertainty in the triad “goal – way – result”. In addition, there is 
another logical problem – comparison purposes and the results of management of 
economic security company, which can be partly solved by the creation of metrics that 
would be understandable for the management of economic security the enterprise. 
A special place in this metric has the selection criteria for that effectiveness, which, 
in turn, depends on many factors. Therefore, the work identified and the criteria of 
evaluation of achievement of management objectives of economic security company.

The basis of assessment of the performance management of economic security 
company on the principles of commitment, reliability, completeness, transpar-
ency, comprehensiveness, measurability, information economic security. Evalu-
ation of the effectiveness of management of economic security the enterprise is 
seen as an ordered sequence of economic security, events, subjects, objects of 
economic security for specific characters or numbers based on pre-established 
rules and procedures, which use is directed to the adequacy of displaying real 
economic reality. The suggested a sequence of evaluation of effectiveness of man-
agement-term economic security companies: identification of threats to security 
economic, the development and implementation of preventive measures to pre-
vent such threats, evaluating the effectiveness of preventive measures to prevent 
threats and to identify reasons for the lack of effectiveness of preventive measures 
to prevent threats and to identify new threats and identification of the degree; 
valuation of measures to prevent threats or overcome the consequences of their 
actions by reference, named of the implementation complex of such measures.

Consequently, the development of the general conditions of activity and 
the mutual relations inside enterprise makes it possible to talk about enterprise 

socio-economic security as the timely consistent genesis of the “enterprise eco-
nomic security” concept. In relation to large industrial enterprises which are the 
subsoil of the steady development of the economy of Ukraine, socio-economic 
security acquires greater significance. Therefore development of the propositions 
of enterprise socio-economic management, formation of its resource provision, 
evaluation of effectiveness of such management and so forth must belong to the 
prospects of the further scientific researches.

Conclusion. As enterprise economic security management it is suggested to 
understand a process provided with the appropriate resources of interconsis-
tency of interests the bearers of which are agents of both external and internal 
environments of enterprise, the range of leading influences of which determines 
the measure of its immunity to external and internal threats. The range of such 
influences can fluctuate from opposition to threats to elimination of their con-
sequences that is from threat prevention to full danger. So, given that the main 
purpose of the system economic security of enterprise is to achieve its economic 
freedom, the work has been suggested: the economic security of enterprise man-
agement is a specific object that belongs to a class of partially controlled. Results 
verify this hypothesis, the requirement for precise term manageability of eco-
nomic security of enterprise, living conditions and establish its extent.
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У статті розглянуті підходи до визначення суті економічної безпеки 
підприємства, обґрунтовано необхідність побудови системи управління 
його безпекою, розкрито особливості прояву загроз економічній безпеці, 
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значеності середовища їх діяльності
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Вступ. Намагання реформувати економіку України та створити спри-
ятливий клімат для розвитку підприємницької діяльності, в силу цілого 
комплексу причин, протягом тривалого періоду часу очікуваних резуль-
татів не забезпечили. Вітчизняний підприємницький сектор розвивався 
надто повільно, відображаючи усю суперечливість економічної політики 
держави, безперспективність якої засвідчила фінансово–економічна кри-
за кінця 2008 року. Незважаючи на складність умов господарської діяль-
ності, характерними особливостями яких були різкі та глибокі економічні 
коливання, непрогнозованість дій державних органів влади  – вітчизняні 
підприємства певною мірою адаптувалися до роботи у них [8]. Проте, на-
копичення кризових явищ у розвитку економіки на фоні зростання полі-

тичної та соціальної напруги в останні роки, суттєво посилило макроеко-
номічну нестабільність активізувавши тим самим цілий комплекс загроз 
економічній безпеці підприємств. За таких умов суттєво актуалізувалися 
проблеми антикризового управління підприємствами, завдання пошуку 
дієвих підходів до забезпечення їх економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління еко-
номічною безпекою підприємств досить комплексно вивчені та висвітле-
ні у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме Т.Г. Васильців [2], 
О.М. Ляшенко [4], Г.В. Козаченко [7], Л.Г. Шемаєва [10], С.В. Філиппова [9], 
І.П. Отенко [5], О.Ф. Ярошенко [11] та ряду інших. Дослідники розкривають 
сутність економічної безпеки підприємства, підходи до побудови систем 
управління економічною безпекою, методологічні положення її оціню-
вання тощо. Також увага акцентується на окремих аспектах стратегічного 
та інноваційноорієнтованого управління економічною безпекою підпри-
ємств, обґрунтування управлінського інструментарію в контексті реаліза-
ції завдань антикризового управління. 

Разом з тим, слід відзначити певну обмеженість теоретичних та прак-
тичних напрацювань пов’язаних з обґрунтуванням підходів до управління 
економічною безпекою підприємств саме в умовах значної макроеконо-
мічної нестабільності, наявності колосального потенціалу загроз зовніш-
нього середовища, його невизначеності. Адже за таких умов, пріоритети 
пов’язані з обмеженням впливу потенційних та реальних загроз безпеці під-
приємства можуть суперечити пріоритетам розвитку, обумовлювати не-
визначеність стратегічної поведінки, а відтак і неефективне використан-
ня ресурсного потенціалу. Акцент на антикризовій складовій управлінської 
політики несе у собі ризик нівелювання ролі окремих складових в системі 
економічної безпеки. Відтак, виникає необхідність розкриття комплексу 
можливих суперечностей в управлінні економічною безпекою підприємств 
з урахуванням природи нестабільності зовнішнього середовища. 

Постановка завдання. Дослідити сутність та розкрити методологічні 
аспекти управління економічною безпекою підприємств в умовах ескала-
ції чинників макроекономічної нестабільності та зростання невизначенос-
ті середовища їх діяльності. 

Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
управлінської науки проблеми забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств є об’єктом особливої уваги великої кількості науковців, експертів, 
практиків [3,4,10]. Подібна тенденція пов’язана не лише з хронічним харак-
тером кризових явищ в економіці України, несформованістю окремих рин-
ків, відсутністю реальної конкуренції, але й з об’єктивною необхідністю 
пошуку можливостей протистояння реальним та потенційним загрозам 
зовнішнього середовища, адаптації до його динамічних умов, які характе-
ризуються значною невизначеністю та суперечливими тенденціями. 
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Дослідження особливостей соціально–економічних процесів в Україні 
протягом 2013–2015 рр. дають підстави стверджувати не просто про склад-
ність ситуації чи критичне загострення кризових явищ, а про наявність ко-
лосального потенціалу макроекономічної нестабільності, формування яко-
го набуло надзвичайно загрозливих тенденцій у період з 2009 року, – року 
фінансово–економічної кризи, яка так і не стала поворотним моментом на 
шляху переходу країни до нової якості економічного розвитку [8]. Падіння 
обсягів виробництва, зменшення купівельної спроможності населення, 
глибокі та непередбачувані коливання валютного курсу, на фоні абсолют-
но непродуманої та нераціональної політики уряду та Національного банку, 
породили колосальну невизначеність у середовищі діяльності підприємств. 
У таких умовах керівникам та менеджерам підприємств доводиться карди-
нальним чином змінювати підходи до формування і реалізації управлінської 
політики, постійно шукати можливості перестрахування реальних та потен-
ційних ризиків, що слід розглядати більшою мірою як стримуючий фактор 
у їх розвитку. Орієнтація на стратегію стає абсолютно неможливою, мене-
джери змушені відкладати довготермінові плани розвитку, переходити на 
прийняття рішень в оперативному режимі. Усе це суперечить пріоритетам 
політики конкурентоспроможного розвитку, обумовлює неефективне вико-
ристання обмеженого ресурсного потенціалу, – а відтак подальшу ескалацію 
кризових явищ внутрішньоорганізаційного походження. 

Зважаючи на складність та багатогранність поняття економічної без-
пеки у науковій літературі наводяться різні підходи до трактування його 
сутності, пропонується цілий ряд класифікацій структурних складових, а 
відтак і методологічних принципів формування управлінської політики 
у даній сфері [3,4–7,9]. Досліджуючи підходи до визначення сутності еко-
номічної безпеки підприємства можна виділити такі з них [5,6]: ресурсно–
функціональний підхід, – розвиток підприємства досягається через ефек-
тивне використання корпоративних ресурсів за функціональними скла-
довими; захисний підхід,  – економічна безпека розглядається з позицій 
впливу зовнішнього середовища; стійкісний, – основний акцент робиться 
на забезпеченні здатності підприємства як системи до збалансованості та 
стійкості; конкурентний, – розглядає наявність конкурентних переваг як 
головної умови економічної безпеки; гармонізаційний,  – основним пріо-
ритетом є гармонізація інтересів підприємства з інтересами зовнішнього 
середовища; інформаційний, – одне з важливих завдань побудови системи 
управління – захист інформації; фінансовий, – акцентує увагу на здатність 
підприємства забезпечувати реалізацію фінансових інтересів. 

Найбільш поширеним є визначення економічної безпеки підприємства в 
межах ресурсно–функціонального підходу як стану ефективного використан-
ня його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, що дає змогу запобіга-
ти внутрішнім і зовнішнім загрозам і забезпечити його тривале виживан-
ня і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії [5,6]. Принципово 

важливим моментом у даному визначенні, порівняно з іншими, є акцентуація 
уваги саме на забезпеченні розвитку, який з поміж іншого, досягається також 
і під впливом тих чи інших загроз. Однак, слід мати на увазі, що за умов ма-
кроекономічної нестабільності, значної невизначеності зовнішнього серед-
овища загрозам більшою мірою властивий дестабілізуючий характер, їх про-
яв обмежує можливості підприємств до ефективної оптимізації внутрішньо 
організаційних складових, а відтак і перехід до нової якості розвитку. 

Саме на ресурсно–функціональний підхід доцільно орієнтуватися в кон-
тексті реалізації завдань пов’язаних з управлінням економічною безпекою 
підприємства в умовах макроекономічної нестабільності. В межах даного 
підходу, дослідження економічної безпеки носить різнобічний характер, ме-
тою ж її забезпечення є розвиток підприємства та його стабільне функціо-
нування [4–6]. Важливо відзначити, що в межах зазначеного підходу акцент 
здійснюється не на захисну функцію, а на активізацію потенціалу розвитку 
підприємства через адаптацію до впливу реальних та потенційних загроз. 
Відтак, даний підхід певною мірою інтегрує у собі цілий комплекс складових, 
які прямо чи опосередковано визнають економічну безпеку підприємства. 
Що ж стосується захисного підходу, який на перший погляд мав би давати 
відповіді на проблеми нестабільності, то він у певній мірі ігнорує можливос-
ті розвитку через активізацію загроз. Спрямовуючи зусилля на формування 
політики захисту підприємство може потрапити в пастку самовисна-
ження та втрати потенційних конкурентних переваг. Акцент на тих чи 
інших складових економічної безпеки при побудові управлінської моделі 
залежить не лише від складності середовища, глибини макроекономічної 
кризи, але й від специфіки діяльності підприємства, його розмірів, структу-
ри, тенденцій розвитку, особливостей економічного потенціалу та політики 
його реалізації, а також цілого комплексу інших факторів. 

Орієнтація на ресурсно–функціональний підхід до побудови системи 
управління економічною безпекою підприємства потребує визначення 
базових методологічних положень на які слід опиратися в процесі форму-
вання та реалізації управлінської політики. Управління економічною без-
пекою при цьому слід розглядати як процес цілеспрямованого впливу на 
різні підсистеми підприємства, – соціально–технічну, економічну, фінан-
сову, структурно–функціональну, який дає змогу уникати чи пом’якшувати 
вплив зовнішніх загроз та протистояти внутрішнім чинникам дезоргані-
зації, адаптуючись тим самим до нових умов, забезпечуючи якісний роз-
виток потенціалу підприємства, реалізацію його реальних та потенційних 
конкурентних переваг. Система управління безпекою підприємства має ба-
зуватися на відповідних принципах, необхідно сформувати дієві механізми 
її діагностики та моніторингу. 

За умов нестабільності середовища діяльності підприємств важливе 
значення має ефективне управління безпекою в оперативному режимі, 
забезпечити яке можна лише за наявності цілісної системи управління 
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економічною безпекою. У [6] під забезпеченням економічної безпеки під-
приємства пропонується розуміти безперервний, системний процес, пе-
ребіг якого передбачає, діагностику зовнішнього та внутрішнього серед-
овища підприємства, планування, організацію та реалізацію заходів, щодо 
підтримки стабільного функціонування підприємства у відповідності до 
його стратегічних, тактичних та поточних цілей, що досягається в першу 
чергу шляхом найбільш раціонального розподілу та використання ресур-
сів. Принципово важливим аспектом побудови такої системи на рівні під-
приємства має бути інтеграція безпекової функції в систему управління 
на усіх її рівнях. Необхідно чітко виділити центри відповідальності у даній 
сфері, вибудувати механізми моніторингу та оцінки загроз безпеці за комп-
лексом критеріїв, які б дозволяли в підсумку оцінювати рівень стратегічної 
безпеки та вносити відповідні корективи не лише у тактику, але і стратегію 
розвитку. Управління економічною безпекою підприємства повинне бути 
ключовою складовою стратегічного управління [4,6].

У ряді літературних джерел описано цілий комплекс задач, які мають 
вирішуватися в рамках концепції побудови економічної безпеки підприєм-
ства [3,4,6]. В умовах макроекономічної нестабільності до пріоритетних 
завдань політики забезпечення економічної безпеки підприємства слід від-
нести такі: забезпечення дієвості механізмів визначення та оперативного 
коригування пріоритетів у діяльності підприємства, створення умов для їх 
реалізації; обґрунтування та розроблення системи альтернативних рішень 
у розвитку підприємства,  – як у окремих функціональних сферах, так і на 
стратегічному рівні; розвиток гнучкої системи резервування ресурсів, яка б 
дозволяла здійснювати маневри в оперативному та стратегічному режимах 
управління і не перевантажувала систему витрат; розроблення дієвих меха-
нізмів управління ризиками підприємства, важливою складовою якої має 
бути їх прогнозування та моніторинг. Орієнтація на систему наведених прі-
оритетів у жодному випадку не означає акцентуацію уваги саме на аспектах 
захисної поведінки підприємства. Мова більшою мірою іде про створення 
можливостей ефективного управління, що передбачає чітку ідентифікацію 
складових системи управління економічною безпекою підприємства, їх вну-
трішньоорганізаційну інтеграцію на різних ієрархічних рівнях. 

Незважаючи на гостроту кризових явищ у зовнішньому середовищі, 
його складність та невизначеність базовою умовою протистояння підпри-
ємства зовнішнім дестабілізуючим чинникам є рівень розвитку його ре-
сурсного потенціалу, чітка формалізація системи управління та її зорієнто-
ваність на пріоритети розвитку. Побудова ж моделі управління економічною 
безпекою передбачає ефективне впровадження відповідних управлінських 
механізмів в загальну систему управління. Це одне з ключових завдань при 
вирішені проблем сфери економічної безпеки на рівні підприємства. При 
цьому підходи до їх реалізації можуть кардинальним чином відрізнятися з 
огляду на галузеву приналежність підприємства, тенденції розвитку, наяв-

ність ресурсів, особливості конкретного ринку тощо. Будь–яке підприєм-
ство, в основі якого покладено певну концепцію розвитку з гнучкою систе-
мою управління може досить ефективно протистояти зовнішнім загрозам 
в умовах макроекономічної нестабільності. Разом з тим, це не дає підстав 
ігнорувати завдання пошуку механізмів управління його економічною без-
пекою, оскільки за таких умов реальні та потенційні загрози стають без-
посереднім об’єктом управління. Аналіз управлінських процесів саме під 
таким кутом зору відкриває нові можливості для реалізації потенціалу роз-
витку підприємства через оптимізацію структури, удосконалення бізнес–
процесів, підвищення гнучкості, можливу диверсифікацію діяльності і т.д. 

Висновки. Таким чином, побудова ефективної системи управління еко-
номічною безпекою підприємства є достатньо складною задачею з точки 
зору її реалізації у практичній площині, оскільки передбачає всебічну ін-
теграцію різних підсистем управління та їх цілісну зорієнтованість на прі-
оритети безпеки. Реалізацію вказаного завдання слід розглядати в якості 
стратегічно важливої передумови виживання та розвитку будь–якого під-
приємства в умовах нестабільності. Разом з тим, невизначеність зовніш-
нього середовища потребує урахування цілого комплексу чинників в про-
цесі управління економічною безпекою підприємства, які прямо або опо-
середковано її визначають. Побудова системи управління безпекою має 
враховувати стадію його життєвого циклу та потенціал розвитку вцілому. 
Важливо уникнути зайвого акцентування уваги на пріоритетах захисної 
функції. Пасивна модель поведінки може виявитися об’єктивною необхід-
ністю у діяльності підприємства в середньостроковій перспективі. 
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В статті розкриваються особливості механізму забезпечення конку-
рентоспроможності інженерної компанії «ІВІК». Розглядаються підходи та 
методи аналізу стану підприємства та його базових стратегій. Визнача-
ються зовнішні та внутрішні конкурентні переваги як засоби забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, проводиться оцінка конкуренто-
спроможності підприємства за якістю його продукції (робіт або послуг). 

Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм забезпечення кон-
курентоспроможності, аналіз конкурентоспроможності.

Іn this article features a mechanism to ensure the competitiveness of the en-
gineering company «IVIK». Approaches and methods of analysis of the company 
and its basic strategies. Identify internal and external competitive advantage as a 
means of ensuring the competitiveness of enterprises, assesses the competitiveness 
of the company for the quality of its products (or services). 

Keywords: competitiveness mechanism to ensure competitiveness analysis 
of competitiveness.

Вступ. Загальна проблематика механізму забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства полягає у визначенні таких аспектів, як ана-
ліз конкуренції підприємств з точки зору виділення етапів розвитку кон-
куренції; факторного аналізу, що впливає на конкурентоспроможність під-
приємства взагалі і систему регулювання конкуренції з боку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базовою стратегією визна-
чення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства є 
необхідність в ефективному дослідженні щодо використання можливостей 
підприємства, виявлення наявності сильних та слабких сторін в діяльності 

підприємства із врахуванням позиції в галузі, яку воно займає та розробки 
необхідних заходів. В дослідженні використовувались статті Дунської А.Р., 
Комаренко І.С., Кудрявського І.В., Півторака Я.І., Філь О.А. та Чорної О., де 
авторами розглядаються можливості та засоби формування механізмів кон-
курентоспроможності підприємства, а також методики проведення аналізу.

Постановка завдання. Основними цілями дослідження є вивчення осо-
бливості формування механізмів забезпечення конкурентоспроможності 
інженерної компанії «ІВІК», зокрема виявлення особливостей формування 
такого механізму, засобів формування, методики аналізу конкурентоспро-
можності та алгоритмів формування таких механізмів. 

Результати дослідження. Відповідно до класифікаційних особливос-
тей підприємств їх діяльність визначається основними базовими стратегі-
ями щодо забезпечення їх конкурентоспроможності. Для різних груп під-
приємств властивими є різні види застосовуваних конкурентних стратегій. 
Такими стратегіями, в свою чергу, відзначаються можливості реалізації 
господарської діяльності підприємства. 

Слід відзначити, що для «ІВІК», основними завданнями якого є просу-
вання на ринок є обладнання з кондиціонування повітря, вентиляційного 
обладнання, обладнання для опалення та водопостачання, найважливіші 
моменти полягають у раціональності поведінки на ринку просування влас-
ного продукту. На рис. 1 відображені основні методологічні підходи щодо 
оцінювання конкурентного стану компанії «ІВІК» [3, c. 178].

Рис. 1. Методологія оцінювання конкурентоспроможності компанії «ІВІК»
Джерело: складено авторами на основі [3, c. 178]

Зовнішньо-конкурентні переваги компанії «ІВІК» базуються на відмін-
ностях в якості товарів, що створюють цінність для покупців за рахунок 
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зменшення витрат або підвищення ефективності діяльності за рахунок 
власних розробок і нових методик. Методика визначення переваг допо-
магає збільшувати «ринкову силу» підприємства таким чином, що може 
змусити ринок сприйняти більш високі ціни продажів порівняно з кон-
курентами. Внутрішньо-конкурентні переваги – це переваги підприємств 
стосовно витратних статей чи методики управління, які створюють цін-
ність для товаровиробників та дозволяють знижувати собівартість на про-
дукцію в більшій мірі, ніж пріоритетні конкуренти.

Згідно зі структурними підходами оцінити становище компанії «ІВІК» 
можна за рівнями монополізації галузей, тобто за рівнями концентрації 
рівня виробництва і обсягу капіталів, а також створення бар’єрів для під-
приємств, які входять до галузевого ринку [1, c. 197].

Механізм конкурентоспроможності компанії «ІВІК» можна оцінювати 
за якістю продукції, тобто «методом профілів». За допомогою цього методу 
аналізуються критерії (способи) задоволення потреб споживачів продук-
ції, проводиться встановлення ієрархії цих критеріїв та провадять порів-
няльну важливість у межах спектру характеристик, які можуть замінюва-
тись і оцінюватись споживачами.

Для виявлення конкурентного механізму в компанії «ІВІК» викорис-
товуються так звані «багатокутники конкурентоспроможності» (рис.  2). 
Оцінка показників проводиться експертами компанії. Чим більшою є пло-
ща багатокутника, формутим вищими є показники конкурентних переваг 
окремого обладнання представленого компанії на ринку.

Рис. 2. Багатокутник визначення механізму 
конкурентоспроможності компанії «ІВІК»

Джерело: складено авторами на основі [3]

Матричними методами виявлення механізму забезпечення конкурен-
тоспроможності компанії «ІВІК» виявляються процеси конкуренції в ди-
намічному розвитку. Теоретичним підґрунтям таких методів виступають 
концепції життєвих циклів товарів і технологій [5, c. 151].

Матричний аналіз включає SWOT-аналіз, що дає змогу виявляти на-
прямки маркетингової стратегії, за допомогою якої виникає можливість 
досягнення конкурентних переваг та уникнення різни загроз, які вплива-
ють на діяльність підприємства.

Одним із найсучасніших підходів до конкурентного аналізу компанії 
«ІВІК» виступає метод бенчмаркінгу, використання якого дає можливість 
на основі дослідження встановити ймовірність досягнення успіху підпри-
ємства. Алгоритм оцінювання механізму забезпечення конкурентоспро-
можності компанії «ІВІК» відображено на рис. 3 [2, c. 251]. 

Рис. 3. Алгоритм формування конкурентного механізм компанії «ІВІК» 
Джерело: складено авторами на основі [2, c. 251]

Основними заходами, які включає механізм забезпечення конкуренто-
спроможності компанії «ІВІК» є визначення: техніко-економічних показ-
ників та показників якості продукції; організації якісної орієнтації та тех-
нічних та економічних параметрів продукції; переваг продукції порівняні 
із її замінниками; переваг і недоліків аналогів товарів, які випускаються 
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підприємствами конкурентами, і використання отриманих результатів у 
діяльності підприємства; можливих варіантів щодо модифікації товарів, 
робіт або послуг; конкурентного аналізу цінових факторів; можливостей 
використання нової пріоритетної сфери реалізації товарів, робіт або по-
слуг компанії; шляхів щодо пристосування продукції компанії до роботи в 
різних умовах; диференціації наявної продукції [4, c. 289].

Висновки. Для компанії «ІВІК» найважливішим в ході формування ме-
ханізму конкурентоспроможності є визначення особливостей поведінки 
на ринку просування власної продукції. Методика конкурентного аналі-
зу компанії «ІВІК» представляє собою проведення порівняльного аналізу 
техніко-економічних характеристик компанії, виявлення її властивостей 
та властивостей інженерної продукції, яка розробляється і просувається 
компанією у порівнянні із показниками якості продукції компаній-конку-
рентів. Такі дослідження в компанії проводяться з метою виявлення ство-
рених переваг в механізмі забезпечення конкурентоспроможності інших 
компаній і впровадження у власну практику.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто способи та методи мотивації праці на вітчиз-
няних підприємствах. Досліджено та розроблено ефективний мотивацій-
ний механізм для підвищення продуктивності праці робітників. Обґрун-
товано необхідність впровадження запропонованого механізму для підви-
щення продуктивності праці.

Ключові слова: мотиваційний механізм, мотивація праці, система мо-
тивації, мотиваційні методи. 

In the article methods and methods of motivation of labour are considered on 
domestic enterprises. Investigational and an effective motivational mechanism is 
developed for the increase of the labour of workers productivity. Grounded necessity 
of introduction of this mechanism for the increase of the labour productivity.

Keywords: motivational mechanism, motivation of labour, system of motiva-
tion, motivational methods.

Вступ. Проблема пошуку ефективних мотиваційних інструментів на-
була особливої актуальності щодо персоналу українських промислових 
підприємств. Системи мотивації та стимулювання праці в промисловості 
є практично застарілими системами, де в основі використовується лише 
матеріальний принцип стимулювання, який у свою чергу є недосконалим. 
На промислових підприємствах працівники не мотивовані до високоефек-
тивної праці, відповідно це знижує загальний рівень конкурентоспромож-
ності підприємств. Тому очевидною є потреба у створенні науково обґрун-
тованого механізму мотивації праці з метою створення найбільш доцільної 
системи для українських промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив мотивування праців-
ників на ефективний виробничий процес є недостатньо вивченим з по-
зиції стратегічного управління підприємством. Дослідженню зазначеної 
проблеми присвятили свої праці, зокрема: С.Т. Дуда [1], С.Л. Іванов [4], 
М.П. Клименко [5], В.В. Співак [7] та ін., що акцентували свою увагу на пи-
таннях мотивування працівників промислових підприємств. Однак, аналіз 
існуючих досліджень свідчить про потребу більш детального вивчення 
способів та методів мотивування персоналу та розробку мотиваційного ме-
ханізму для вітчизняних промислових підприємств.
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Постановка завдання. Метою цієї статті є викладення результатів до-
слідження методів мотивації праці та розроблення мотиваційного механіз-
му персоналу на вітчизняних промислових підприємствах.

Результати дослідження. Мотивація створюється спільними зусил-
лями працівників і роботодавців за допомогою мотиваційного механізму, 
який характеризується складною багаторівневою системою виробничих 
відносин, серцевиною якої є відносини розподілу.

Відносини розподілу (у формі найважливіших засобів мотивації) забез-
печують запуск всього мотиваційного двигуна [4]. Мотиваційний механізм 
включає мотиваційну піраміду, яка демонструє основні групи та рівні най-
важливіших потреб і засобів мотивації (рис. 1) [3]. 

Рис.1. Основні потреби персоналу підприємства та засоби їх мотивації
Джерело: складено автором на основі [4]

В узагальненому вигляді типова система мотивації персоналу містить 
такі групи мотиваційних чинників: матеріальна, трудова та статусна моти-
вація. При цьому, в основі матеріальної мотивації лежить задоволення по-
треби у прагненні людини до поліпшення свого матеріального добробуту; 

в основі трудової мотивації – задоволення бажання працювати взагалі та 
працювати в певній організації, у певному колективі та обіймати певну по-
саду; в основі статусної мотивації лежить задоволення бажання людини до 
кар’єрного зростання, задоволення потреби у визнанні досягнень [6]. 

Для підвищення продуктивності праці робітників у формуванні моти-
ваційного механізму варто врахувати такі рекомендації: слід сформувати 
мету працівників підприємства і встановити відповідні показники; необ-
хідно обрати систему мотивації праці, розробити методичне та норматив-
не забезпечення з урахуванням специфіки персоналу; вдосконалювати 
організаційну структуру управління колективом і формувати в ньому під-
розділи, які взаємодіють між собою; класифікувати роботи, аналізувати 
чисельний склад персоналу підрозділів; необхідно створити інформаційне 
і технічне забезпечення системи оплати праці; потрібно вивчати й обгово-
рювати в колективі систему мотивації праці [4].

Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати 
ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращува-
ти виробничий процес та обслуговування клієнтів без особливо великих 
матеріальних затрат з боку компанії. Адже, коли працівник виконує свої 
посадові обов’язки з повною самовіддачею і його цілі саморозвитку вклю-
чають розвиток підприємства загалом, тоді коефіцієнт корисної дії зростає 
в декілька разів. Цікавим способом удосконалення мотивації праці є моти-
вація вільним часом або модульна система компенсації вільним часом [8].

Система мотивування, повинна, бути простою і зрозумілою для праців-
ника, бути гнучкою, давати можливість відразу ж заохочувати кожен пози-
тивний результат роботи [2]. Розміри заохочення повинні бути економічно 
та психологічно обґрунтовані. Заохочення персоналу важливо організува-
ти за такими показниками, що сприймаються кожним як правильні. 

Системи заохочень повинні формувати у працівників відчуття спра-
ведливості матеріальних винагород і сприяти підвищенню зацікавленості 
працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної роботи, але і роботи в 
ділових стосунках з іншими співробітниками. Працівники повинні бачити 
чіткий взаємозв’язок між результатами. Разом з тим, вивчення проблеми 
мотивації трудової діяльності має як теоретичне, так і пряме практичне зна-
чення. Від того, як розуміє той чи інший працівник свою трудову діяльність і 
якими мотивами він керується, залежить його ставлення до праці [5]. 

Вивчення внутрішніх механізмів мотивації є основою для створення 
ефективної праці для тих, хто дійсно прагне реалізувати свої здібності та 
можливості, хто щиро зацікавлений своєю працею і результатами діяль-
ності підприємства. При побудові систем мотивації керівники повинні вра-
ховувати не тільки взаємозв’язок мотивів людини, але і їх мінливу природу. 
Ці зміни необхідно розуміти та вміти вчасно на них реагувати [1]. 

На практиці доцільно використовувати ряд правил ефективної мотивації 
персоналу: неочікувані, непередбачувані, нерегулярні премії, які мотивують 
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набагато ефективніше ніж очікувані. Важливим моментом є те, що між ви-
конаною роботою та винагородою не повинен бути великий проміжок часу.

Широко використовуються такі стимули до праці: підвищення на поса-
ді, розширення повноважень, усна подяка керівника у присутності колег, 
страхування здоров’я, оплата медичних послуг, позачергова оплачувана 
відпустка, гарантія збереження робочого місця та ін.

Дієвим методом мотивації може бути застосування індивідуального па-
кету стимулів, що орієнтуються на конкретного працівника:

Покарання. Основна мета покарання – це недопущення дій, які можуть 
нашкодити підприємству. Матеріальне ж покарання припустиме тільки 
тоді, коли діями працівника заподіяний прямий матеріальний збиток.

Грошові виплати за виконання поставлених цілей.
Соціальна політика організації також є важливим інструментом еконо-

мічного стимулювання.
Практичне втілення системи мотивації та стимулювання працівників 

обов’язково відбувається завдяки використанню широкого кола методів: 
організаційно-виробничих, соціально-економічних, адміністративних, 
інформаційно-роз’яснювальних, соціально-психологічних (рис. 2). 

Рис. 2. Методи системи мотивації праці
Джерело: складено автором на основі [6]

Система мотивації повинна бути гнучкою і керованою. При зміні ситу-
ації на ринку чи всередині компанії, цілей або завдань керівники повинні 
приймати негайні рішення, пов’язані з оптимізацією й пристосуванням 
мотиваційного управління на підприємстві до нових умов зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Загалом, система мотивації праці на підприєм-
стві відіграє одну з провідних ролей з усіх внутрішніх факторів, що впли-
вають на розвиток підприємства, організації [3]. Саме правильне стимулю-
вання робітників і вдале мотивування до виробничої діяльності дає вну-
трішній поштовх для більш ефективного виробництва та зрештою більш 
ефективного функціонування.

Висновки. Таким чином, аналіз теоретичних підходів до мотивації праці 
дозволив визначити, що ефективна організація системи мотивації є важли-
вим чинником прогресу та розвитку підприємства. Система мотивації пови-
нна бути орієнтована на кінцевий результат, мати справедливий характер та 
бути простою й зрозумілою для кожного працівника. Розробка мотивацій-
ної моделі передбачає необхідність чітко усвідомлювати бажані результати.

Комплексне використання методів стимулювання персоналу дозво-
лить створити умови для переходу на більш високий рівень трудових від-
носин та підвищити продуктивність праці на промислових підприємствах.
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Вступ. В діяльності будь-якого видавничого та книготорговельного під-
приємства важливе значення відіграє правильна організація збутової по-
літики. Управління розповсюдженням друкованої продукції є особливо 
складною роботою, оскільки це один з небагатьох типів ділових відносин, 
коли керівник не бачить своїх кінцевих споживачів. Як правило, це управ-
ління на відстані. Багато видавничих підприємств в країні звільнені від цен-
трального регулювання або приватизовані, а багато державних організацій 
змушені стати більш уважними до потреб тих, з ким вони працюють. Сучас-
ні умови становлення книжкового ринку в Україні характеризуються заго-
стренням конкурентної боротьби за ринки збуту, зниженням купівельної 
спроможності населення, зниженням результативності діяльності підпри-
ємств. За такої ситуації практично кожне видавниче підприємство прагне 
посилити свої конкурентні переваги у галузі збутової діяльності методами 
як цінової, так і нецінової конкуренції, а часто навіть недобросовісної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найзначніших праць, 
що висвітлюють різні аспекти діяльності видавничого підприємни-
цтва, слід відзначити наукові розробки вітчизняних учених-економістів: 
О.В. Афоніна, В.К. Кондрашова, Я.В. Котляревського, Л.А. Швайки, Є.М. Па-
лиги, М.І.  Сенченка, В.І.  Теремка. Дослідивши публікації відомих науков-

ців, таких як І. Ансофф, А. Чандлера, виявлено, що основними чинниками 
вдосконалення управління збутом видавничої продукції видавництва є 
ефективна політика управління витратами та ресурсами, побудова ефек-
тивної системи управління збутовою діяльністю організації, поліпшення 
якості обслуговування клієнтів, удосконалення системи розповсюдження 
(створення нових каналів збуту), активізація маркетингової діяльності, 
що передбачає проведення заходів, спрямованих на просування, рекла-
му, популяризацію друкованих видань та проведення маркетингових до-
сліджень, на основі яких може бути побудована ефективна маркетингова 
збутова програма. Проте багато питань залишаються не вирішеними або 
дискусійними. Йдеться передусім про обґрунтування методів і прийомів 
дослідження, на основі яких здійснюють вибір конкурентної стратегії роз-
витку видавничого підприємництва, недостатньо досліджено особливості 
функціонування видавничого підприємства в Україні

Постановка завдання. Виявлення напрямів та заходів вдосконалення 
управління розповсюдженням видавничої продукції підприємства в сучас-
них умовах господарювання на видавничому ринку України, виявлення 
основних переваг та недоліків організації збутової діяльності підприєм-
ства та напрямів удосконалення управління розповсюдженням друкова-
них видань і підвищення ефективності діяльності видавництва.

Результати дослідження. Мета управління розповсюдженням полягає 
в досягненні запланованих результатів шляхом вдосконалення товарної, 
цінової політики, рекламної діяльності видавництва, підвищення рівня 
обслуговування покупців, стимулювання працівників відділу збуту тощо. 
Управління розповсюдженням являє собою безперервний, повторюва-
ний процес. Для досягнення успіху в управлінні збутом необхідно постійно 
слідкувати за умовами зовнішнього і внутрішнього середовища видавни-
цтва, вміти вчасно реагувати на можливі зміни цих умов, витрачати якомо-
га більше часу на роботу з працівниками відділу збуту. Таким чином, орга-
нізація і управління збутом видавничої продукції є одним з найбільш важ-
ливих елементів системи взаємодії видавництва і споживача, як суб’єктів 
економічних відносин.

На сучасному етапі розвитку економіки України основними цілями ви-
давництв та видавничих організацій щодо управління збутом є:

• задоволення платоспроможного попиту різних категорій населення;
• забезпечення зростання обсягів продажу;
• оптимізація витрат обігу за рахунок наявних можливостей підприєм-

ства та невикористаних резервів його розвитку;
• отримання необхідної величини прибутку за рахунок проведення 

більш раціональної збутової політики.
Для виявлення сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і 

загроз, а також встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть 
бути використані для формування стратегії організації можна використо-
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вувати методологію SWOT – аналізу. Здійснюючи аналіз середовища орга-
нізації, слід мати на увазі, що можливості й загрози можуть переходити 
в свою протилежність: нереалізована можливість може стати загрозою, 
якщо її використає конкурент, або, навпаки, заздалегідь помічена загроза 
може створити для організації додаткову перевагу у випадку, коли конку-
ренти її не усунули [4, с.105]. 

Точна і своєчасна інформація дає підприємству можливість одержувати 
конкурентні переваги, зменшувати фінансовий ризик, визначати ставлен-
ня споживачів, стежити за зовнішнім середовищем, координувати стра-
тегію збуту, оцінювати свою діяльність, приймати обґрунтовані рішення у 
процесі планування збуту.

Для того щоб вироблений товар або надана послуга були завжди кон-
курентоспроможними і мали попит, необхідно здійснювати безліч підпри-
ємницьких і звичайно, маркетингових рішень, до яких у видавничій галузі 
одне з головних місць посідає товарна політика підприємства.

Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого фор-
муються інші рішення, пов’язані з умовами придбання товару і методами 
його просування від виробника до кінцевого покупця [3, с.148].

Таким чином, заходи товарної політики стосовно видавничої продук-
ції охоплюють зміст видання, як основну споживчу вартість, якість ре-
дакційно-художньої підготовки та параметри матеріальної форми, якість 
поліграфічного виконання, визначність автора, популярність видавничої 
та (чи) торговельної марки, створення відповідних умов товароруху по 
каналах розповсюдження (зокрема, умови поставки та обсяг книготорго-
вельних послуг), а також рекламно – інформаційну підтримку на ринку та 
гарантії і послуги після продажного обслуговування. 

Ідеї нових тематичних напрямів і окремих видань можуть мати різні дже-
рела і походити від авторів, редакторів чи керівництва видавництва. Частіше 
за все основою вибору назви і автора нового видання до складу видавничого 
репертуару є маркетингові дослідження ринку, які переважно використову-
ють при виборі ідей та організації виходу на ринок з новим продуктом з метою 
зіставити ідеї з реальною кон’юнктурою. Ці дослідження можна орієнтувати 
на певне видання, на тематичну групу або на певний вид чи жанр видання. 

Найпоширенішим методом збирання інформації в маркетингових до-
слідженнях є метод соціологічного опитування респондентів за допомо-
гою анкетування чи інтерв’ювання.

Також має місце метод обговорення проблеми в фокус – групах (до 10 
респондентів), який передбачає опитування або дискусійну бесіду під ке-
рівництва дослідника. У видавничій діяльності окрім маркетолога чи мар-
кетингової служби, аналітичні дослідження також виконує редактор. Це 
здійснюється на початковому етапі створення видання. 

Важливою складовою товарної політики підприємств є формування 
товарного асортименту та номенклатури.

Якість видавничої продукції визначає міру задоволення потреб чита-
чів у інформаційному, художньо-естетичному, ергономічному аспектах. 
Визначається якість видавничої продукції сукупністю змістових техніко-
технологічних, ергономічних, естетичних, економічних параметрів. Для 
видавничої продукції виділяють п’ять рівнів якості:

Внутрішня якість  – інформаційна насиченість видання, якість редак-
ційно – художньої підготовки авторського оригіналу до друку.

Матеріальна якість – папір, формат, якість поліграфічного виконання тощо.
Ринкова якість  – відповідність попиту і потребам споживачів.
Якість обслуговування – доступність і достовірність рекламних акцій, 

добір послуг при обслуговуванні покупців.
Суспільна якість – відповідність потребам інформаційного забезпечен-

ня соціально – економічного розвитку суспільства[5, с.202].
Треба враховувати, що при купівлі товару люди фактично купують пере-

ваги, що надає їм цей товар. Тому метою підприємства може бути продукція 
з однією або декількома суттєвими відмінностями, які помічають і цінують 
покупці. Це означає, що покупці повинні сприймати товар, що має перевагу і 
є більш вигідним з погляду вартості порівняно з товаром конкурента.

Висновки. В сучасних умовах функціонування підприємства України 
підвищуються вимоги до гнучкості та адаптивності їх систем управлін-
ня. Для збереження стійкого положення на ринку підприємство повинне 
вкладати значні кошти в прогнозування кон’юнктури ринку, впроваджен-
ня науково-технічних досягнень, удосконалювати організацію виробни-
цтва й методи управління. Тільки така політика забезпечить надійну фі-
нансову базу підприємства, дозволить мобілізувати засоби, необхідні для 
того, щоб нейтралізувати можливі ризики, пов’язані з організаційними, 
економічними та політичними коливаннями в суспільстві й на ринку, за-
безпечити конкурентоспроможність підприємства.

Під час реалізації програми збутової діяльності постійно виникають 
відхилення від раніше визначених заходів, строків та умов їх реалізації. 
Отже найважливішим фактором успішної діяльності зі збуту є контр-
оль виконання стратегічних і тактичних планів. Своєчасний і грамотний 
контроль дає змогу керувати видавництвом з орієнтацією на потреби рин-
ку, спрямовувати скоординовані маркетингові заходи та засоби на досяг-
нення цілей підприємства, щоб серед конкурентів бути на першому місці.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розглянуті чинники, що обумовлюють ефективність управління 
персоналом на сучасному підприємстві. Запропоновані критерії оцінки ефек-
тивності управління персоналом. Досліджено досвід управління персоналом на 
закордоних та вітчизняних підприємствах. Проаналізовано проблему управ-
ління розвитком персоналу та запропоновано основні шляхи її вирішення. 

Ключові слова: управління, підприємство, персонал, розвиток, мотивація 
праці,оцінка,критерії,чинники впливу на ефективність діяльності персоналу.

In the article the factors that determine the effectiveness of human resource 
management in modern organizations. Criteria for evaluating the effectiveness of 
personnel management. The experience of Personnel Management of Foreign and 
domestic enterprises. The problem of development management personnel and 
provides the main ways to solve it.

Keywords: management, enterprise staff development, motivation, evalua-
tion criteria, factors affecting the efficiency of staff.

Вступ. Управління підприємством в умовах глобалізації економіки зу-
мовлює пошук нових підходів до управління результатами діяльності під-
приємства. Питання управління персоналом набуває особливої актуаль-
ності, оскільки персонал є ключовим фактором успіху діяльності компанії. 
Важливими аспектами забезпечення конкурентоспроможності персоналу 
є розробка сучасних підходів до розвитку персоналу підприємства та ви-
значення ефективності його діяльності. Однак, на даний час недостатньо 
дослідженими залишається низка питань, які стосуються оцінювання 
ефективності управління персоналом. Процес трудової діяльності персо-
налу і управління в тому числі, тісно пов’язані з виробничим процесом і 

його кінцевими результатами, соціальною діяльністю суспільства, еконо-
мічним розвитком організації, у цьому і полягає складність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями управління роз-
витком персоналу та мотивації праці займається багато науковців, серед 
яких А. Маслоу, Р. Оуен, Л. Портер, Б. Скиннер. В роботах цих вчених пи-
тання процесу трудової мотивації розглядаються відносно цілей діяль-
ності компанії. Наприкінці 70-х-начале 80-х рр. минулого століття багато 
уваги приділялося аналізу системи людських відносин, особливо на до-
свіді «Дженерал Моторс», IBM, японських «гуртків якості». Статті з аналізу 
концепції ESOP – Employe Stock Ownership Plan – планів виділення співро-
бітникам акціонерної частки в капіталі компанії привернули увагу у другій 
половині 80-х – початку 90-х рр. На сучасному етапі управління персоналом 
стало об’єктом дослідження таких учених, як С.А. Баркової [1], Г.А.  Дми-
тренка [2], К. Киллена [5], Р.Л. Кричевського [6], С.В. Шекшні [11].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних підходів до 
управління розвитком персоналу. Визначення чинників, що обумовлюють 
ефективність управління персоналом на сучасному підприємстві. Дослі-
дити досвід управління персоналом на закордоних та вітчизняних підпри-
ємствах. Проаналізувати проблему управління розвитком персоналу та за-
пропонувати основні шляхи її вирішення. 

Результати дослідження.  В основі розвитку персоналу лежить 
суб’єктивне судження про трудове майбутнє кожного окремо, а саме 
кар’єру. Тому завдання менеджменту в галузі персоналу компанії, знайти 
інновацію в мотивації праці, які б повністю розкрили та використовували 
інтелектуальний потенціал кожного робітника окремо та робітників в за-
галом. Важливими завданнями, які необхідно вирішити при формування 
сучасних підходів до прозвитку персоналу є наступні: визначення ефектив-
ності управління персоналом та критеріїв оцінки; проаналізувати існуючі 
підходи та шляхи щодо оцінки ефективності управління персоналом; ви-
значити чинники, які впливають на ефективність управління персоналом. 

Останнім часом, багато вчених досліджували питання про ефектив-
ність управління персоналом. Досягати великих результатів при наймен-
ших затратах праці, часу, коштів  – вважається ефективною працею. Од-
нак, на нашу думку, щоб довести, що система управління персоналом є 
ефективною, необхідно виробити певний механізм управління, оцінки та 
контролю по відношенню перш за все до цілей організації і запропонову-
вати комплекс дій для її покращення.

При дослідженні проблеми ефективності управління персоналом, 
Дж.М. Іванцевич і А.А. Лобанов вважають, що: «оцінкою ефективності управ-
ління персоналом є чітко формалізований і систематичний процес, що спря-
мований на вимірювання вигод і витрат, пов’язаних із програмами діяльнос-
ті по управлінню персоналом і для зіставлення підсумків базового періоду з 
результатами, з цілями підприємства і з показниками конкурентів» [4, c. 274].
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Таким чином, головною ланкою процесу виробництва на підприємстві 
є персонал. Новітні технології та інноваційні ідеї ніколи не будуть ефектив-
ними і приносити максимальну користь без належної підготовки, високо-
ефективної роботи, і кваліфікації людського ресурсу. Управління персона-
лом є складним процесом, тому що людський ресурс наділений інтелектом 
та здатністю мислити. Він постійно розвиває внутрішні взаємовідносини, 
які дуже часто впливають на виробництво, продуктивність праці і вну-
трішній клімат підприємства. 

Зазначимо також, що управління людськими ресурсами повинно захи-
щати права і обов’язки персоналу, відповідати методам розвитку підпри-
ємства, забезпечувати дотримання правил при стабілізації, формуванні і 
використанні людського ресурсу. Підбір персоналу є важливим кроком до 
досягнення поставлених цілей. На підприємстві існує декілька підходів до 
підбору кадрів. Самостійне наймання персоналу та звернення до агентств і 
служб зайнятості є найбільш розповсюдженими підходами. Кожна органі-
зація і підприємство застосовує різні методи прийняття на роботу. Зокрема, 
інтерв’ю, анкетування, система психологічних тестів [1, с.36-39]. Завдання 
керівництва полягає в знайденні саме таких методів та підходів, які сприя-
тимуть більш ефективнішій роботі, створенні якомога сприятливіших від-
носин між підлеглим персоналом. Персонал потрібно спочатку заохотити, 
створити умови, за яких кожен працівник буде мати бажання працювати 
плідно і з натхненням. При цьому досить важливу роль відіграє кваліфі-
кованість працівників. Використання таких простих форм заохочень як 
надання медичних послуг, безкоштовні обіди, організація відпочинку за 
рахунок підприємства (путівки) дозволять підвищити мотивацію праців-
ників компанії. Сьогодні, основу концепції управління персоналом підпри-
ємства складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мо-
тиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із 
завданнями, що стоять перед підприємством [3, c. 105].

Після аналізу наукових концепцій, виділимо три методичні підходи до 
оцінки ефективності управління людським ресурсом.

Перший підхід. Персонал організації безпосередньо впливає на вироб-
ництво і є сукупним суспільним робітником, тому показниками ефектив-
ності персоналу повинні бути кінцеві результати виробництва. У якості 
показників беруться кількісні значення кінцевих результатів роботи за 
конкретний період (рік, квартал, місяць); собівартість; балансовий і чис-
тий прибуток підприємства; рівень рентабельності; об’єм обслуговування 
(чол.); об’єм реалізованих продукції і послуг; термін окупності капітальних 
витрат; дохід підприємства та якість продукції і послуг [5, c. 67].  

Другий підхід. Показники повинні відображати результативність, якість 
і складність живої праці або трудової діяльності. У якості показників оцінки 
виробничого й управлінського персоналу виділяють: продуктивність праці 
(виробіток на одного працівника); темпи росту продуктивності (праці і заробіт-

ної плати); відсоток виконання норм виробітки; загальний фонд оплати праці; 
втрати робочого часу; якість праці робітників; коефіцієнти складності робіт і 
праці; фондооснащеність праці; загальна чисельність персоналу, тощо [5, c. 69]. 

Третій підхід. Ефективність роботи більше залежить від форм і методів 
роботи з персоналом, що визначається організацією його роботи, мотива-
цією праці, соціально-психологічним кліматом у колективі. У якості крите-
ріїв ефективності роботи персоналу виділяють такі як: рівень кваліфікації 
людського ресурсу; плинність кадрів; рівень дисципліни (трудової і вико-
навчої); професійно-кваліфікаційна структура; співвідношення у колекти-
ві (робітників і службовців); рівень порушення дисципліни під час роботі; 
соціальна структура персоналу; рівномірність навантаження персоналу 
роботою; витрати на управління; рівень накладних витрат; витрати на од-
ного робітника; соціально-психологічний клімат [5, c. 72]. 

Відповідно, існує цілий ряд чинників, які відрізняють управління люд-
ськими ресурсами в міжнародних компаніях від управління даними ресур-
сами в певній країні: 

1. Розбіжності ринків праці. В кожній країні існують певні особливос-
ті структури робочої сили і витрат на неї. Таким чином, багатонаціональні 
компанії можуть отримати вигоду, маючи доступ до робочої сили різних 
країн. Наприклад, на розташованому в Мексиці оббивному підприємстві 
корпорації “Дженерал моторз” виробництвом зайняті низькокваліфікова-
ні робітники, в той час як науково-дослідний підрозділ “Ай-Бі-Ем” наймає 
кваліфікованих фізиків у Швейцарії. Саме тому, коли компанії звертаються 
до закордонних ринків чи певних ресурсів, один і той самий продукт може 
бути зовсім різним через розбіжності у ринках праці [7, c. 82].

2. Проблема переміщення робочої сили. При переміщенні робочої сили в 
іншу країну перед людьми виникають правові, економічні, фізичні й культур-
ні бар’єри. Однак, багатонаціональні компанії, навпаки, одержують вигоду від 
переміщення робочої сили. У такому випадку компанія повинна розробити 
власну методику набору, підготовки, оплати і стимулювання роботи працівни-
ків. Це актуально насамперед коли існують певні розбіжності в ринках праці, 
що призводить до виникнення дефіциту необхідних спеціалістів [8, 116]. 

3. Стиль і практика управління. В кожній країні стилі і практика управ-
ління суттєво відрізняються один від одного. Наприклад, це практично 
різні соціальні норми взаємовідносин між працівниками й адміністрацією. 
Аналогічні розбіжності можуть зробити напруженими стосунки між пер-
соналом головної фірми та її філії або знизити ефективність роботи керу-
ючого за кордоном порівняно з його продуктивністю у своїй країні. Саме 
тому, знайомство з національними особливостями управління персоналом 
дасть можливість запозичити позитивний досвід з однієї країни в іншу.

4. Контроль. Такі чинники, як територіальна віддаленість і специфічні 
риси закордонної діяльності, ускладнюють контроль над нею, тому для за-
безпечення управління виробництвом у закордонних відділеннях компанії 



450 451

необхідно іноді дотримуватися чітко встановлених принципів кадрової по-
літики. Проте відстані і специфіка країни можуть ускладнювати застосу-
вання компанією тієї кадрової політики, якій вона віддає перевагу, і змуси-
ти її використовувати різноманітну політику.

5. Оплата праці. Політика і практика оплати праці тісно пов’язані з 
життєвими і конкурентними спроможностями будь-яких компаній, так як 
зумовлюють залучення, утримання і мотивацію персоналу. Різниця у ви-
тратах на робочу силу в різних країнах призводить до виникнення переваг 
у конкуренції і стимулює багато компаній до створення виробничих потуж-
ностей за кордоном. Саме тому, розмір оплати праці залежить від коштів, 
вкладених у бізнес; попиту і пропозиції (загальноприйнятий рівень заро-
бітної плати) на певні професії в цьому регіоні; вартості життя; законодав-
ства країни і спроможності профспілок відстоювати інтереси працівників. 
Тип оплати (заробітна плата, комісійні, премії і додаткові блага) залежить 
від звичаїв, почуття захищеності, податків і вимог уряду [9, c. 163].

Міжнародні компанії зазвичай сплачують більше, ніж місцеві фірми, в краї-
нах з дешевшою робочою силою, але набагато менше від рівня заробітної плати 
за аналогічну працю в багатих країнах. Чинниками, що впливають на встанов-
лення більш високої оплати праці в міжнародних компаніях є: основоположні 
принципи управління, а також організаційна структура. Таким чином, застосу-
вання методів, що викликають зростання продуктивності праці, призводить до 
підвищення оплати працівникам. Саме тому, основним принципом управління 
в міжнародних компаніях, порівняно з національними фірмами, є пропозиція 
більш високої заробітної плати, що дозволяє залучити висококваліфікованих 
робітників. Окрім цього, коли компанія вперше з’являється в країні, високок-
валіфіковані та досвідчені робітники можуть вимагати вищу заробітну працю, 
тому що не впевнені в успіху нового підприємства.

Висновки. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що 
основою формування конкурентних переваг підприємства є передусім компе-
тенції персоналу даного підприємства у порівнянні з конкурентами. Саме осо-
бливості роботи персоналу, їх знання, рівень підготовки і кваліфікації, постій-
ний розвиток, своєрідна організація роботи і стимулювання найманих праців-
ників можуть стати перевагою, недосяжною для конкурентів. Отже, необхідно 
реформувати систему підготовки і розвитку найманих працівників на підпри-
ємстві, що передусім має отримати державне, а, саме, законодавче підкріплення 
з реформуванням існуючої податкової, фінансової, соціальної політики. Таким 
чином, вказані зміни повинні спиратися на існуючий вітчизняний та закордон-
ний розвиток управління людськими ресурсами. 
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РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність понять «конкурентоспроможність 
підприємства», «бенчмаркінг», «бренд-менеджмент» визначено складові 
наведених понять. Представлено результати щодо оцінювання показ-
ників конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано підходи 
бенчмаркінгу з метою підвищення конкурентоспроможності ПП Петрик 
«Ювелірне виробництво». 

Ключові слова: бенчмаркінг, конкуренція, конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги, бренд-менеджмент. 

The following essence of concepts and their components were considered in 
this article “the company’s competitiveness”, “benchmarking”, “brand”. The re-
sults the results of performance evaluation of enterprise competitiveness were 
showed. The approaches of benchmarking in order to enhance the competitive-
ness of enterprises were offered.

Keywords: Benchmarking, competition, competitive, competitive advantage, 
brand management.

Вступ. Аналіз сутності бренд-менеджменту та практична його реаліза-
ція на засадах та методології бенчмаркінгу є доволі актуальним у вивченні 
економічних дисциплін, адже сучасні ринкові умови вимушують підпри-
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ємства запроваджувати і удосконалювати методи управління і організації 
діяльності.

Вкрай необхідно дослідити теоретичні основи цих понять і визначити 
шляхи реалізації бенчмаркінгу як методу управління на практиці задля 
отримання найефективніших результатів з досягнення високих рівнів кон-
курентоспроможності підприємств. Знання про методи управління брен-
дами кращих фірм, отримані в процесі бенчмаркінгу, є важливою інфор-
мацією, яка необхідна для розвитку власних торговельних марок і забез-
печення їхньої конкурентоспроможності й прибутковості

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про неабияку увагу до 
процесу удосконалення механізму застосування бенчмаркінгу у системі управ-
ління підприємствами серед наступних авторів: Бориславська Н. О., Довгань Л. 
Є., Жилінська О. І., Кендюхов О. В., Файвішенко Д. С., Козак Н., Соколов О. та ін.

Постановка завдання.  Обґрунтування необхідності проведення бенч-
маркінгу в ринкових умовах для підвищення конкурентоспроможності 
підприємств.

Результати дослідження. Конкурентноспроможність підприємства є 
найважливішою характеристикою в сучасних ринкових умовах. Однак, 
високий рівень конкурентоспроможності  – це результат, який досяга-
ється в процесі виконання певних точних та ефективних дій в управлінні 
підприємством на основі проведення системного розуміння конкурентів 
і положення самого підприємства серед інших на ринку. Висока конкурен-
тоздатність забезпечує високі темпи економічного зростання, проте вона 
не може досягатися без створення та ефективного використання бренд-
активів підприємства. 

Наразі саме бенчмаркінг стає важливим інструментом аналізу ринкової 
ситуації, оцінки конкурентних позицій підприємства, на основі яких і при-
ймаються управлінські рішення стосовно створення власного бренду. 

Знання про методи управління брендами кращих фірм, отримані в про-
цесі бенчмаркінгу, є важливою інформацією, яка необхідна для розвитку 
власних торговельних марок і забезпечення їхньої конкурентоспромож-
ності й прибутковості [1, с. 135]. 

Як зазначає автор Козак Н. «поняття «бенчмаркінг» вперше з’явилося 
в 1972 році в інституті стратегічного планування Кембріджу під час дослід-
ницької діяльності консалтингової компанії PMIS. Тоді і був сформульо-
ваний основний принцип бенчмаркінгу : для того, щоб знайти ефективне 
рішення в сфері конкуренції, необхідно знайти кращий досвід інших під-
приємств, які досягли успіху у подібних умовах» [2]. 

Бенчмаркінг являє собою метод управління, який передбачає еталонне 
співставлення і допомагає підприємствам різних сфер діяльності у вирі-
шенні завдань самовдосконалення.

Об’єктом дослідження бенчмаркінгу є товари, послуги та досвід про-
мислового виробництва; це більше, ніж аналіз потенціалу конкурентів. 

Суб’єктом дослідження бенчмаркінгу виступають визнані лідери у своїй 
галузі (не тільки безпосередні конкуренти) [3].

Ювелірна галузь є доволі специфічною, основним завданням якої є по-
стійне забезпечення різноманітності виробів, щоб привернути увагу ви-
багливих покупців і задоволення їх потреб. Тому і механізм використання 
бенчмаркінгу в цій галузі також особливий.

Розглянемо етапи бенчмаркінгового аналізу, що були запропоновані 
Жилінською О.І. [4], на прикладі підприємства ПП Петрик, що займається 
виробництвом ювелірної продукції:

По-перше, аналіз отриманої інформації про становище ринку ювелір-
них виробів, його об’єм та етап розвитку;

По-друге, в контексті проведення бенчмаркінгу визначаємо підпри-
ємство-еталон ювелірної галузі, яким виявляється ПАТ «Київський юве-
лірний завод». Дане підприємство займає лідируючу сходинку за часткою 
основних виробників ювелірних виробів а також посідає перше місце по 
популярності магазинів роздрібної торгівлі (за даними 2012 року [5]). 

По-третє, пошук предмета вищезазначеного зіставлення. Для ПП Пе-
трик «Ювелірне виробництво» на даному етапі необхідно розглянути у 
якості предмета саме бренд. 

Бренд-менеджмент – це творчість, яка заснована не тільки на глибокому 
знанні ринку, але й на знанні основних правових питань  захисту  інтелек-
туальної власності фірми, психології людини, географічних особливостей 
тощо. Його результатом є бренд як сукупність матеріальних і нематеріальних 
категорій, які формують у споживача позитивний імідж товару, послуги  або 
фірми  та викликають бажання отримати товар з відповідним маркуванням, 
зробивши вибір серед різноманітності   інших  пропозицій [1].

Бренд Київський ювелірний завод (КЮЗ) досить давно відомий на 
українському ринку. 

У 2007, 2008 роках на ВАТ «Київський ювелірний завод» було проведено 
маркетингове дослідження, метою якого було отримання інформації щодо 
рівня задоволення покупців ювелірних виробів, яке ґрунтувалось саме на 
бренд-менеджменті. В результаті дослідження, було визначено наступне:

57% респондентів зазначили, що найчастіше здійснюють покупку ювелір-
них виробів у фірмових магазинах КЮЗ, оскільки для них важливі такі ню-
анси, як сучасне оформлення магазинів, стильна уніформа продавців, якісна 
система підсвічування, створення ансамблів ювелірних виробів на вітринах;

2% опитаних дали високу оцінку торговому асортименту фірмових ма-
газинів, наголосивши на різноманітності дизайну прикрас та диференціа-
ції цін на них;

серед факторів, які мають вплив на здійснення покупки, найбільшу зна-
чущість отримали: відомість фірми-виробника – 33% опитаних, ціна –40%, 
акції та дисконтні програми для постійних покупців – 18% [7, с.39].

Тобто для споживача бренд є інструментом ухвалення рішення.
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До того ж, ВАТ «КЮЗ» першим почав створювати власну роздріб.  Що 
допомогло відслідковувати зміну попиту і вчасно на нього реагувати. Па-
ралельно з нею компанія розвиває додаткові сервіси – обмінні пункти, де 
можна поміняти старі вироби на нові [6]. 

Що стосується ПП Петрик, це підприємство в основному здійснює реа-
лізацію продукції, не маючи власних торгівельних площ, а через інтернет – 
магазин та ювелірні виставки. Але, що стосується сервісу, підприємство 
намагається його розвивати. Проте існує чудова перевага даного підпри-
ємства серед інших, адже ПП Петрик використовує технологію поєднання 
металів срібла та золота в одній одиниці прикрас, яка є єдиною інновацією 
в Україні, що надає можливість створювати рідкі за своїм дизайном при-
краси за значно низькою собівартістю, аніж у підприємствах-конкурентів.

По-четверте, розробка плану впровадження – доведення результатів до 
відома тих, хто повинен мати дану інформацію, формулювання нових ці-
лей. Важливим моментом є одержання ухвали, у разі потреби − перегляду 
цілей щодо ефективності.

По-п’яте, прийняття стратегічних рішень  – прийняття рішення про 
впровадження низки процесів та методів, які забезпечують високу конку-
рентоспроможність підприємства – еталону.

По-шосте, впровадження отриманого досвіду – початок дій і здійснення 
моніторингу прогресу, перегляд контрольних крапок бенчмаркінгу мірою 
необхідності. Розробляється проект нової конкурентної переваги, де вка-
зуються всі задіяні фахівці підприємства і їх функції у процесі формування 
нових конкурентних переваг [4,с. 98].

Рівень конкуренції на ювелірному ринку України має запеклий харак-
тер. Але виходячи з умов, які склалися в Україні, а саме через політичні 
умови ПП Петрик «Ювелірне виробництво» втратило 30% ринку. Тому, не-
обхідно впровадити механізм розвитку бренду для завоювання стійкого 
положення на ринку та стратегію центрованої диверсифікації, яка поля-
гає у створенні нової продукції, використовуючи існуючи технології. Дана 
стратегія полягає у створенні нової продукції, використовуючи існуючи 
технології, а саме – патріотичних ювелірних виробів. Це допоможе підпри-
ємству закласти основу розвитку бренду, у першу чергу, і позиціонувати 
ПП Петрик як компанію, яка буде привабливою для громадян-патріотів. 

Потім проводиться оцінка очікуваної ефективності й стійкості нових 
конкурентних переваг у рамках проекту [4, с. 98].

Останнє, аналіз поліпшень – аналіз здійснених поліпшень, проведення 
оцінки бенчмеркінгу як діючого процесу. Даються відповіді на запитання: 
«Чи інтегровано практику в процес діяльності фірми?», «Чи досягнуто по-
зиції лідера в даній сфері?».

Дослідивши ринок вітчизняних ювелірних виробів, можна прийти до ви-
сновку, що використання бенчмаркінгу підприємством ПП Петрик «Ювелір-
не виробництво» буде доцільним та прибутковим, адже в Україні поки немає 

виробників саме з дорогоцінних металів та каменів патріотичної продукції 
масового виробництва. Слід зазначити, що патріотичні мотиви на зараз в 
Україні вкрай популярні, тому потенційні споживачі, які будуть зацікавлені 
у цій продукції зможуть компенсувати той ринок: південь та схід України, 
який ПП Петрик «Ювелірне виробництво» втратило за цей час.

Опис товару, який пропонуємо ввести в виробництво: золоті та срібні 
каблучки, сережки та підвіски з зображенням гербу України, золоті сереж-
ки а також сережки, каблучки та брошки різного дизайну із жовто-блакит-
ними камінцями : топазом та цирконієм. 

Отже, перевагами застосування бренд-менеджменту на засадах бенч-
маркінгу і запропонованої стратегії центрованої диверсифікації є створення 
власного бренду на українському ринку ювелірної продукції, продовження 
відповідального співробітництва із минулими постачальниками, відсутність 
необхідності в новому технічному обладнанні і додатковому навчанні робіт-
ників, що допоможе реалізувати дану стратегію можливо в швидкі строки. 
І, таким чином, вона надасть можливість розширити ринок, зацікавивши й 
чоловічу частину населення, адже деякі види продукції будуть орієнтовані 
саме на них, і таким чином це призведе до збільшення продажів, а отже й 
прибутку підприємства ПП Петрик «Ювелірне виробництво».

Етап реалізації можна почати із пробної партії продукції, проте майже з 80% 
впевненістю можна зауважити, що дана продукція буде користуватися попитом. 

Висновки. В результаті дослідження, можна зробити висновок, 
що застосування бенчмаркінгу для оцінювання ефективності бренд-
менеджменту є ефективним механізмом за сучасних ринкових умов. Роз-
виток бренд-менеджменту на засадах бенчмаркінгу в ювелірному вироб-
ництві дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємства ПП 
Петрик «Ювелірне виробництво» на ринку ювелірної продукції. Практичне 
застосування методики бенчмаркінгу, що ґрунтується на перейняття досві-
ду у ВАТ «КЮЗ» у сфері розвитку бренду надасть можливість для ПП Пе-
трик розвиватися за рахунок створення власного бренду патріотичної про-
дукції, тому що в Україні немає жодного підприємства, яке займається саме 
масовим виробництвом ювелірних прикрас з патріотичною тематикою. До 
того ж інновація, яка використовується ПП Петрик : поєднання двох мета-
лів золота і срібла, дає можливість створювати рідкісні прикраси і знижує 
собівартість продукції, яка забезпечить високий рівень конкурентоспро-
можності даного підприємства на ринку.

Наукову новизну проведеного дослідження становить запропонування 
механізму бенчмаркінгу у ювелірній галузі України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ 
СТАРТАП КОМПАНІЙ

У статті автором проаналізовано розвиток інноваційної поведінки 
стартап компанії відповідно до стадій її розвитку. Окрім цього, виділені 
ключові фактори успішності компанії на відповідних стадіях розвитку, 
що є відображенням інноваційної поведінки суб’єкта господарювання.

Ключові слова: інноваційна діяльність, стартап, стадії розвитку стар-
тап компанії.

In the article the author examines the development of start-up-company’s 
innovative behavior according to the stages of its development. Also author 
has highlighted the key factors of company’s success at appropriate stages of 
development, which reflects the innovative behavior of the entity.

Keywords: innovation, startups, stages of development a startup company.

Вступ. На сьогоднішній день у всьому світі прослідковується тенденція 
до стимулювання діяльності малого та середнього бізнесу. Однією з дієвих 

форм реалізації інноваційних науково-технічних розробок й ідей загалом є 
стартап компанії, що вирізняються відповідною інноваційною поведінкою 
на кожному з етапів її розвитку. Ключові фактори успішності майбутньо-
го надприбуткового інноваційного бізнесу на кожній стадії розвитку без-
посередньо впливають на поведінку та діяльність останнього. Саме тому, 
проблема взаємовпливу цих двох факторів актуалізується й порушується 
риторичне питання первинності перебігу цих процесів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням особливос-
тей розвитку та діяльності стартап компаній займалися зарубіжні вчені: 
Ф. Котлєр, Д. Янг, П. Тіль. Ці видатні вчені практики у своїх працях розкри-
вали особливості діяльності стартап компаній.

Постановка завдання. Метою дослідження є інноваційна поведінка 
старт ап компанії відповідно до її життєвого циклу, виокремлення ключо-
вих факторів успішності, а також взаємовплив перебігу цих двох процесів. 

Результати дослідження. В економічній літературі дуже рідко можна 
зустріти термін «інноваційна поведінка», адже це поняття має більш дис-
циплінарний характер, що регламентує його приналежність до різних 
напрямків діяльності таких як психологія, педагогіка, менеджмент та 
управління підприємством. На думку авторів інноваційна поведінка  – це 
цілеспрямована діяльність суб’єкта господарювання на основі створення 
нематеріальних та матеріальних нових суспільних благ. Інноваційно-орі-
єнтована економіка передбачає серед суб’єктів, що продукують «нове зна-
ння», наявність стартап компаній, як однієї із форм здійснення інновацій-
ної підприємницької діяльності.

Загальновідомо, що стартап  – це новостворена компанія, діяльність 
якої спрямована на створення інноваційних продуктів, технології, послуг. 
Інновації на основі яких будують свій бізнес такі компанії можуть бути як 
глобальними так і локальними. Глобальні інновації для стартап компаній 
передбачають роль лідера на певному ринку чи його сегменті всього світу, 
а локальні – інноваційні в окремій країні, ринку або галузі.

Проте, на наш погляд, варто розуміти головну відмінність стартап ком-
паній від просто новостворених: стартап компанії першочергово створю-
ються з метою швидкого розширення та отримання надприбутків. 

Успішність стартап компаній за даними ООН на рис. 1.
Нажаль в Україні за статистикою тільки 6% стартап компаній стають 

успішними на ринку, а середнє значення серед європейських країн, напри-
клад у Франції, Німеччині, Італії, Швеції та Великобританії складає більше 
16%. Звичайно впливають і політичні фактори, але в більшості випадків це 
зумовлено непрофесійним підходом до управління на ранніх стадіях ста-
новлення стартап компаній [1]. 

Саме тому, ми розглядаємо стадії розвитку стартап компаній та їх інно-
ваційну поведінку в залежності від стадії розвитку.

В стартап компаніях виділять наступні стадії розвитку [2]:
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Рис. 1. Успішність стартап компаній у відсотковому співвідношенні
Джерело: складено авторами на основі [1]

Посівну;
Ранню стадію;
Початкове зростання;
Сталий розвиток;
Посівна стадія – стадія на якій формується концепція подальшого розви-

тку компанії, що включає в себе: пошук ідеї, збір та аналіз первинної інфор-
мації по ринку, галузі споживачам. Загальновідомо, що на даній стадії відбу-
вається вкладення значної суми коштів, при тому, що операційна діяльність 
ще відсутня, грошовий потік впродовж даної стадії негативний. Всі кошти 
в основному витрачаються на дослідження та розробку інноваційного про-
дукту, придбання або створення основних виробничих фондів [3].

Ключовим фактором майбутньої успішності страт-ап компанії та можли-
вості стрибку на один з наступних етапів її розвитку є в першу чергу вирішен-
ня питання забезпечення технічної життєдіяльності: забезпечення створен-
ня інноваційного продукту, розробка бізнес-плану, підбір керівного складу.

На нашу думку, окремо треба виділити процес підготовки бізнес-плану 
та проектної документації, адже по суті стартап є проектом, який з часом 
масштабуються в велику компанію. Саме професійно сформований бізнес- 
план, де чітко мають бути визначені такі параметри, як концепція, ринок, 
стратегія діяльності, управління ризиками (адже стартап надризикова ді-
яльність) та фінансовий план є запорукою не тільки ефективної діяльності 

але й основним засобом залучення коштів на реалізацію інноваційної біз-
нес ідеї. В самому бізнес плані значну увагу варто приділяти саме дослі-
дженню ринку, виявленню основних потреб та каналів збуту. Доцільністю 
також є виділення в розділи ринок бізнес-плану стартапу найперших май-
бутніх клієнтів.

Поведінку стартап компанії на ранній стадії можна разом з посівною 
узагальнити наступним: наявність відтоку грошових ресурсів, залученням 
додаткових коштів або реінвестування та пере розподілення фінансових 
потоків від реалізації операційної діяльності [3]. 

Отже, перехід до ранньої стадії починається з моменту завершення 
розробки та підготовчих етапів для виходу на ринок. На даному етапі вже 
розроблені бізнес стратегії у вигляді кінцевого варіанту бізнес-плану, ви-
значені керівні посади, створений прототип і запущене дослідне вироб-
ництво, формуються перші партнерські зв’язки з постачальниками та 
дистриб’юторами.

Варто зазначити, що з появою протопиту варто «заявляти» про себе всі-
ма можливими способами перед інвесторами, експерти та платоспромож-
ною цільовою аудиторією для отримання відгуків, виявлення негативних 
сторін продукту і подальшого його доопрацювання. Отримання перших 
відгуків, або «feedback»-у здійснюється шляхом: проведення тестування, 
опитування, через мережу Інтернет, або через локалізовані спеціалізовані 
установи. Під час проведення заходів з метою отримання відгуків варто та-
кож пам’ятати про захист прав інтелектуальної власності, тобто не розго-
лошувати всіх таємниць інноваційного продукту, підписувати договір про 
нерозголошення або конфіденційність.

На стадії початкового зростання основною метою поведінки стартапів є 
завершення першого виробничого циклу та початок реалізації. Як прави-
ло, на цій стадії сумарний грошовий потік стає позитивним [4]. На цій стадії 
відбувається дифузія продукту на ринок із врахуванням уподобань перед 
споживачами, адже ті стартап компанії, які виходять на стадію початково-
го зростання вже отримали відгуки, провели перші випробування ринком 
та створили продукт за який споживач готовий заплатити, адже стартап 
компанія завжди повинна характеризуватись продукцією, котра змінює 
стандартні уявлення про вже існуючи продукту на ринку. 

Інноваційна поведінка значно активізується на цій стадії, оскільки компа-
нія починає вступати у конкурентну боротьбу за долю ринку, що спонукає до 
активізації НДДКР, збільшенню бюджету на маркетинг, активізується робота 
зі зменшенню собівартості та операціоналізації бізнес процесів компанії [5].

На стадії сталого розвитку компанія закріплює свої позиції на ринку та 
збільшує обсяг продажів. Перед компанією починають поставати харак-
терні великим компаніям проблеми. Таким чином, діяльність компанії вже 
спрямована на утримання та розширення ринку, освоєння нових видів ді-
яльності, оптимізацію операційної діяльності.
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Висновки. Доля вдалого стартапа на наш погляд визначається в тому 
числі і особливо завершуючий стадії першого циклу його становлення та 
вилупливание из кожурі стартапа в умпешную компанию на основе понима-
ние важности буд борьби за максимального задоволення уподобань спожи-
вачів. Дозвольте закінчити тезою «споживач завжди буде розлучатися з гро-
шима без жалю смачно і красиво»  Отже, пріоритетність досягнення цілей 
стартап компанії на кожній з стадій її розвитку визначає «інноваційну по-
ведінку», що є ядром навколо якого вибудовується система взаємозв’язків: 
внутрішніх  – робота команди, продуктивність праці, продукування нових 
ідей, що видозмінюють базову інновацію та зовнішніх – ринок капіталу (ін-
вестори, ментори, бізнес ангели, вен чури і т.п.) й споживачі, що можуть 
впливати на рішення про кінцевий варіант продукту стартап компанії або 
брати безпосередню участь у її розробці, а також є платоспроможними. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто стратегічний потенціал підприємства в кон-
тексті розвитку фармацевтичної галузі. Досліджено стан фармацев-
тичної галузі в Україні та виявленні основні проблеми фармацевтичних 

підприємств. Подано процес розробки алгоритму забезпечення розвитку 
стратегічного потенціалу фармацевтичного підприємства. 

Ключові слова: фармацевтична галузь, стратегічний потенціал підпри-
ємства, забезпечення розвитку стратегічного потенціалу фармацевтично-
го підприємства.

The article deals with the concept of the strategic potential of the company in 
the context of the pharmaceutical industry, identifying the main challenges. Posted 
process of developing an algorithm to ensure the development of the strategic po-
tential of pharmaceutical enterprise.

Keywords: pharmaceutical industry, strategic potential of enterprise software 
development strategic potential pharmaceutical company.

Вступ. Розвиток економіки України супроводжується низкою невирі-
шених проблем, серед яких однією з важливих для фармацевтичного під-
приємства є проблема досягнення і збереження певного рівня конкурен-
тоспроможності. Важливу роль у забезпечення розвитку конкурентоспро-
можності підприємства відіграє його стратегічний потенціал, об’єктивна 
інформація про стан і тенденції розвитку потенціалу підприємства дає 
можливість робити прогнози та розробляти стратегії розвитку, складати 
плани та приймати ефективні управлінські рішення, тобто підвищувати рі-
вень конкурентоспроможності, тому питання забезпечення розвитку стра-
тегічного потенціалу підприємства є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія розвитку знайшла своє 
відображення у працях зарубіжних авторів: І. Ансоффа, П. Друкера, М. Порте-
ра, П. Самуельсона, У. Ростоу, Р. Харрода. та ін. Серед теоретичних досліджень, 
які висвітлюють різні аспекти, управ ління стратегічним потенціалом підпри-
ємства, в тому числі механізмів його формування і розвитку слід визначити 
наукові праці вітчизняних вчених, таких як: А. Бородіна [2], І. А. Ігнатьєвої [5], 
В. В. Микитенка [7], А. Тряпухіна [10], А. Коган [10], С. Ю. Хамініч та ін. В той же 
час, у фармацевтичній галузі проведені лише нечисленні комплексні дослі-
дження, що стосуються чинників конкурентоспроможності, оцінки потенціа-
лу підприємства з метою підвищення ефективності діяльності підприємств та 
для прийняття стратегічних рішень перспективного розвитку.

Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці процесу розви-
тку стратегічного потенціалу фармацевтичного підприємства шляхом ви-
рішення таких завдань:

• виявити причини гальмування розвитку високотехнологічних та на-
укоємних виробництв фармацевтичної галузі;

• розробити алгоритм забезпечення розвитку стратегічного потенціалу 
фармацевтичного підприємства.

Результати дослідження. Фармацевтичний ринок України включає: 
виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, опто-
вий і роздрібний продаж продукції через аптечні мережі, спеціалізоване 
зберігання й дистрибуцію.
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Серед вітчизняних підприємств-виробників фармацевтичної продукції 
можна відзначити наступні підприємства корпорація “Фармак”, “Борща-
гівський хіміко-фармацевтичний завод”, корпорація “Артеріум” (“Київмед-
препарат”, “Галичфарм”)  – ці корпорації займають високі рейтингові по-
зиції і є лідерами – експортерами фармацевтичної продукції, не відстають 
також корпорації “Стірол”, “Дарниця”, “Здоров’я”, “Лекхім”, “Київський за-
вод вітамінів” і т.д. В цілому український ринок є досить концентрованим.

В Україні виробництво високотехнологічної фармацевтичної продукції 
не розвинуте, і тому це є великою проблемою, потреби в оригінальних лі-
карських засобах (далі ЛЗ) забезпечуються переважно за рахунок імпорту. 
У загальній кількості зареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських 
засобів України» звичайних лікарські засоби вітчизняні становлять лише 
27,3 %. Більшість препаратів на фармацевтичному ринку України є генерич-
ними – їхня частка становить понад 70 %, тоді як у США – 12 %, Японії – 30 %, 
Німеччині – 35 %, Франції – 50 % [6]. Сьогодні, на державному рівні здійснено 
низку важливих кроків, які сприятимуть розвитку вітчизняного високотех-
нологічного виробництва у фармацевтичній промисловості, проте є чисель-
ні проблеми, які перешкоджають цьому розвитку наведені в табл. 1. 

Таблиця 1
Проблеми гальмування розвитку високотехнологічних та наукоємних 

виробництв фармацевтичної галузі та заходи їх подолання
Проблеми Заходи

Небезпека лікар-
ських засобів

розглянути та ухвалити Концепцію Державної цільової програми 
запобігання та протидії виробництву і розповсюдженню фальсифі-
кованих лікарських засобів і медичної продукції на період до 2016 р., 
розроблену Державною інспекцією з контролю якості лікарських за-
собів у 2011 р.;

Низька якість лі-
карських засобів 
та системи її за-
безпечення

стимулювати сертифікацію вітчизняних фармацевтичних компаній 
на відповідність стандартам GMP шляхом надання сертифікованим 
компаніям преференцій при державних закупівлях лікарських за-
собів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчиз-
няних лікарських засобів на внутрішньому та зовнішньому ринках;

Недостатньо роз-
виненість політи-
ки протекціонізму

  надання підтримки вітчизняним виробникам лікарських засобів, 
стимулювання створення технологічних парків із  розробки та  ви-
робництва інноваційних лікарських засобів;
стимулювання, розробка та виробництво основних лікарських засо-
бів та підтримка експорту вітчизняних ліків, в тому числі за рахунок 
відпрацювання додаткових механізмів фінансування вітчизняних 
розробок.

Джерело: розроблено авторами на основі [6; 8]

Головною причиною труднощів, з якими зіткнулися вітчизняні підпри-
ємства фармацевтичної галузі останнім часом, є недостатня увага питан-
ням дослідження внутрішніх можливостей, управління їх потенціалом і, 

відповідно, сильна залежність фармацевтичних підприємств від факторів 
зовнішнього середовища. При цьому стратегічний потенціал представля-
ється як система, що складається з підсистем – потенціалів різного поряд-
ку, тобто потенціал більш високого рівня складається з потенціалів більш 
низького рівня [3, c.39]. 

Стратегічний потенціал можна розглядати як ресурсну та інструмен-
тальну базу для пошуку і реалізації найефективніших стабілізуючих захо-
дів щодо забезпечення розвитку підприємства.

Суть поняття «стратегічного потенціалу підприємства», на відміну від 
категорії «потенціал підприємства», полягає не лише у визначенні гра-
ничних можливостей виробництва, але й здатності підприємства дося-
гати перспективних цілей шляхом підвищення рівня його використання 
під впливом зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування на 
основі удосконалення виробничої, кадрової, фінансової, маркетингової та 
інших складових [1].

Розвиток підприємства являє собою довгостроковий нелінійний про-
цес, кількісних та якісних змін його потенціалу, які переводять систему у 
новий якісний стан, що характеризується підвищенням рівня потенціалу і 
ефективності його використання. У розрізі даної теорії розвитку стратегіч-
ний потенціал розглядається як сукупна здатність господарчого суб’єкта 
використовувати внутрішні фінансові, виробничі, інноваційні і трудові ре-
сурси для реалізації стратегічних цілей [4].

Саме послідовна і вміла реалізація пріоритетів розвитку підприємства 
з обов’язковим врахуванням інтересів сторін обіцяє у багатьох ви падках 
значний економічний ефект [4]. 

Забезпечення розвитку стратегічного потенціалу підприємства – це склад-
ний процес, який вимагає від керівництва підприємства не тільки управлін-
ського хисту, а також наявності стратегічного мислення. Можна зазначити, 
що розвиток стратегічного потенціалу підприємства забезпечується проце-
сами аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, визна-
ченням цілей підприємства та безпосереднім виконанням стратегії. 

Алгоритм забезпечення розвитку стратегічного потенціалу фармацев-
тичного підприємства зображений на рис. 1. 

Початковим етапом представленого алгоритму є визначення наявнос-
ті стратегічних цілей розвитку фармацевтичного підприємства, тобто тих 
покладених перспектив, досягнення яких має вирішальне значення для 
подальшого функціонування підприємства, проводиться аналіз і ретель-
не дослідження спільних стратегічних цілей розвитку підприємства, а та-
кож визначаються можливі стратегічні напрями і шляхи їх досягнення. 
На основі вибраних стратегічних напрямів визначаються цілі формування 
стратегічного потенціалу і його подальшої реалізації.

Наступним етапом є оцінка складових стратегічного потенціалу фарма-
цевтичного підприємства, важливе місце в якій відводиться виробничо-
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му, маркетинговому і управлінському блокам. Проведення цього аналізу 
обумовлене необхідністю визначення сильних і слабких сторін усіх систем 
підприємства, оскільки від їх стійкого і стабільного функціонування зале-
жить успішність реалізації стратегічних напрямів його розвитку.

Рис.1. Алгоритм забезпечення розвитку стратегічного потенціалу 
фармацевтичного підприємства

Джерело: доопрацьовано авторами на основі [9]

На основі отриманих даних дається загальна оцінка про поточне ресур-
созабезпечення підприємства.

При оцінці поточного стану підприємства переходимо до наступного 
етапу алгоритму, що передбачає формування варіантів забезпечення реа-
лізації вибраного стратегічного напряму розвитку.

На основі розроблених варіантів формується тактичний план забезпе-
чення розвитку стратегічного потенціалу підприємства, реалізація якого 
має супроводжуватись продуманими організаційними заходами. Виконан-
ня даного плану повинне супроводжуватись постійним контролем, аби 
вчасно скорегувати план або виправити помилки при його впровадженні.

Висновки. В умовах посиленої конкуренції на фармацевтичному ринку 
підприємствам-виробникам лікарських засобів важливо правильно оціни-
ти ситуацію, ринкову обстановку і розробити ефективні способи підвищен-

ня своєї конкурентоспроможності, які відповідали б, з одного боку ситуації 
на ринку фармацевтичної продукції в Україні, з іншого – особливостям кон-
кретного виробництва. Важливу роль у реалізації цієї задачі приділяється 
розвитку стратегічного потенціалу підприємства, який є основою для роз-
робки стратегії і тактики підприємства, прийняття управлінських рішень. В 
результаті проведеного дослідження визначено, що основними проблемами 
підприємств фармацевтичного сектору є низька якість лікарських засобів 
та система її забезпечення, недостатньо розвинена політика протекціонізму.

Запропоновано алгоритм забезпечення розвитку стратегічного потен-
ціалу фармацевтичного підприємства, що базується на дослідженні Су-
щенко О.А. і являє собою поетапний процес дій щодо розвитку стратегіч-
ного потенціалу підприємства.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядається проблема управління конкуренто-спроможніс-
тю підприємства. Запропоновано впроваджувати стратегії диверсифіка-
ції діяльності як ефективний метод вирішення зазначеної проблеми. Визна-
чено причини та обґрунтовано варіанти, за якими може бути втілена об-
рана стратегія. Доведено, що вдале впровадження стратегії диверсифікації 
діяльності підприємства дозволить подолати можливі кризи, збільшити 
рівень рентабельності, утримувати та покращувати позиції на ринку. 

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю, диверсифіка-
ція, стратегія, причини диверсифікації.

The problem of power management competitiveness of the enterprise. A 
diversification strategy implemented as an effective way to solve this problem. 
The reasons and reasonable options, which may be embodied chosen strategy. It is 
proved that the successful implementation of the strategy Diversification may help 
overcome the crisis, increase profitability, maintain and improve market position.

Keywords: management competitiveness, diversification strategy, diversifica-
tion reasons.

Вступ. Актуальність управління конкурентоспроможністю підприємства 
на основі диверсифікації його діяльності випливає з ряду причин: по-перше, 
вже декілька десятиліть така стратегія вдало застосовується багатьма під-
приємствами провідних країн з ринковою економікою; по-друге, в умовах 
стабільного економічного середовища, економіка створила вузькоспеціалі-
зовані великі підприємства, яким в сучасних умовах важко пристосуватися 
до агресивного і мінливого зовнішнього середовища, спеціалізуючись на 
випуску товарів лише в рамках попередньо обраної спеціалізації. Особливо 
це стосується підприємств, галузь яких знаходиться на стадії занепаду; по-
третє, практика застосування такої стратегії вітчизняними підприємствами 
ще майже не використовується, проте є приклади дуже вдалих проектів, за-
вдяки яким українські підприємства досягли надзвичайних успіхів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та науково-методич-
ні основи диверсифікації діяльності розглянуті в працях зарубіжних учених 
Ансоффа І., Аккофа Р., Аронової О.М., Боумена К., Гелбрейта Дж К., Дихтль Е., 
Друкера П.Ф., Котлера Ф., Маркової В.Д., Шумпетера Й.А., Янга С. Запропонова-
ні ними концепції глибоко опрацьовані та набули розвитку в працях вітчизня-

них учених Борисової В.А., Бутенко Н.В., Гришка В.А., Демченка Г.І., Ілляшенка 
С.М., Корецького М.Х., Куденко Н.В., Маслак Н.Г., Мельника Л.Г., Моісеєва В.Г., 
Нємцова В.Д., Шершньової З.Є. та інших. Однак, як свідчить практика, неви-
рішеними залишаються питання наукового обґрунтування і створення оригі-
нальної, адаптованої до вітчизняних умов господарювання системи управління 
стратегіями диверсифікації діяльності з урахуванням стану і тенденцій розви-
тку ринкового середовища, а також стратегічного потенціалу підприємства. Їх 
вирішення надасть можливість трансформувати стихійний, інтуїтивний пошук 
ефективних шляхів диверсифікації у науково обґрунтований.

Постановка завдання. Обґрунтування напряму диверсифікації діяль-
ності підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності.

Результати дослідження. Сьогодні конкурентоспроможність на товарних 
ринках стає проблемою державної безпеки. Враховуючи, що критерієм адап-
тації підприємства до ринкових умов господарювання є рівень конкуренто-
спроможності, необхідно досліджувати взаємозв’язок між конкурентоспро-
можністю країни в цілому, підприємств, конкретних товарів. На сучасному 
етапі у вітчизняних підприємств існують такі проблеми у сфері визначення 
своєї конкурентоспроможності: низький рівень інформаційного забезпечен-
ня, відсутність чітких цілей та завдань оцінювання, інтуїтивний характер про-
ведення оцінки, відсутність єдиної методологічної бази [1, с. 23].

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає з’ясування 
факторів, що впливають на ставлення покупців до підприємства та його продук-
ції, і як результат – на зміну частки ринку підприємства. Усі фактори конкуренто-
спроможності можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні (рис. 1).

Рис.1. Фактори конкурентоспроможності підприємства
Джерело: доопрацьовано авторами на основі [2,3]
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Диверсифікація – це одна з форм концентрації капіталу. Диверсифікуючи 
своє виробництво, підприємства проникають у нові для себе галузі та сфери, 
розширюють асортимент товарів і поступово перетворюються на багатогалу-
зеві комплекси. Стратегія диверсифікації – це система заходів, що використову-
ється для того, щоб підприємство не стало занадто залежним від одного страте-
гічного господарчого підрозділу чи однієї асортиментної групи (табл. 1) [2, с. 51].

Таблиця 1
Типові стратегії диверсифікації, їх цільове призначення

і типові ситуації застосування

№ Стратегії Цільове 
призначення Типові ситуації

1

Концен-
трична 
диверсифі-
кація

Створення нових 
виробництв, які 
співпадають з 
профілем орга-
нізації

Коли нові профільні продукти можуть пропонуватися 
на ринку за досить високими конкурентними цінами
Коли традиційні продукти знаходяться на стадії 
завершення їх життєвого циклу
Коли організація має сильну управлінську команду

2

Конгломе-
ративна 
диверсифі-
кація

Освоєння випуску 
нових продуктів, 
які не співпада-
ють з традицій-
ним профілем 
організації

Коли в базовій галузі відбувається зниження об-
сягів реалізації та прибутку

Коли існуючі ринки для продукту організації вже 
є насиченими

3

Горизон-
тальна 
диверсифі-
кація

Освоєння ви-
пуску нових 
непрофільних 
продуктів, але 
для традиційних 
споживачів

Коли доповнення нових, але водночас непрофіль-
них продуктів, могло б істотно покращити реаліза-
цію традиційних
Коли організація конкурує у висококонкурентно-
му і/або нерозвинутому бізнесі
Коли традиційні канали збуту можуть бути вико-
ристані для просування на ринок нових продуктів 

4
Вертикаль-
на диверси-
фікація

Освоєння нових 
непрофільних 
видів діяльності, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
основного бізне-
су підприємства

Коли компанія має намір звернутися до більш 
ранніх стадій діяльності 
Коли організація конкурує в галузі, яка швидко 
зростає, й очікується продовження розширення 
ринків збуту 
Коли компанія має намір звернутися до наступних 
стадій діяльності 

5
Спільне 
підприєм-
ство

Об’єднання з 
іншою компа-
нією для про-
ведення робіт 
над спеціальним 
проектом

Коли дві або більше компаній, що спеціалізуються 
у різних бізнесах, об’єднуються, щоб доповнити 
одна одну

Коли існує потреба швидкого виходу на ринок 
нової технології

Джерело: складено автором на основі [2, с. 51]

На сьогодні, коли зміни технології, структури потреб, географії ринків 
змінюються з небувалою швидкістю, з метою уникнення загрози банкрут-

ства, переважна більшість підприємств у розвинутих країнах зрозуміли 
значення стратегічного менеджменту і успішно його застосовують, широ-
ко використовуючи і диверсифікацію, як засіб стабілізації виробництва.

Таким чином, причин, що спонукають підприємство до диверсифікації 
діяльності, багато. Але основним мотивом є співвідношення його цілей і 
можливостей. Виходячи з цього, можна виділити великі групи причин.

Перша. Підприємство не досягає цілей у рамках наявного бізнес порт-
феля. Тут можливі два варіанти:

1. Якщо аналіз можливостей засвідчує, що навіть після диверсифікації 
підприємства цілі не будуть досягнутими, це означає, що вони завищені і їх 
переглядають у бік зменшення.

2. Якщо ж можливості відповідають цілям, але наявна структура бізнес-
портфеля не забезпечує їх досягнення, тоді вдаються до диверсифікації.

При цьому враховуються причини нижчого порядку:
• насичення ринку і, відповідно, суттєве зниження попиту, посилення 

конкуренції;
• старіння товару підприємства;
• втрата гнучкості, яка проявляється:
• у звуженні ринку (непропорційно велика частка продажу, що припа-

дає на одного покупця);
• появі нових технологій (обмежена власна технологічна база).
Друга велика група причин диверсифікації підприємства має місце тоді, 

коли його можливості перевищують цілі. Якщо з’являються можливості 
поставити більш високі цілі, підприємство диверсифікується. Тут також є 
причини нижчого порядку:

• сума прибутку, що залишається, недостатня для виконання планів по 
розширенню поточної діяльності, хоча підприємство успішно рухається до 
поставлених цілей, має добрі можливості для розширення виробництва;

• диверсифікація дасть можливість отримувати більші прибутки, ніж 
просте розширення виробництва, хоча досягаються поточні цілі. Така си-
туація може скластися у таких випадках:

• коли ефект диверсифікації великий настільки, що перекриває неми-
нуче зниження синергізму;

• коли керівництво підприємства не зважає на синергізм (у випадку 
конгломерації) або синергетичні переваги простого розширення над ди-
версифікацією незначні;

• коли підприємство розробило нові додаткові товари.
Третя  група причин диверсифікації має місце там, де керівники не 

співставляють цілі з можливостями, діють спонтанно, диверсифікація для 
них самоціль, а не засіб досягнення цілей. У цілому така ситуація має місце, 
коли приступають до негайних практичних дій без достатньої інформації, 
діють наосліп, за принципом “добре там, де нас немає” [4, с. 107].
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Таким чином, якщо цілі ідеально не співпадають з можливостями під-
приємства і не завищені, тобто не вимагають перегляду в напрямку знижен-
ня, підприємство має велику свободу дій у використанні можливостей для 
досягнення вищих цілей, у т.ч. і за допомогою диверсифікації. Ступінь цієї 
свободи залежить від ставлення керівництва підприємства до ризику, який 
притаманний диверсифікації. А тому консервативні менеджери підуть на 
диверсифікацію лише у випадку, коли матиме місце перша група причин. В 
усіх інших випадках ризикувати вони не будуть, за наявності можливостей 
підуть шляхом простого розширення, а не диверсифікації [3, с. 253].

Приймаючи рішення про диверсифікацію підприємства, вибираючи 
певні її варіанти, менеджери і власники переймаються бажанням досягти 
або синергізму, або ж гнучкості.

Прихильники критерію синергізму вибирають диверсифікацію, 
пов’язану або з новими потребами, або ж з новими технологіями. Названі 
варіанти диверсифікації менше ніж конгломератна диверсифікація відхиля-
ються від звичайної діяльності підприємства, від її внутрішніх можливостей.

Відповідно таку диверсифікацію називають синергетичною. Прихиль-
ники критерію гнучкості підприємства вибирають конгломератну дивер-
сифікацію, вважаючи, що конгломерат має вищу конкурентну стійкість 
завдяки гнучкості.

Між прихильниками синергетичної і конгломератної диверсифікації і досі 
тривають суперечки. Перші стверджують, що конгломерати не виправдову-
ють себе з точки зору суспільної ефективності, оскільки не мають синерге-
тичних ефектів, що приводили б до зниження цін, ізолюються при цьому від 
конкуренції. Прихильники конгломерації, в свою чергу, стверджують, що си-
нергетична диверсифікація приводить до того, що підприємства, які раніше 
працювали в різних галузях, після об’єднання уніфікують технологію, управ-
ління, тощо і, внаслідок перебування уже в одному середовищі, стають більш 
стратегічно вразливими. І це дійсно нерідко має місце, оскільки потенційний 
синергізм не завжди переростає у реальний внаслідок того, що окремі мене-
джери ігнорують додаткові зусилля для досягнення останнього [6, с. 137].

Висновки. Аналіз теоретичних основ конкурентоспроможності підпри-
ємства дозволяє визначити фактори її підвищення. У досить нестабільний 
період часу підприємствам стає все важче витримувати конкуренцію, тому 
вітчизняним компаніям потрібно переймати досвід у зарубіжних та актив-
но впроваджувати диверсифікацію у свою діяльність. Є суттєвий перелік 
причин, що спонукають до диверсифікації діяльності та варіантів її впро-
вадження. Головним завданням менеджера для підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємства на ринку є вчасне реагування відповідно 
до ситуації на ринку, визначення причин диверсифікації, вибір стратегії її 
проведення та ретельний контроль за виконання поставлених завдань.

Правильне застосування диверсифікації діяльності підприємства дозволить 
вдало витримувати конкуренцію у нинішній нестабільній ситуації на ринку. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ 
ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто теоретико-методичні засади ідентифікації 
системи маркетингових ризиків. Визначено причини їх виникнення. За-
пропоновано методи управління стратегічними маркетинговими ризи-
ками. Доведено, що використання цих методів підприємством сприятиме 
підвищенню ефективності управління.

Ключові слова: ризик, маркетингові ризики, система маркетингових 
ризиків, методи визначення маркетингових ризиків.

The paper considers theoretical and methodological foundations of the system 
of marketing risks. The reasons for their occurrence. The methods of strategic mar-
keting management risks. Proved that the use of these methods will improve man-
agement efficiency.

Keywords: risk, market risks, system of market risks, methods of determining 
market risk.

Вступ. У ринковій економіці ризик є невід’ємним атрибутом господа-
рювання. Нестабільні економічна та політична ситуації призводять до 
того, що уникнути ризику неможливо. Тому необхідно навчитися передба-
чити ризики, їх оцінювати та знаходити заходи для запобігання. 
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Маркетингові ризики пов’язані з імовірністю втрат чи отримання до-
даткових прибутків під час розроблення та виконання маркетингової стра-
тегії організації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Від 90-х років ХХ ст. донині 
не зменшується активність вітчизняних і зарубіжних науковців і практи-
ків у дослідженні маркетингових ризиків. Варто відзначити роботи таких 
учених: І.Т. Балабанова, О.Л. Устенка, В.В.  Вітільнського, В.М.  Гранатуро-
ва, О.І.  Ястремського, Д.А. Штефанича, С.М. Ілляшенка, В.В.  Черкасова, 
О.С.  Шапкіна, А.В. Шегди. Найбільш повний перелік методів оцінювання 
ризиків наводять Солнцев С.О. і Овчиннікова А.В. [4-7]. 

Постановка завдання. Ціль статті  – розроблення теоретичних поло-
жень і практичних рекомендацій щодо створення ефективної системи 
ідентифікації маркетингових ризиків та зменшення їх негативного впливу.

В даній статті використано такі методи, як статистичний метод кількіс-
ної оцінки, але він вимагає значного масиву даних; метод експертних оці-
нок полягає у можливості використання досвіду експертів в процесі аналі-
зу ризиків й урахування впливу різноманітних якісних чинників. Також за-
стосовано аналізовані методи (пошукові, аналіз сценаріїв) та маркетингові 
(латентні та прямі оцінки, інтерполяційний метод).

Результати дослідження. Сучасний промисловий ринок України ха-
рактеризується високим рівнем мінливості, значною кількістю ризиків, 
що обумовлює наявність великої кількості збиткових підприємств. За 
даними Державного комітету статистики, 43% середніх і великих підпри-
ємств країни у першому півріччі 2013 р. завершили роботу зі збитком, при 
цьому сума збитку склала 73,7 млрд. грн. Підприємства України, без ураху-
вання малих підприємств і бюджетних установ, у тому ж періоді отримали 
в 3,8 рази менше прибутку до оподаткування, ніж за аналогічний період 
минулого року. При цьому найбільші обсяги збитку мали підприємства, 
які спеціалізуються на фінансовій та страховій діяльності  – 6,850 млрд. 
грн.; підприємства сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотран-
спортних засобів – 3,375 млрд. грн.; операцій з нерухомим майном – 0,781 
млрд. грн. [1, 2]. Збитковість обумовлена глобалізацією підприємницького 
середовища, зростанням товарної пропозиції, зменшенням життєвого ци-
клу товарів. Для протидії цим загрозам в систему управління промислови-
ми підприємствами повинен бути вмонтований механізм зниження рівня 
маркетингових ризиків на основі врахування змін у поведінці споживачів.

Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів 
у порівнянні з прогнозованим варіантом. Також, під «ризиком» прийнято 
розуміти ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ре-
сурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті 
здійснення певної виробничої та фінансової діяльності [3]. Таким чином, 
маркетинговий ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотри-
мання доходів у результаті здійснення маркетингової діяльності.

Рівень ймовірності появи маркетингових ризиків на підприємстві за-
лежить від сфери його діяльності, тому за названими двома критеріями усі 
підприємства можна поділити на три групи. Перша група – це сфера з неве-
ликими маркетинговими ризиками: підприємства торгівлі та послуг. Друга 
група – це сфера з середніми маркетинговими ризиками: банки, страхові 
компанії, фонди. Третя група – це сфера з високими маркетинговими ри-
зиками: промислові підприємства в процесі реалізації інвестиційних про-
ектів та впровадження інновацій [7].

Проведені дослідження дозволяють виділити основні види маркетин-
гових ризиків на підприємствах, а саме: закупівельні, цінові, збутові, кому-
нікаційні, інноваційні (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика основних видів маркетингових ризиків 

та причин їх виникнення
Види ризиків Причини виникнення

Організаційні

а) низький рівень організації:
- помилки планування та проектування;
- недоліки координації робіт;
- слабке регулювання підрозділів підприємства;
б) недоліки в організації маркетингової діяльності:
- неправильний вибір товарів (невеликий обсяг продажу);
- неправильний вибір каналу руху товарів;
- неправильний вибір місткості ринку;
- неправильна цінова політика (залежування товару);
в) нестійке фінансове становище.

Закупівельні
- погана репутація постачальників;
- підвищення закупівельних цін;
- неоптимальний рівень каналу руху товарів.

Цінові
- неправильний вибір цінової стратегії;
- неефективна система знижок;
- сильна протидія конкурентів.

Збутові
- низький рівень конкурентоспроможності реалізованих товарів;
- низький рівень сервісу;
- неправильний вибір цінової стратегії.

Комунікаційні

- недостатність фінансових ресурсів;
- неефективні рекламні звернення;
- неправильний вибір комунікативної стратегії;
- незначні витрати на стимулювання попиту.

Інноваційні
- помилковість у виборі інноваційного проекту;
- незабезпеченість інновацій достатнім фінансуванням;
- відсутність попиту на інновації, посилення конкуренції.

Джерело: складено автором на основі [4]

Оцінку рівня маркетингового ризику доцільно проводити експертним 
шляхом за 5-баловою шкалою: 5 балів  – значний, 4  – високий, 3  – серед-
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ній, 2 – слабкий, 1 – незначний. Як показали дослідження, комплекси видів 
ризиків у різних підприємств можуть бути подібними, однак, ймовірність 
виникнення кожного елемента цього комплексу – різна. Рівень маркетин-
гових ризиків значно залежить від масштабу діяльності підприємства. [6].

За кожним критерієм визначається загальна оцінка рівня маркетингово-
го ризику (R) за формулою (1):

,                                                          (1)

де R – рівень маркетингового ризику;
Bi – коефіцієнт вагомості критерію;
Wi – оцінка в балах.
Чим ближче R до 1, тим менший ризик, а чим він ближче до 5, відповід-

но ризик збільшується.
Підсумкова оцінка визначається як сума балів за всіма критеріями.
Для оцінки маркетингових ризиків найпоширенішим методом кількіс-

ної оцінки ризиків є статистичний. Сутність статистичного методу полягає 
в тім, що вивчається статистика витрат і прибутків, що мала місце на під-
приємстві, установлюється величина та частотність одержання того або ін-
шого економічного результату, після чого складається найбільш імовірний 
прогноз на майбутнє [6].

Збір і обробка даних досить дорого коштує, тому можна використовува-
ти експертний метод. Його сутність полягає в одержанні кількісних оцінок 
ризику на підставі обробки думок досвідчених фахівців. Застосування цього 
методу особливо ефективне у вирішенні складних і неформалізованих про-
блемних ситуацій, коли неповнота та невірогідність інформації не дозволя-
ють використовувати статистичний метод кількісної оцінки ризику (табл. 2). 

Таблиця 2
Методи оцінювання ризиків

Група методів Сутність методів Методи

Загальні методи
1.Пошукові 
методи

Виявлення потенційних 
ризиків

Чек-листи (check-list)
Попередній аналіз загроз

2.Допоміжні 
методи

Використовуються як 
інструмент для реаліза-
ції попередніх методів

Структуроване інтерв’ю та мозковий штурм
Метод Дельфі
Структурований метод «Що, якщо»

3.Аналіз сце-
наріїв

Виявлення причинно-
наслідкових зв’язків

Аналіз впливу факторів ризику на бізнес
Аналіз методом дерева помилок
Аналіз причинно-наслідкових зв’язків

4.Функціона-
льний аналіз

Заснований на виявлен-
ні та усуненні латентних 
зон ризику

Аналіз характеру та наслідків відмов (ЕМЕА),
Аналіз наслідків і критичності відмов (ЕМЕСА)
Неправдивий ланцюг

5.Контрольне 
оцінювання

Оптимізація процесів на 
підприємстві

Аналіз рівнів надійності засобів захисту
Техобслуговування спрямоване на скорочен-
ня ризиків

6.Статистичні 
методи

Дозволяють розрахува-
ти потенційні втрати

Аналіз Байєса,
Метод Монте-Карло
Аналіз Маркова

Маркетингові методи

Латентні 
оцінки

Дослідження реакції 
покупців на товар

Conjoint Analysis
Повнопрофільний аналіз

2. Прямі оцін-
ки

Використовуються для 
тестування ціни

Сходинка цін
Розподілений одиночний план

3.Ринкові 
тести

Тестування товару з 
використанням кана-
лів збуту щодо певних 
ринків.

Стандартний ринковий тест
Імітаційний ринковий тест
Інтерполяційний метод
Контрольований ринковий тест

4.Інтерполя-
ційний метод

Дослідження поведінки 
споживачів та екстрапо-
ляції тенденцій.

Інтерполяційний метод

Джерело: складено автором на основі [5, с. 358–362]

Дані табл. 2 розкривають сутність аналізованих методів. Так, пошукові ме-
тоди реалізуються через опитування експертів, однак, не дозволяють здійсни-
ти кількісну оцінку. Допоміжні – застосовуються для проведення опитувань 
експертів. Аналіз сценаріїв направлений на виявлення причинно-наслідко-
вих зв’язків, основною перевагою застосування методу є спрямованість на 
виявлення першопричин ризику та їх усунення. Латентні методи направлені 
на дослідження реакції покупців на товар, підвищують інформованість щодо 
рівня попиту на товар та кількісно його оцінюють. Найбільш ефективний 
результат можна отримати у випадку комплексного використання різних ме-
тодів зниження ризику. Комбінуючи їх один з одним у  різних сполученнях, 
можна досягти також оптимального співвідношення між рівнем досягнутого 
зниження ризику та необхідними для цього додатковими витратами [4].

Система ідентифікації та оцінки маркетингових ризиків дозволить запо-
бігти негативним наслідкам, що пов’язані з мінливим маркетинговим серед-
овищем, мінімізувати втрати, пов’язані з високим рівнем організаційних, 
закупівельних, цінових, збутових ризиків і інноваційних ризиків, а також 
створить передумови для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

Висновки. Отже, маркетинговий ризик можна визначити як ймовір-
ність втрат, що виникають за умови вкладення підприємством коштів у ре-
алізацію маркетингових заходів, а також у розробку управлінських рішень, 
які не принесуть очікуваного ефекту.

Продовження таблиці 2
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При цьому необхідно не лише здійснювати управління маркетинго-
вими ризиками, але і періодично передивлятися заходи і засоби такого 
управління. Необхідно якомога чіткіше виявляти методи визначення мар-
кетингових ризиків, щоб мінімізувати втрати на підприємстві. 

Література
1. Промышленность Украины терпит убытки. [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: http://www.mayak.zp.ua/industrial/2583-promyshlennost-ukrainyterpit-ubytki
2. Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за 2011 рік  – Сайт Держкомстату 

України. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/
statinf/kb/ovbr11.htm

3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансыи статистика, 
1996. –192 с.

4. Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: 
[учеб. пособие] /А.В. Зозулёв, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К.: Знання, 2008. – 643 с.

5. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. навч. по-
сібник. / І.Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

6. Солнцев С.О. Оцінювання маркетингових ризиків при виведенні нового това-
ру на ринок / С.О. Солнцев, А.В. Овчіннікова // Формування ринкової економіки: зб. 
наук. праць. Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 356–364.

7. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / 
А.В. Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

Науковий керівник: д.е.н., професор Шульгіна Л.М.

УДК 330.332

Редько О.В.
аспірант;

Морозов О.Ф.
д.т.н.,проф., Заслужений діяч науки і техніки України

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОМБІНОВАНОГО 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті дані результати досліджень про чотири принципи формування 
організаційно–економічного механізму комбінованого енергозабезпечення про-
мислового підприємства. Проаналізовані можливості застосування ресурсів 
природно–кліматичних умов розташованих на території України. Приведені 
основні порівняльні характеристики паливних теплоенергетичних установок і 
установок на ВДЕ. Запропонована принципова схема комбінованої системи енер-
гозабезпечення. Викладені принципи оптимального споживання електроенергії.

Ключові слова: Відновлювальні джерела енергії, ексергія, комбінова-
не енергозабезпечення, оптимальне електроспоживання.

In the paper were analyzed the four principles of organization  – economic 
mechanism combined energy industrial enterprise. the application of resources 
climatic conditions located in Ukraine was analyzed. Major comparative 
characteristics of fuel thermal power plants and installations for renewables was 
conducted. Schematic diagram of the combined system of energy supply was 
Formed. The principles of optimal power consumption.

Keywords: Renewable energy, exergy, the combined energy, optimal power 
consumption.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам енергетичної 
безпеки, процесам реструктуризації енергоринку України і реформування 
енергетики знайшли своє відображення в роботах таких вчених як Г. Г. Ге-
летуха, В. В. Бушуєв, В. В. Джеджула, А. К. Ільїн, А. О. Касич, С. О. Кудря, І. 
В. Мехович, В. Ф. Рєзцов, Н. І. Свояк, О. В. Черевко, Є. І. Ходаківський та ін.

Постановка завдання. Дослідити принципи формування організацій-
но – економічного механізму комбінованого енергозабезпечення промис-
лового підприємства

Результати дослідження. За даними інформаційного порталу, наприклад, 
в Донецькій області за підсумками роботи 2012 р. за рахунок альтернатив-
них (нетрадиційних, відновлювальних) джерел енергії (НВДЕ) використання 
складало 1398,85 тис. т умовного палива загальною вартістю 5,22 млрд. грн. 
[1–3]. Виконання заходів створення альтернативних джерел дозволило за-
містити використання 361,18 млн. кВт год. електроенергії із ОЕСУ, замістити 
1191,49 млн. куб. м російського природного газу, 248,10  тис. т вітчизняного 
вугілля. Вартість заміщених ресурсів становила 5819,36 млн. грн. За даними 
[4] станом на 2010 рік технічний енергетичний потенціал НВДЕ за рахунок 
можливого освоєння відновлюваних джерел енергії складав, наприклад, 
3,34 млн. тонн у Донецькій області та 2,57 млн. тонн у Луганській області.

Це означає, що за рахунок ВДЕ відповідно на 9,9 % і 24,2 % у Донецькій і Луган-
ській областях можливо було суттєво замінити традиційні види палива та елек-
троенергії шляхом комбінованого використання альтернативних джерел енергії.

З урахуванням нетрадиційних джерел енергії у більшості областей України 
найбільший потенціал за абсолютними показниками мають теплова енергія 
ґрунту та ґрунтових вод, а також енергія біомаси. При цьому відзначається ве-
ликий потенціал споживання органічного палива. Проте можливі частки замі-
щення ТДЕ за рахунок інших видів ВДЕ в Україні також є досить великими [5].

В Україні зосереджено різноманітний енергетичний ресурсний потен-
ціал, який через деформованість регіональної економіки не використову-
ється у повному обсязі. Зокрема, кожний регіон має:

•  свій промисловий і цивільний комплекси, які потребують суттєвої мо-
дернізації, зменшення енерговитратності виробництва; 
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• власну базу мінерально–сировинних, природно–кліматичних ресур-
сів, розвиток яких вимагає значних інвестицій; 

• науковий та трудовий потенціал, який не задіяний у повному обсязі 
через відсутність робочих місць.

Усе це актуалізує пошук шляхів оновлення і підвищення рівня конку-
рентоспроможності кожної регіональної економіки за рахунок, в першу 
чергу зміни організаційно–економічних механізмів енергозабезпечення їх 
основних підприємств. Це можливо виконати також шляхом комбіновано-
го на кожному підприємстві використання альтернативної енергетики як 
базової платформи для модернізації уже існуючих галузей промисловості 
та створення нової виробничої інфраструктури. 

Так, наприклад, у межах Донецької області були розміщенні ключові 
підприємства машинобудівної галузі (НКМЗ, ДОНГОРМАШ, Енергомаш-
спецсталь, СКМЗ, Дружківський машзавод, Костянтинівський механічний 
завод, Костянтинівський прокатний завод, «Спецтехскло», «Кварцит», Ар-
темівський машинобудівний завод «Вістек»).

Проведений аналіз дозволив сформулювати перший принцип організа-
ційно–економічного механізму комбінованого енергозабезпечення вироб-
ничих підприємств, який полягає в урахуванні можливостей застосування 
ресурсів природно–кліматичних умов їх розташування на території України. 
Це принцип «залучення корисності географічно природного розташування».

Це дозволяє орієнтувати підприємства на подальше перспективне ви-
користання виключно регіональної природної ресурсної бази і, у свою чер-
гу, що сприятиме зростанню ефективності та продуктивності виробничих 
потужностей промисловості, надасть реальні можливості для підтримки 
вітчизняних виробників ресурсозберігаючого обладнання, сприятиме 
створенню наукомістких робочих місць для працевлаштування молодих 
фахівців. Створення комбінованого типу енергозабезпечення підприємств 
вітчизняного виробництва за рахунок альтернативної електроенергії пози-
тивно вплине на собівартість кінцевої продукції, знизить витрати на реаліза-
цію енергозберігаючих проектів, що сприятиме збільшенню привабливості 
для потенційних інвесторів регіональних проектів з освоєння джерел ВДЕ.

Проводячи оцінку паливних теплоенергетичних установок враховують 
витрати ексергії при преображенні теплової енергії в електричну, також 
витрати ексергії на створення установок, і витрати ексергії на створення 
палива для установок. При аналізі установок, що використовують ВДЕ, 
потрібно враховувати тільки витрати ексергії на створення установок на 
основі коефіцієнта ексерговіддачі «будівельної» ексергії, що дорівнює від-
ношенню ексергії, отриманої за період роботи установки, до ексергії, ви-
траченої на створення установки з певного поєднання матеріалів

Таким чином, в теплоенергетичних установках на базі ВДЕ відсутні 
втрати ексергії при перетворенні природної енергії в електричну і витрати 
ексергії на створення палива. Через те, що розглянуті установки викорис-

товують низькопотенційну природну енергію, коефіцієнт перетворення 
відновлювальної енергії в електричну є досить незначним. Це в свою чергу 
обумовлює велику масу установок на ВДЕ (таблиця 1) по відношенню до 1 
кВт одержуваної електричної енергії, що істотно більше маси традиційних 
паливних установок. З урахуванням цього треба розраховувати ефектив-
ність нетрадиційних теплоенергетичних установок, зокрема, і за коефіці-
єнтом ексерговіддачі, при розробці ТЕО на створення установок.

Таблиця 1
Питома вага основних типів електрогенеруючих установок 

що базуються на ВДЕ (без урахування неметалевих матеріалів)
Види установок кг/кВт

Солярні електростанції з низькопотенційним термодинамічним циклом 150 – 200
Солярні фотоелектричні перетворювачі (без систем стеження) 100 – 150 і більше
Солярні фотоелектричні перетворювачі з сучасних матеріалів До 100
Солярні водонагрівальні установки 50 – 80
Гідроелектростанції 100 – 150
Приливні електростанції 150 – 200
Геотермальні електростанції 100 і більше
Електростанції на біопаливі 70 – 90
Теплові паливні електростанції (для порівняння) 40 – 50
Реактори АЕС 30 – 50

Джерело: складено авторами 

Вага допоміжного обладнання залежить від конкретних умов, 
пов’язаних з величиною одиничної потужності, територіально–географіч-
ним розміщенням, наявністю або відсутністю акумулювання енергії, тощо.

Порівнюючи характерні витрати паливних теплоенергетичних уста-
новок й установок, що базуються на використанні ВДЕ, очевидним є факт 
відсутності витрат на паливо при використанні останніх (таблиця 2), але з 
іншого боку витрати на будівництво установки на ВДЕ значно більші ніж 
на будівництво традиційних установок на видобувному паливі.

Таблиця 2
Основні важливі порівняльні характеристики паливних 

теплоенергетичних установок і установок на ВДЕ [6]
Характеристики Паливні установки Установки на ВДЕ

Витрати на створення Істотно менше У кілька разів більше
Витрати на паливо Істотна частка від доходу Відсутні
Питома вага установок, 
кг/кВт корисної потужності Відчутно менша В 4–6 разів більше

Строк окупності Незначний В 1,5 і більше разів
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Відторгненні території

До 40 і вище МВт / км2 з 
урахуванням територій на 
здобич, переробку, збері-
гання та ін. і виду палива

40 до 100 МВт / км2

Втрати потенційної природної 
енергії(сонячної) внаслідок 
займаної території

Втрачається повністю
Використовується 
для отримання елек-
троенергії

витрати ексергії на отримання ко-
рисної ексергії, кДж / кДж Не менші 0,8 Істотно менші

Джерело: складено авторами на основі [6]

На основі викладеного сформульовано другий принцип формування 
організаційно–економічного механізму комбінованого енергозабезпечен-
ня виробничих підприємств – принцип «вибору виду ВДЕ на основі ексер-
гоекономічного аналізу».

Це дозволить здійснити найбільш ефективний вибір виду ВДЕ для кон-
кретних умов географічно–територіального розташування підприємств, 
при докладному фінансово–економічному аналізі, порівнянні техніко–еко-
номічних даних, фінансового стану інвестора, умов кредитування, енерге-
тична ситуація в районі, де створюється джерело енергії, відсутність інших 
джерел енергії, екологічні обмеження та ін.

Стійка тенденція підвищення цін на енергоносії як на світовому, так і на 
внутрішньому ринку, з кожним роком загострює проблему енергетичної без-
пеки промислових підприємств. Одним із шляхів підвищення економічності 
використання електроенергії є впровадження альтернативних джерел, що 
дозволяє підвищити ефективність і надійність систем енергоспоживання за 
рахунок комплексного використання різних відновлюваних джерел енергії.

Аналіз використання інтегрованих систем енергозабезпечення на базі 
установок відновлюваних джерел енергії провів Г.А. Баласанян [7], який до-
водить, що їх впровадження є одним з шляхів підвищення ефективності та 
надійності систем розподіленої генерації. Показано, що при використанні 
КСЕ основний енергозберігаючий ефект забезпечується за рахунок зняття 
обмежень, що характерні для централізованих систем енергозабезпечення 
без залучення відновлюваних джерел енергії.

На рис.1 представлено принципову схему комбінованої системи енер-
гозабезпечення. 

Джерелом первинної енергії в системі є ОЕСУ. У якості додаткового – 
використовується відновлюване джерело енергії (електроенергія соняч-
на), що за своїм енергетичним потенціалом і питомій вазі нижче за осно-
вний, проте дозволяє створити більш гнучкішу та адаптовану систему.

На основі викладеного сформульовано третій принцип комбінованого 
енергозабезпечення промислових підприємств з використанням власних 
ВДЕ і централізованої системи (ОЕСУ), за рахунок нової сукупності суттє-

вих ознак забезпечується підвищення ефективності енергозабезпечення 
промислових підприємств зі зниженням собівартості електроенергії.

Рис. 1. Принципова схема комбінованої системи енергозабезпечення 
Джерело: доопрацьовано авторами на основі [6, 7]

З викладеного вище, виявлено четвертий принцип оптимального спо-
живання електроенергії полягає в тому, що спосіб комбінованого енер-
гозабезпечення споживачів промислових підприємств з використанням 
відновлюваних і видобувних джерел енергії включає перетворення енер-
гії від щонайменше одного відновлюваного джерела енергії в електричну 
енергію постійного струму, її акумулювання, перетворення електроенергії 
постійного струму в електроенергію змінного струму та подачу до спожи-
вача, комбіноване споживання промислового підприємства розподіляють 
за постійною та змінною групами споживання, електроенергію від ОЕСУ 
направляють до змінної групи споживання, електроенергію від віднов-
лювального джерела енергії першочергово подають до постійної групи 
споживання, переключають споживача постійної групи споживання до 
промислової електромережі при зниженні рівня акумульованої енергії до 
нижнього допустимого значення. 

У способі комбінованого енергозабезпечення споживачів промисло-
вих підприємств з використанням електроенергії з ВДЕ і ОЕСУ, в якості 
джерела відновлюваного енергії використовувати перетворення сонячної 
радіації в електроенергію за допомоги власного обладнання установлено-
го на промисловому підприємстві.

Висновки.
1. Досліджено чотири принципи формування організаційно–економічного 

механізму комбінованого енергозабезпечення промислового підприємства:
• «залучення корисності географічного розташування»;
• «вибору виду ВДЕ на основі ексергоекономічного аналізу»;
• «принцип комбінованого енергозабезпечення»;
• «принцип оптимального споживання електроенергії».

Продовження таблиці 2
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2. Існує істотний потенціал природних можливостей України для замі-
щення споживання електроенергії з ОЕСУ на енергозабезпечення з ВДЕ.

3. За рахунок нової сукупності суттєвих ознак комбінованості новим 
організаційно–економічним механізмом забезпечується більш ефективне 
енергозабезпечення промислових підприємств з одночасним зниженням 
собівартості електроенергії.
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У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ме-
талургійної галузі. Проведено короткий аналіз та виявлено проблеми ді-
яльності металургійних підприємств на вітчизняному ринку. Розроблено 
перелік рекомендацій щодо підвищення технологічної конкуренції вітчиз-
няних підприємств чорної металургії.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, технологія, техно-
логічна конкурентоспроможність, чорна металургія, металопродукція.

In this article current state and trends of steel industry were analyzed. This 
paper examines the current state and trends in the steel industry. A brief analysis 
of the problems identified and metallurgical enterprises in the domestic market. 
Developed a list of recommendations to improve the technological competitive 
domestic ferrous metallurgy.

Keywords: innovation, competitiveness, technology, technological competi-
tiveness, metallurgy, metal products.

Вступ. В умовах прискорення процесів світової глобалізації та інтелек-
туалізації виробництва новітні технології стають тією матеріальною осно-
вою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, форми його 
організації та управління, а також рівень конкурентоспроможності підпри-
ємства. Саме тому значне технологічне відставання більшості вітчизняних 
підприємств, особливо в галузі чорної металургії, яка є фундаментом про-
мисловості України, не залишає сумнівів в актуальності вирішення еконо-
мічних і організаційних проблем їх технологічного розвитку, адекватного 
та безперервного вдосконалення механізмів оцінювання, управління, ре-
гулювання і стимулювання цих складних, багатоаспектних процесів.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проаналізовано публікації 
таких авторів як Піддубна Л. І., Міценко, Н. Г.,Венгер В. В. та оброблено і 
узагальнено статистичну інформацію з Державного комітету статистики 
України та Світової асоціації сталі.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд проблематики процесу 
управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств мета-
лургійної галузі України та шляхів її підвищення.

Результати дослідження. На сьогоднішній день, поняття конкурентоспро-
можності широко використовується в науковій літературі та має багато значень. 
Носіями конкурентних переваг можуть бути різні суб’єкти, починаючи окреми-
ми видами продукції, закінчуючи певними країнами або їх об’єднаннями. При 
цьому, в останні роки, технологічні зміни почали розглядатися, як невід’ємна 
частина процесу економічного зростання та впровадження нововведень, у 
зв’язку з чим виділилась і категорія «технологічна конкуренція».

Технологічна конкуренція – це процес свідомих дій агентів ринку, який 
ґрунтується на активному використанні технологічного ресурсу у форму-
ванні їх конкурентних переваг і спрямований на забезпечення прибутко-
вості їх підприємницької діяльності [1, c. 97-98]. 

Як економічна категорія, технологічна конкуренція має двоїсту приро-
ду. З одного боку, вона має загальне методологічне коріння і втілює в собі 
сутнісні характеристики конкуренції як атрибуту ринкової системи. Разом 
з тим за походженням, характером, методами здійснення і наслідками вона 
має суттєві особливості у порівнянні з історично першою і класичною фор-
мою ринкового суперництва – ціновою конкуренцією.
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Особливості технологічної конкуренції полягають в тому, що вона 
ґрунтується на властивостях інтелектуального ресурсу забезпечувати до-
сягнення фактично безмежного рівня конкурентних переваг, а отже, дола-
ти ті обмеження, які притаманні ціновій конкуренції; у вирішальній ролі в 
ній таких критеріїв конкурентоспроможності, як якість нововведення і час 
(швидкість) його ринкової комерціалізації; в значно складніших формах її 
здійснення, ніж це має місце в умовах цінової конкуренції; у більш пози-
тивних її наслідках для суспільства (розвиток продуктів, створення нових 
технологічних процесів, нових систем менеджменту тощо).

Дослідження мотивів, які спонукали створення в розвинутих країнах 
нового технологічного укладу, в якому інтелектуальний ресурс є головним 
джерелом розвитку, свідчить, що вони пов’язані: по-перше, з кризою так 
званих «старих» енерго-, матеріало- і трудомістких галузей промисло-
вості розвинутих країн; по-друге  – з появою у 80–90-ті роки ХХ століття 
нового різновиду міжнародної конкуренції з боку нових індустріальних 
країн і країн, що утворилися на території пострадянського простору; по-
третє  – зі зростанням соціалізації економіки розвинутих країн; нарешті, 
по-четверте – ускладненню конкурентних позицій розвинутих країн спри-
яло зростання ролі транснаціональних корпорацій, що переміщували поза 
державним контролем величезні виробничі і фінансові ресурси в різні кра-
їни світу. Сукупність цих внутрішніх і зовнішніх змін в економіках розвине-
них країн виявила проблему пошуку ресурсів розвитку й інструментів їх 
захисту від зростаючої хвилі міжнародної конкуренції, які б, з одного боку, 
забезпечували їм динамічну конкурентну перевагу, а з іншого  – не пору-
шували головного вектора розвитку світогосподарського життя, його по-
ступової лібералізації. Спираючись на теоретичні обґрунтування Й. Шум-
петера про «творчо-руйнівну» роль науково-технологічного прогресу та на 
роботи таких економістів, як Г. Менш, Р. Солоу, Л. Суте, М. Портер та інші, 
економічна наука поповнилась новим її розділом – теорією інноваційного 
розвитку. Практично втілення висновків цієї теорії обумовило появу нової 
моделі розвитку, в якій технологічні переваги перетворюються в головний 
засіб формування ефективної структури експорту й інструмент захисту від 
конкуренції, що ґрунтується на традиційних факторах виробництва.

Аналізуючи існуючі тенденції розвитку вітчизняних суб’єктів господа-
рювання, слід виділити наступні негативні фактори впливу на активізацію 
процесів технічної перебудови: зниження інноваційної активності, незна-
чні обсяги фінансування господарської діяльності, відсутність державної 
підтримки, погіршення показників ефективності функціонування та по-
казників фінансового стану, погіршення матеріально-технічної, забезпече-
ності господарської діяльності, підвищення зношеності основних засобів. 
Вчений-економіст Я.П. Ухачевич у своїх наукових працях зазначає, що осно-
вними проблемами підприємств є наступні: нерозвиненість інфраструктури 
внутрішнього ринку (відсутність реального моніторингу, дистриб’юторської 

системи та фінансового лізингу); недостатній рівень платоспроможності то-
варовиробників, що негативно впливає на фінансово-економічний стан біз-
нес-одиниць, застарілість основних засобів базових [2, с. 229]

Ключовими тенденціями розвитку підприємств чорної металургії України 
є зорієнтованість на ефективну експортну діяльність, що зумовлено глобалі-
зацією та економічною інтеграцією світового господарства, стратегічною рол-
лю якої є формування та реалізація конкурентних переваг на світовому ринку 
металопродукції та надходження валюти на вітчизняний фінансовий ринок. 
Зрозуміло, що можливості підприємства виробляти та реалізовувати продук-
цію мають відповідати вимогам світового ринку як за ціновими та якісними 
характеристиками, так і за рівнем сервісного обслуговування клієнтів.

Слід зазначити, що номенклатура експортної продукції розвинених країн 
не співпадає з традиційною вітчизняною експортною продукцією, оскільки в 
наслідок інноваційної реструктуризації галузі металургії відбулась переорієн-
тація з виробництва сталі на випуск готової продукції з високою доданою вар-
тістю, що, в свою чергу, було обумовлено бажанням індустріально розвинених 
країн покращити екологічність виробництва. До таких країн відносять – Ки-
тай, Індію, Південну Корею, тощо, які і є основними конкурентами вітчизня-
ним виробникам металопродукції на світовому ринку чорної металургії. Осо-
бливостями виробництва цих країн є: високотехнологічність, прогресивність 
структури виробництва та відповідність світовим тенденціям розвитку.

Порівнюючи вітчизняні підприємства чорної металургії з підпри-
ємствами розвинених країн та країн, що розвиваються, зазначимо, що 
в Україні не будувались технологічно нові виробництва у секторі чорної 
металургії. Проводилась лише вибіркова модернізація, що була більше 
зорієнтована на заміну морально та технічно застарілого обладнання для 
зменшення у структурі собівартості продукції сировинної та енергетичної 
частки витрат, а не на удосконалення прокатного виробництва, розвиток 
технологій для випуску складніших і більш якісних видів прокату. Крім 
того, модернізація проводилась у більшості випадків на базі вітчизняного 
обладнання, яке є менш ефективним порівняно з іноземними аналогами.

Тобто, вітчизняні підприємства чорної металургії мають значний мораль-
ний і фізичний знос обладнання (50 – 85%), низьку продуктивність праці, ви-
соку матеріало- та енергозатратність, що характеризується використанням 
застарілих способів виготовлення продукції, наприклад технологія виплав-
ки сталі в мартенівських печах, що майже не використовується в світі.

Збитки української металургійної галузі від звичайної діяльності до 
оподаткування в січні-серпні 2014 склали 16,4 млрд. грн. в порівнянні із 
збитками в 7,7 млрд. грн. за аналогічний період минулого року. Обсяг реа-
лізації продукції в натуральному вираженні знизився на 11%, а ціни на про-
кат чорних металів в середньому зросли на 25,3% (у гривневому еквівален-
ті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності в сумі 5,6 
млрд. грн., але через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних 
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позикових коштів та відсотків по них) отримано негативний фінансовий 
результат до оподаткування. Таким чином, за рік галузь погіршила фінан-
совий результат більш ніж в 2,1 рази.

Чистий дохід (виручка) від реалізації збільшився порівняно з аналогіч-
ним періодом 2013 року на 20,5 млрд. грн. (+ 21,6%) і склав 115100 млн. грн.

Кредиторська заборгованість з урахуванням короткострокових і дов-
гострокових кредитів та інших довгострокових зобов’язань в порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 зросла на 35,9 млрд. грн. і станом на 1 вересня 
2014 склала 136 900 000 000. грн.

Дебіторська заборгованість в порівнянні з аналогічним періодом 2013 
зросла на 17 млрд. грн. і склала 69800 млн. грн.

Також повідомляється, що за 8 місяців 2014 було експортовано 17,9 млн. тонн 
металопродукції на суму 9,3 млрд. дол. проти 17,5 млн. тонн і 9,6 млрд. дол. за ана-
логічний період 2013 року, що пов’язано з падінням цін на світових ринках.

Частка експорту в загальному обсязі виробленого металопрокату скла-
ла близько 87% проти 81% за 8 місяців 2013 року. При цьому 46% експорто-
ваної продукції – напівфабрикати.

Експорт металопродукції в країни СНД зменшилася на 26% з 3,4 млн. 
тонн до 2,5 млн. тонн, у тому числі в Росію – на 27% з 2,5 млн. тонн до 1,8 млн. 
тонн. При цьому частка СНД в географічній структурі поставок зменшила-
ся з 19% до 14%, в т. ч. частка Росії – з 14% до 10%.

Всього імпортовано 883 тис. тонн металопродукції на суму 877 млн. дол. 
проти 1460 тис. тонн і 1 млрд. 590 млн. дол. за 8 місяців 2013 року. [4, 5].

Проведення першочергової виробничої і, в окремих випадках, орга-
нізаційної реструктуризації металургійних підприємств вимагає здій-
снення комплексу заходів, зокрема: поступове позбавлення від об’єктів 
соціальної інфраструктури, проведення техніко-технологічного онов-
лення виробництва, зниження собівартості продукції шляхом зменшен-
ня матеріало- і енерговитрат, оптимального використання існуючих по-
тужностей, оптимізації розподілу енерговитрат між доменними печами, 
впровадження у виробництво технології неперервного лиття заготівок, 
безперервного розливу сталі, установок «піч-ківш», зниження частки до-
менного виробництва, підвищення продуктивності праці; підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств шля-
хом зменшення напівфабрикатів в асортиментних групах та експорті то-
варів; виділення центрів фінансової відповідальності, центрів прибутку і 
центрів витрат; використання технології «піч-ківш», яка дозволяє змен-
шити енерговитрати та скоротити простої, а також підвищити частку ви-
плавленої сталі конверторним способом.

Реалізація наведених змін надасть можливість знизити собівартість 
продукції чорної металургії, підвищити ефективність їх діяльності, збіль-
шити технологічну конкурентоспроможність та забезпечити успішний 
розвиток національної економіки.

Висновки. Не зважаючи на ряд недоліків, а саме застаріле виробниче об-
ладнання, високу собівартість металургійної продукції ринок чорної металур-
гії України володіє значним потенціалом. Звісно що рівень конкуренції є дуже 
високим серед вітчизняних та світових виробників, тому підприємства мають 
постійно застосовувати методи по підвищенню конкурентоспроможності. Од-
ним із таких методів є впровадження інноваційних технологій у виробництво.

Наступним етапом дослідження повинно стати формулювання меха-
нізму ефективного управління технологічною конкурентоспроможністю 
підприємства чорної металургії на вітчизняному ринку.
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ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА 
ЦІЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

У статті обґрунтовано виділення головної фінансової цілі компанії – 
економічної доданої вартості та здійснено її каскадування на цілі ниж-
чого рівня. Вирішене завдання сприятиме побудові системи фінансового 
управління компанією із стратегічних позицій.

Ключові слова: економічна додана вартість; середньозважена вартість 
капіталу; рентабельність капіталу; прибуток до виплати процентів, подат-
ків та амортизації; прибуток до виплати процентів та податків; прибуток до 
виплати податків; прибуток після сплати податків; оборотність капіталу; 
рентабельність за EBIT.
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In the article the main financial goal of the company is defined  – economic 
value added. This goal is cascaded to the lower level goals. Solved problem helps to 
built financial management system from the strategic point of view. 

Keywords: economic value added; weighted average cost of capital; return on 
capital employed; earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; 
earnings before interest, and taxes; earnings before taxes; earnings after taxes; 
capital turnover; EBIT-margin.

Вступ. В умовах рецесії питання управління ефективністю стали прі-
оритетними для бізнесу. Думка про неефективність власного бізнесу від-
відує багатьох власників компаній. При цьому виникає питання про те, 
за допомогою яких показників оцінювати ефективність функціонування 
компанії або ефективність управління, та за допомогою яких інструментів 
та управлінських технологій можна управляти ефективністю в ході опера-
ційної діяльності. Одними з основних інструментів у системі управління 
ефективністю є звичні інструменти фінансового менеджменту, що поєдну-
ються із технологіями стратегічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В епоху глобальної економіки 
сфера фінансового менеджменту підприємств розширюється за рахунок 
включення питань стратегічного управління фінансами. Дослідженням 
процесів формування фінансової стратегії підприємств присвячені праці 
вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема теоретичним, методологічним 
та практичним аспектам стратегічного і фінансового управління присвя-
тили свої роботи такі вчені, як І. Ансоф, М. Портер, П. Друкер, І.А. Бланк, 
В.П. Савчук, Г.О. Партин, Н.А. Хрущ та інші. Фінансовий директор повинен 
розуміти поєднання питань стратегії і фінансового менеджменту. Досяг-
нувши такого розуміння, фінансовий директор зможе відчути себе страте-
гом, навчитись оперувати стратегічними поняттями і побачити роль своєї 
діяльності у реалізації стратегічних цілей власників.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування головної фі-
нансової цілі компанії, її каскадування на цілі нижчого рівня і побудові на цій 
основі системи фінансового управління компанією із стратегічних позицій.

Результати дослідження. Як відомо, основною метою фінансового ме-
неджменту є максимізація добробуту власників підприємства в поточному 
та перспективному періодах, що досягається максимізацією ринкової вар-
тості підприємства або його звичайних акцій [1, с. 12]. Визначальною умо-
вою менеджменту є теза про те, що управляти можна тим, що можна кіль-
кісно виміряти. Звідси можна зробити висновок що для реалізації осно-
вної мети фінансового менеджменту є необхідним володіння менеджером 
методики кількісної оцінки вартості компанії. В умовах розвиненого кор-
поративного сектору і ефективного фінансового ринку визначення поточ-
ної вартості компанії відбувається автоматично через ринкові котируван-
ня її акцій. Проте у вітчизняних умовах, коли компанії не є публічними, не 

мають власних акцій у вільному обігу, або коли ринкові котирування акцій 
не виконують функцію оцінювання реальної вартості компанії, завдання 
оцінювання ефективності управління з вартісних позицій ускладнюється 
і потребує окремого вирішення.

В своїй практичній діяльності вітчизняний менеджмент використовує ме-
тодичну базу оцінки вартості, що була напрацьована західними економістами 
[2], а також адаптовану західну методику [3]. Можна сказати що всі вони зво-
дяться до трьох основних методів оцінки: затратного, дохідного та методу коефі-
цієнтів (методу порівняльних компаній). Оскільки процес оцінювання вартості 
компанії містить багато оціночних факторів, то кінцевий результат міститиме 
значну частку суб’єктивної складової оцінки ринкової вартості компанії.

Більш продуктивним в цій ситуації є підхід, в якому використовуєть-
ся наступна аксіома. Для того щоб збільшити вартість бізнесу необхідно 
робити різноманітні покращення (інновації), перевіряючи їх результатив-
ність, тобто оцінюючи позитивний вклад інновацій у загальну величину 
вартості бізнесу [4, с. 74].

В якості основного критерію результативності команди менеджерів 
пропонується обрати вартість компанії, яка описується за допомогою по-
казника економічної доданої вартості – Economic Value Added (EVA).

Цей показник в сучасних умовах набув широкого розповсюдження, а 
методика його формування була запропонована американською консал-
тинговою фірмою Stern Stewart [5, с. 253]:

де NOPAT – чистий операційний прибуток після оподаткування (net op-
erating profit after taxes);

WACC – середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capi-
tal);

NA – чисті активи компанії (net assets). 
Проте використання даного показника вітчизняними підприємства-

ми в процесі стратегічного фінансового управління повинне бути пере-
осмислене. Звітні величини прибутку і капіталу повинні бути скориговані 
у зв’язку з консервативністю облікової політики та цілей власника.

Економічна сутність показника EVA полягає у співставленні вартості 
(ціни) капіталу, що використовується у бізнесі, з віддачею (прибутковістю) 
від використання цього капіталу, що множиться на величину власного ка-
піталу компанії. Тобто:

де ROCE – рентабельність капіталу (return on capital employed).
Capital – власний капітал компанії.
Позначимо через E величину власного капіталу компанії, а за допо-

могою D – суму довгострокового боргу. Вартість довгострокового кредиту 
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складе CD, а його частка – ωD. Відповідно вартість власного капіталу компа-
нії – CE, а його частка – ωE.

Якщо щодо вартості капіталу питань виникати не повинно  – ціна ка-
піталу оцінюється за допомогою середньозваженої вартості капіталу, то 
дискусійним є питання про те, який саме прибуток брати до уваги в про-
цесі управління вартістю компанії? Часто лише одного показника чистого 
прибутку буває недостатньо для того, щоби оцінити результативність біз-
несу. Тому існує кілька показників прибутку, які можуть бути використані 
для прийняття управлінських рішень  – прибуток до виплати процентів, 
податків та амортизації (earnings before interest, taxes, depreciation and am-
ortisation  – EBITDA), прибуток до виплати процентів та податків (earnings 
before interest, and taxes – EBIT), прибуток до виплати податків (earnings before 
taxes – EBT), прибуток після сплати податків (earnings after taxes – EAT).

Прибуток є різницею між доходами (виручкою від реалізації  – Sales) і 
витратами. Якщо з доходу ми віднімемо всі нормальні витрати (практич-
но всі витрати, з якими доводиться стикатись менеджерам компанії – си-
ровина, енергія, зарплата, транспорт тощо), то отримаємо перший вид 
прибутку, який у західному фінансовому менеджменті називається EBIT-
DA. Показник EBITDA враховує у величині прибутку фінансові (відсотки за 
кредит) і фіскальні витрати (податок з прибутку) і, головне, амортизаційні 
відрахування. EBITDA показує власнику скільки грошей може генерува-
ти його бізнес до того, як з’являться фінансові і фіскальні зобов’язання. 
Можна сказати, що показник EBITDA є ближчим до грошей.

EBIT – другий показник прибутку. Для того щоб його отримати необхід-
но з доходу (Sales) вирахувати всі традиційні витрати, та ще й амортизацію. 
Цей показник відрізняється від операційного прибутку на величину «при-
бутку чи збитку від не основної діяльності». Оскільки останній показник 
звичайно є дуже малим, EBIT і операційний прибуток практично завжди 
співпадають. Показник EBIT характеризує результативність бізнесу як де-
якого економічного організму, що розглядається окремо від фінансового і 
фіскального середовища, в якому бізнес вимушений жити. Відображаючи 
у показнику прибутку (EBIT) суму відсотків за користування позиковими 
коштами і величину сплачених податків з прибутку, ми виводимо бізнес зі 
сфери його фінансових і фіскальних відносин.

Отже, EBIT – чистий операційний прибуток, тобто прибуток до виплати 
процентів і податків [4, с. 76].

Третій показник прибутку  – EAT (earnings after taxes)  – це чистий при-
буток, який отримується шляхом відрахування від виручки абсолютно всіх 
витрат, як традиційних, так і нетрадиційних. Це кінцевий результат діяль-
ності всієї команди менеджерів, включаючи фінансових менеджерів і бух-
галтерів.

Порівнюючи показники EBITDA і EBIT можна зробити висновок, що 
якщо EBITDA є ближчим до грошей, то EBIT є ближчим до стратегії.

Саме тому що показник EBIT є ближчим до стратегії, його доцільно ви-
користати при розрахунку ROCE та оцінці ефективності управління з по-
зиції вартості компанії.

Прибутковість використовуваного капіталу ROCE розраховується як 
відношення чистого прибутку, скоригованого на величину податкового 
коректора (1 – Т), і розміру залученого у бізнес капіталу. Сума залученого у 
бізнес капіталу дорівнює підсумку пасиву балансу за виключенням корот-
кострокової заборгованості, або сумі боргового капіталу (D) та власного 
капіталу (E).

Очевидно, що процентна різниця прибутковості бізнесу і вартості ка-
піталу (ROCE  – WACC) повинна бути додатною і якомога більшою. Саме в 
цьому виразі видно основну суть бізнесу: купувати ресурси якомога дешев-
ше та продавати якомога дорожче. Іншими словами, WACC показує скільки 
коштують гроші для компанії (у відсотках), а ROCE показує скільки відсо-
тків вдається компанії на них заробити. 

Декомпозиція цілі – показника ROCE (скористаємось методикою поділу 
цілей фінансового менеджменту за трьома рівнями [6, с. 153]) дозволить 
виділити фактори, управляючи якими досягається зростання ринкової 
вартості компанії. Саме показник ROCE дає можливість оцінити ефектив-
ність операційної діяльності, тобто наскільки ефективно здійснюється 
операційний менеджмент компанії незалежно від джерел фінансування 
господарської діяльності. Загалом на підприємстві відбувається наступний 
процес: фінансові ресурси (капітал) витрачається на придбання певних ре-
сурсів, які перетворюються на кінцевий продукт чи послугу і реалізуються 
покупцям та, в кінцевому підсумку, приносять прибуток:

Рис. 1. Трансформація капіталу компанії у прибуток 
Джерело: складено автором на основі [7, с. 13]

В процесі цієї метаморфози необхідно знайти відповідь на два питання: 
1) «Яка виручка від продажу отримується на кожну гривню капіталу?» 

та 2) «Який прибуток отримується на кожну гривню продажу?».
Відповіддю на перше питання є показник оборотності капіталу (Capi-

tal turnover), тобто скільки разів капітал проходить через підприємство, ге-
неруючи виручку:
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Відповіддю на друге питання є рентабельність за EBIT (EBIT-margin):

Використовуючи формули (5) і (6) запишемо рівність для ROCE. 

Для визначення економічної доданої вартості підставимо формулу (7) і 
(3) у рівність (2):

Таким чином, використовуючи методику стратегічного управління у 
статті було побудовано систему стратегічного фінансового управління за 
цілями. В якості головної цілі було обрано економічну додану вартість та 
здійснено каскадування цілей:

• ціль 1-ого рівня: економічна додана вартість (EVA).
• ціль 2-ого рівня: рентабельність капіталу (ROCE), середньозважена 

вартість капіталу (WACC).
• ціль 3-ого рівня: оборотність капіталу (Capital turnover), рентабель-

ність за EBIT (EBIT-margin).
Висновки. Вартість бізнесу в сучасних умовах сприймається як голо-

вний критерій результативності її менеджменту. Саме показник EVA як ін-
дикатор, що відображає збільшення багатства, повинен цікавити власника 
в першу чергу. Показник EVA повинен бути на вершині стратегічних цілей 
бізнесу як ціль, яка найближча до грошей.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
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ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття присвячена дослідженню організаційно-економічних особли-
востей антикризового управління на промислових підприємствах. Роз-
крито сутність поняття антикризового менеджменту, проаналізовано 
основні організаційно-економічні особливості антикризового управління 
та розроблено напрями ефективного антикризового управління на про-
мислових підприємствах України. 

Ключові слова: антикризовий менеджмент, антикризове управління, 
антикризові (превентивні) заходи управління, кризова ситуація, контролінг.

The article is devoted to researching organizational and economic character-
istics of crisis management in the industry. We unfolded the essence of the concept 
of crisis management, reviewed the main organizational and economic features 
of crisis management and elaborated directions of effective crisis management at 
industrial enterprises of Ukraine.

Keywords: crisis management, crisis management, crisis (preventive) mea-
sures the management, crisis situations, controlling.

Вступ. Останнім часом в Україні, в умовах невизначеності та загострення 
економічної й політичної кризи, промислові підприємства у своїй діяльності 
зазнають впливу різних факторів: глобалізації економіки, високого рівня кон-
куренції, недосконалості законодавства та інших чинників, які зобов’язують 
сучасні компанії, в процесі планування своєї діяльності, враховувати й під-
вищення соціально-політичної напруженості суспільства у взаємозв’язку зі 
збільшенням рівня інфляції в країні, й зростання цін на енергоресурси в умо-
вах їх постійного споживання. Кризові ситуації, що виникають на промисло-
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вих підприємствах – це найскладніші явища в період їх життєвого циклу, які 
призводить до зниження показників ефективності їх виробничо-господар-
ської діяльності й фінансової стійкості суб’єктів підприємництва. Але якщо 
розглядати позитивну сторону їх впливу, то зазначені негативні явища при-
мушують керівників підприємства постійно удосконалювати й впроваджу-
вати нові, інноваційні заходи управління (у тому числі й антикризового ме-
неджменту), що в подальшому можуть вивести підприємство на якісно новий 
рівень їх розвитку. Сучасні здобутки науковців і практиків антикризового ме-
неджменту можуть застосовуватись керівниками промислових підприємств 
не тільки в період кризи, але й в умовах невизначеності та нестабільності 
розвитку економіки в країні. Враховуючи наукові досягнення сучасного тео-
ретико-методологічного інструментарію антикризового управління на про-
мислових підприємствах, його керівництво має можливість мінімізувати не-
гативний вплив зазначених вище факторів. Таким чином, на сьогодні досить 
актуальним для менеджменту є необхідність врахування організаційно-еко-
номічних особливостей антикризового управління на підприємствах з метою 
оперативного реагування та успішного введення превентивних дій, які б мали 
можливість попереджувати вплив негативних кризових факторів на фінансо-
во-господарську діяльність промислових підприємств і в майбутньому допо-
магати його керівництву вирішувати проблемні ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд питань організацій-
но-економічного спрямування щодо теоретико-методологічного розвитку 
антикризового менеджменту в економіці не є новими. Тому за останній 
час все більше науковців-теоретиків і практиків звертаються до сучасних 
напрацювань теоретико-методологічного інструментарію антикризово-
го управління, що викликано, насамперед, нестабільністю економічного 
розвитку в нашій країні. Проблематику організаційно-економічного за-
безпечення антикризового управління розглядають відомі науковці: М. В. 
Білошкурський, І. О. Бланк, О. В. Василенко, Р. М. Волчек, Ю. Є. Гайворон-
ська, Т. В. Гринько, О. С. Дубинська, Л. І. Єгорова, Н. Ю. Єршова, В. В. Жиль-
ченкова, К. І. Залогіна, С. М. Іванюта, Н. П. Карачина, Н. В. Картохіна, А. Л. 
Колос, В. С. Король, Н. М. Літвін, Л. О. Лігоненко, О. В. Манойленко, Є. В. 
Міщук, Г. Л. Монастирський, О. О. Плахотнік, О. Ю. Проскура, О. Р. Рудик, 
Л. С. Ситник, О. А. Сметанюк, О. П. Степаненко, Г. В. Тельнова, О. О. Тере-
щенко, А. М. Ткаченко, Ю. З. Толчеєв, А. Д. Чернявський, О. О. Шапурова, 
І. В. Шварц, І. О. Щербань, Н. Є. Юрик та ін. Однак, незважаючи на багато-
манітність і цілеспрямованість наукових публікацій вище представлених 
науковців, проблема ранньої діагностики та профілактики кризових явищ 
залишається не достатньо дослідженою з урахуванням сучасного впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність суб’єктів 
господарювання в ринкових умовах і воєнно-політичної ситуації в Україні. 

Постановка завдання. Дослідити поняття антикризового менеджмен-
ту, його організаційно-економічні особливості та актуальність розвитку на 

промислових підприємств в умовах невизначеності. Розглянути головні ас-
пекти щодо подолання негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факто-
рів на діяльність компаній. Розкрити заходи ефективного функціонування 
та управління промисловими підприємствами в умовах розвитку антикри-
зового менеджменту та фінансового контролінгу.

Результати дослідження. В умовах нестабільного економічного розви-
тку вітчизняного ринкового середовища керівництво промислових під-
приємств змушено кардинально змінювати своє ставлення до процесів 
управління та регулювання їх фінансово-господарської діяльності. При 
цьому вони (керівництво) застосовують відновлені форми, методи і проце-
дури в управлінні, що спрямовані на соціально-економічне оздоровлення 
діяльності з метою виходу суб’єкта підприємництва з кризового стану й од-
ночасного розвитку антикризового менеджменту. Як зазначають Н. В. Ка-
рачина і О. О. Савіцька: «Дослідження сутності антикризового управління 
завжди супроводжується вивченням його характеристик, специфічних 
особливостей, економічних, управлінських, організаційних і інституціо-
нальних відносин, проблем, механізмів та функціональних елементів про-
цесу антикризового управління тощо» [1, с. 3]. 

Тому, в представленій статті доцільно розкрити сучасні підходи до ви-
значення сутності поняття антикризового менеджменту (табл. 1).

Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення поняття «антикризовий менеджмент»

Автор Поняття

І. Бланк [2] 
Система принципів та методів розробки та реалізації спеціальних управ-
лінських рішень, які направлені на попередження та подолання фінансо-
вих криз підприємства, а також мінімізацію їх негативних наслідків.

С. Бєляєв, 
В. Кошкін [3]

Сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур щодо кон-
кретного підприємства-боржника. 

Л. Лігоненко 
[4]

Постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ і реалізацію ге-
нерального плану недопущення поширення цих явищ і стагнації розвитку 
суб’єкта господарювання протягом усього періоду його функціонування. 

Джерело: складено авторами на основі [1]

Як зазначають Н. В. Крачина і О. О. Савіцька [1, с. 4], інші науковці, роз-
глядають антикризове управління більш масштабно, наприклад О. В. Ко-
валенко  (рис. 1) [5, с. 44].

Основними принципами, на яких ґрунтується система антикризового 
управління, є: рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності 
підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекват-
ність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінан-
совому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для 
виходу з кризи [6, с. 258; 7].
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Рис. 1. Визначення поняття «антикризового управління» за масштабністю 
Джерело: складено авторами на основі [1, с. 4; 5, с. 44]

Провідні фахівці антикризового менеджменту стверджують, що пове-
дінка менеджера впливає на вирішення кризової ситуації на підприємстві. 
Вони зазначають, що процес вирішення, котрий проходить під час стресу, 
може бути досить нелегким, навіть дуже важким, але якщо керівник, який 
приймає рішення, ставиться до вирішення питання як виклик його здібнос-
тям і волі, то ця проблема з легкістю вирішується. Проте, очевидним є те, що 
рішення, яке затверджують в проблемній ситуації, досить часто є гіршим, 
ніж коли ці проблеми вирішувалися в існуючих та стриманих умовах.

Головна задача керівництва за таких умов полягає в ефективному та 
продуктивному вирішенні певних проблем, які дозволили б здобути мрія-
них результатів, а саме, отримання мінімальних негативних наслідків та ра-
ціонального витрачення ресурсного потенціалу підприємства, що є одним 
з основних особливостей формування організаційно-економічних аспек-
тів антикризового менеджменту на підприємстві. Тому, з метою досягнен-
ня підвищеного рівня ефективності господарювання в умовах дії кризи на 
результати фінансово-господарської діяльності промислових підприємств 
та необхідності розроблення організаційно-економічних заходів антикри-
зового управління, підприємствам доцільно послідовно впроваджувати 
спеціальну системи превентивного управління:

• проводити моніторинг зовнішніх та внутрішніх проблемних ситуацій 
на підприємстві; 

• удосконалювати організаційну структуру, як на стратегічному, так і на 
функціональному рівнях; 

• адаптувати розроблену систему антикризового управління до вну-
трішніх умов функціонування підприємства;

• продуктивно використовувати страхові внески працівників і засно-
вників компаній (резервні фонди) для вирішення проблемних ситуацій під 
час впливу кризових ситуацій на їх підприємницьку діяльність;

• постійно удосконалювати процес оперативного передавання інфор-
мації між структурними підрозділами на промислових підприємствах на 
засадах контролінгу з метою вчасного реагування на виникнення проблем 
і прийняття управлінських рішень щодо мінімізації впливу кризових ситу-
ацій на діяльність компаній.

Найактуальніші заходи антикризового управління, які застосовуються в 
провідних компаніях світу є вертикальні та горизонтальні інтеграції, аналіз 
перспектив передачі на аутсорсинг досить дорогих процесів, раціоналізація 
технологічних процесів та оподаткування, скорочення витрат, виключення 
зайвих рівнів управляння завдяки перегляду організаційної структури, су-
ворий контроль за кадровою політико та всіх видів можливих витрат.

Альтернативний варіант щодо впровадження економічної особливості 
антикризового управління на промислових підприємствах  –  раціональний 
об’єм споживання ресурсного потенціалу. Цей фактор позитивно впливає на 
фінансову рівновагу господарств та забезпечує позитивний чистий грошовий 
потік. Однак, звернемо увагу, що список заходів для покращення стану фірми 
є для кожного індивідуальний. У першу чергу, все залежить від сфери бізнесу, 
кон’юнктури ринку, набору продукції чи послуг, системи управління, техноло-
гічних особливостей, регіональної інфраструктури та інших факторів.

Всі вище представлені фактори, прийоми, особливості і заходи анти-
кризового управління виводять важливу «Формулу успіху» для промис-
лових підприємств, від ефективної організації яких залежить подолання 
кризи та раціональне організаційно-економічне використання ресурсного 
потенціалу в умовах удосконалення антикризового менеджменту на про-
мислових підприємствах.

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, автори статті вважають, що 
криза для промислових підприємств є не тільки негативним фактором для 
них, а й переходом до нового, якісно-ефективного рівня їх життєвого ци-
клу. Напрямок розвитку підприємств за таких умов має два виходи: або лік-
відація, або успішне подолання кризи. Тому успішне подолання кризових 
явищ в компаніях багато в чому залежить від організаційно-економічних 
особливостей антикризового управління на промислових підприємствах. 
Висока компетентність менеджерів з антикризового управління дозволяє 
їм визначити конкретні запобігаючи заходи щодо результативного управ-
ління фірмами. Оскільки організаційно-економічні особливості антикри-
зового управління, як і будь-які напрями ефективного менеджменту пе-
редбачають реалізацію інтегрованих дій, то подальші дослідження можуть 
бути спрямовані на реалізацію комплексу антикризового управління на 
промислових підприємствах та розроблення механізму антикризового ме-
неджменту в контексті розвитку оперативного фінансового контролінгу.
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НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто сутність конкурентоспроможності, подано основні 
підходи до її визначення. Розкрито та удосконалено поняття «конкурентні пе-
реваги». Визначено взаємозв’язок конкурентоспроможності та стратегічного 
планування. Виокремлено основні види конкурентних стратегій, що можуть 
бути базисом для розвитку конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, під-
приємство, стратегія, планування.

The article deals with the essence of competitiveness are the main approaches to 
its definition. Exposed and improved concept of «competitive advantage». Correlation 
of competitiveness and strategic planning. Author determined basic types of 
competitive strategies that could be the basis for the development of competitiveness.

Keywords: competitiveness, competitive advantage, business, strategy and 
planning.

Вступ. Конкуренція є головним механізмом ефективного функціону-
вання та розвитку економіки. 

Умови посилення конкуренції на промислових ринках України, а також 
тенденції росту цін на енергетичні, сировинні та трудові ресурси, виклика-
ють потребу безупинного пошуку нових шляхів підвищення конкуренто-
спроможності підприємств. Глобалізація бізнесу, швидкі зміни споживчого 
попиту, скорочення життєвого циклу товарів, зростання вимог працівників 
до умов праці та якості життя змушують підприємства проводити аналіз і 
оцінку зовнішнього середовища, прогнозувати її зміни в майбутньому. 

Стратегічне планування виступає управлінським інструментом прогно-
зування цілей та шляхів їх реалізації в умовах постійних трансформацій-
них змін внутрішнього та зовнішнього середовища, що знижують рівень 
адаптивності підприємств, наслідком чого низький рівень конкурентних 
позицій на ринку. З огляду на зазначене особливого значення набуває не-
обхідність вирішення проблем організації та інтеграції стратегічного пла-
нування розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі приділя-
ється значна увага проблемам забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств. Вагомий науковий внесок у розвиток теорії і практики конкурентоспро-
можності як елемента стратегічного управління підприємством зробили такі 
зарубіжні вчені: Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, О.С. Виханский, Д. Дей, П.С. Зав’ялов, Ф. 
Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, А.Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон та інші.  Різним 
аспектам стратегії та досягнення конкурентних переваг підприємств в умовах 
загострення конкуренції присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема Л.В. 
Балабанової, А.В. Войчака, О.А. Гавриша, М.О. Данилюка, Л.Є. Довгань, О.В. Зо-
зульова, Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко, А.Ф. Павленка та інших.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних основ 
та поглиблення підходів до стратегічного планування конкурентоспро-
можності підприємства. 

Результати дослідження.  У загальному розумінні, конкурентоспро-
можність  – це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реаль-
ного чи потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні 
з аналогічними об’єктами, представленими на ринку. Конкурентоспро-
можність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з ана-
логічними об’єктами на ринку. Конкурентоспроможність підприємства  – 
здатність протистояти на ринку іншим виробникам і постачальникам 
аналогічної продукції як за ступенем задоволення своїми товарами або 
послугами конкретної потреби покупців, так і за ефективністю бізнесу [1].

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства представляє со-
бою складне і комплексне поняття. Так, М.  Портер визначає конкуренто-
спроможність підприємства як «порівняльну перевагу відносно до інших 
фірм» [2, с.76]. А. П. Градов підкреслює, що «конкурентоспроможність фірми 
може бути оцінена тільки в межах групи фірм, що відносяться до однієї галу-
зі, або фірм, що випускають товари-субститути. Конкурентоспроможність 
можна визначити тільки порівнянням між собою цих фірм…» [2, с.77]. Пред-
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ставники української школи в своїх працях використовують системний під-
хід в дослідженні конкурентоспроможності, згідно якого це властивості під-
приємств змінювати траєкторію руху чи намічений режим функціонування 
в процесі адаптації до впливу зовнішнього середовища з метою збереження, 
розвитку тих що є, або створення нових конкурентних переваг [3, с.24-26]. 

В більшості наукових робіт стверджується, що основу забезпечення 
конкурентоспроможності складають конкурентні переваги як такі. Конку-
рентні переваги підприємства лежать в основі збереження його міцних рин-
кових позицій, а також розширення власного впливу на ринку, це відмінні 
риси компанії і її продукту в очах споживачів. Основною метою досягнен-
ня конкурентних переваг є максимальне забезпечення поєднання інтересів 
підприємства і споживача. Деякі наукові підходи до визначення конкурент-
них переваг наведено у табл.1. Отже, під конкурентними перевагами можна 
розуміти позитивні відмінності підприємства від конкурентів у деяких або 
усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної 
ефективності в короткостроковому періоді й виживання в довгостроковому 
за рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до на-
вколишнього середовища та умов конкурентної боротьби що змінюються.

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення конкурентних переваг

Автор Визначення

Г. Азоев 
Концентрований прояв переваги над конкурентами в економічній, техніч-
ній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти 
економічними показниками.

А. Войчак Характеристики чи властивості, які забезпечують підприємству перевагу 
над прямими конкурентами.

М. Книш Фірма має конкурентну перевагу, коли вона краще за своїх суперників пе-
реборює сили конкуренції й виконує роботу із залучення покупців.

С. Попов
Характеристики, які створюють для організації, що виробляє або реалізує 
даний продукт, певні переваги над конкурентами; будь-які інновації, що 
дають реальне підвищення бізнес-успіху.

А. Шевченко 
Характеристики товарів (споживчі властивості), специфічні умови вироб-
ництва й продажу, додаткові послуги, які відрізняють діяльність фірми й 
створюють її переваги над прямими конкурентами.

В. Маркова 
Унікальні відчутні й невловимі ресурси, якими володіє підприємство, а та-
кож стратегічно важливі для даного підприємства сфери бізнесу, які до-
зволяють перемагати в конкурентній боротьбі.

Ж. – Ж. Лам-
бен 

Це не тільки результат конструктивного мислення; можливість компанії 
випереджати своїх конкурентів; наслідок відмінностей в операційній ефек-
тивності, але й здатність приваблювати споживачів та зберігати їх відда-
ність; нововведення, що дає реальний приріст бізнес-успіху; індикатор по-
ложення фірми в конкуренції; реалізована ключова компетенція.

М. Портер Сукупність факторів, що визначають успіх або поразку підприємства в кон-
куренції; продуктивність використання ресурсів.

Джерело: згруповано авторами

Отже, під конкурентними перевагами можна розуміти позитивні від-
мінності підприємства від конкурентів у деяких або усіх видах діяльності, 
які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в ко-
роткостроковому періоді й виживання в довгостроковому за рахунок по-
стійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишньо-
го середовища та умов конкурентної боротьби що змінюються.

Визначення форми забезпечення конкурентних переваг передбачає 
розробку відповідної стратегії. Конкурентна стратегія – це ретельно розро-
блена програма заходів, що мають бути реалізовані підприємством з метою 
досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку та адаптації до впливу 
зовнішнього середовища. В залежності від типу та виду конкурентної пе-
реваги це можуть бути виробнича стратегія, інноваційна стратегія, марке-
тингова стратегія, фінансова стратегія, стратегія управління персоналом, 
стратегія інформатизації тощо. 

При розробці стратегії конкуренції необхідно, з однієї сторони, мати 
чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, його 
позицію на ринку, а, з іншої сторони, розуміти структуру національної еко-
номіки в цілому та структуру галузі, в котрій працює підприємство.

Вибір конкретної стратегії суттєво залежить від стратегічного потен-
ціалу підприємства та можливостей розширення його ресурсів. Саме вну-
трішнє середовище підприємства, у великій мірі, визначає можливість ви-
конання обраної стратегії.

За М.Портером, розробка стратегії конкуренції значною мірою визна-
чається чітким розумінням суті бізнесу, його цілей та шляхів їх досягнен-
ня [2]. Процес формулювання стратегії конкуренції включає в себе: аналіз 
структури і рушійних сил галузі (аналіз конкурентів, споживачів та страте-
гічного потенціалу підприємства); виявлення та оцінка альтернатив досяг-
нення конкурентної переваги; аналіз типів конкурентних стратегій; вибір 
оптимальних альтернатив і формування системи конкурентних стратегій. 
Загальновизнані конкурентні стратегії підприємства представлено на рис. 1.

Стратегії конкуренції компаній у галузі можуть відрізнятися за багать-
ма стратегічними показниками, зокрема: спеціалізація, ідентифікація 
марки, прямий і непрямий маркетинг, підбір каналу розподілу, якість ви-
бору, лідерство в технології, стан за рівнем витрат, вертикальна інтеграція, 
сервіс, цінова політика, важелі впливу тощо. 

Масштаб стратегічних відмінностей за конкретним показником залежить 
від галузі. Стратегічні показники для конкретної фірми, як правило, утворю-
ють внутрішньо узгоджений перелік. Кожен з них можна описати більш чи 
менш детально, і для вдосконалення аналізу можна додати інші показники. 

Етапність розробки та реалізації стратегії можна подати в наступному 
порядку: встановлення цілей; аналіз зовнішнього середовища; досліджен-
ня внутрішнього середовища підприємства; визначення стратегічної мети 
і постановки завдань; аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії; 
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планування реалізації стратегії; реалізація стратегічних рішень. Кожен 
етап має самостійне значення і вимагає застосування специфічних, з по-
гляду розробки і реалізації конкурентних стратегій, процедур і методик. 

Рис. 1. Загальновизнані конкурентні стратегії підприємства 
Джерело: складено авторами на основі [5, с. 123]

Вищезазначені етапи розробки стратегії конкурентоспроможності під-
приємств враховують основні вимоги стратегічного планування діяльності 
підприємств у сучасних умовах розвитку підприємств, а також можливості 
розвитку та адаптації. 

Отже, стратегічне планування не обмежується лише наявністю стратегії, 
але ще повинне передбачати механізм її реалізації. Основою реалізації стра-
тегії є функції: методологічна, цілевстановлення, внутрішньої координації, 
адаптації до зовнішнього середовища, організаційних змін та контролю. А 
функціональні сфери можна вважати елементами системи стратегічного 
планування конкурентоспроможності. Таким чином, значущість системного 
підходу все зростає під час стратегічного планування у сучасних умовах, що 
означає врахування більшого числа факторів розвитку у їх взаємозв’язку з 
точки зору системних зв’язків та відносин підприємства у просторі та часі. 
Розробка стратегії являє собою складний процес, який охоплює визначення 
стратегічних намірів і повинен мати комплексний характер. 

Висновки. Висока конкуренція на міжнародних і вітчизняних ринках по-
роджує необхідність підвищення конкурентоспроможності українських під-
приємств. Спираючись на наявні теоретичні положення вдосконалено понят-
тя «конкурентні переваги». Виявлено взаємозалежність між конкурентоспро-
можністю та стратегічним плануванням. Важливим напрямом подальшої на-
укової роботи має стати розробка системи управління конкурентоспромож-
ністю підприємства, що базується на конкурентних стратегіях. 
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ГРЕЙДУВАННЯ ПОСАД У СИСТЕМІ 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У статті розглядається проблема впровадження системи грейдування 
як форми оплати праці на вітчизняних підприємствах. Показано, що 
грейдування є прогресивною сучасною технологією матеріальної мотивації 
персоналу вітчизняних організацій. Досліджуються переваги використання 
системи грейдування посад порівняно зі стандартними тарифікаційними 
процедурами в умовах ринкового середовища. Визначений загальний 
алгоритм впровадження системи грейдування на прідприємстві.

Ключові слова: мотивація персоналу, оплата праці працівників, 
система грейдів, грейдування посад, тарифна система.

The problem of implementation of grading system as a form of payment at 
national enterprises is considered. It is shown that grading system is an effective 
modern tool to enchance extrinsic motivation of personnel working at Ukrainian 
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enterprises. The advantages of grading system as compared to traditional payment 
systems under existing market conditions are studied. The general algorythm for 
implementation of grading system is considered. 

Keywords: motivation of staff, salaries for staff, grade system, grading of posts 
tariff system.

Вступ. В умовах наростаючої ринкової конкуренції українські 
компанії все більше уваги приділяють питанням мотивації персоналу – як 
матеріальної, так і нематеріальної.

За умов розвитку підприємництва та існування різних форм власності 
заробіток працівника вже не визначається розміром гарантованого фонду 
оплати праці, а все більше залежить від кінцевих результатів і доходів 
від діяльності підприємства. Обираючи певну систему заробітної плати, 
роботодавець отримує можливість управляти інтенсивністю та якістю праці 
конкретних працівників, а отже і результатами діяльності підприємства.

Форми та системи оплати праці, які використовуються в даний час на 
більшості вітчизняних підприємств морально застарілі. Це виявляється в 
тому, що більшість з них не враховують ні специфіку роботи підприємства 
в ринковій економіці, ні відповідальність та результати праці працівників. 
Як показує досвід матеріального стимулювання працівників закордонних 
фірм, вирішення цієї проблеми полягає у розробці та впровадженні 
альтернативної системи посадових окладів – системи ґрейдів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
організації оплати праці, визначення її сутності в умовах формування 
ринкових відносин приділяли увагу такі вчені економісти, як Базилюк 
А.В., Богиня Д.П., Данюк В.М., Бойко Є.І., Колот А.М. та інші. Проблема 
вибору ефективних форм і систем оплати праці розглядається вже давно 
та різними авторами економічних науково-дослідницьких видань, зокрема 
Грішновою О.А., Завіновською Г.Т., Калиною А.В., Котвицьким А.А. та іншими. 
Однак питання побудови ефективної системи мотивації в українських 
компаніях і зокрема застосування системи грейдування залишається мало 
дослідженим і потребує подальшої уваги фахівців-дослідників.

Постановка завдання. Цілями даної роботи було дослідити переваги 
використання системи грейдування та визначити загальний алгоритм 
розроблення системи грейдування в сучасних вітчизняних організаціях. 

Результати дослідження. Організувати оплату праці працівників  – 
означає розробити, задіяти і постійно підтримувати в працездатному 
стані інструментарій, який забезпечує грошову оцінку виконаної роботи, 
нарахування і виплату заробітної плати у відповідності з цією оцінкою. У 
загальному вигляді всі використовувані форми і системи оплати праці мають: 
найповніше враховувати результати праці; створювати передумови для 
постійного зростання ефективності та якості праці; сприяти підвищенню 
матеріальної зацікавленості працівників у постійному виявленні і 
використанні резервів підвищення продуктивності праці і якості продукції.

Однією з сучасних систем оплати праці виступає система грейдів. 
У середніх і великих компаніях управління фондом оплати праці є 
складною проблемою, крім того, «непрозора» або несправедлива система 
оплати праці може істотно знижувати продуктивність співробітників. 
Тому розробка ефективної, прозорої системи стимулювання персоналу  – 
актуальна проблема для багатьох компаній [1].

Визначення рівня оплати праці у вітчизняних умовах становлення ринкової 
економіки виключно на основі ринкових даних є складним завданням, 
оскільки в країні відсутній розвинений ринок бенчмаркінгових досліджень. 
Економісти запропонували безліч методик для розробки корпоративних 
систем оплати праці, але однією з найпопулярніших продовжує залишатися 
грейдинг. Найбільш відомі системи грейдингу, запропоновані компаніями 
Watson Wyatt і Hay Group, але використовуються й інші варіанти.

Система грейдів є свого роду корпоративним «табелем про ранги», в 
якому кожному кластеру (грейду) посад відповідає свій рівень заробітної 
плати. Грейдинг – це метод створення універсальної ієрархії посад (рангів) 
для всього персоналу компанії; система оцінки, що дозволяє визначити 
прийнятні для всіх працівників рівні компенсації на основі зіставлення 
відносної цінності для компанії різних ділянок роботи (посад). Процедуру 
грейдування слід розглядати як практичний інструмент, який дає змогу 
повніше врахувати індивідуальні потреби підприємства у диференціації 
постійної частини заробітної плати [2, с.237].

Головною перевагою системи грейдування є переклад нематеріального 
показника «цінність роботи співробітника» в грошовий еквівалент. Рішення 
про впровадження в компанії системи грейдів передбачає організацію 
крупного проекту, достатньо фінансово- і трудомісткого. Незалежно від того, 
реалізується проект силами фахівців компанії або зовнішнім провайдером, 
потребується проведення великого комплексу аналітичних, методичних, 
оціночних та інших робіт. Окрім прямих витрат на ці дослідження й розробку 
корпоративної системи грейдів, необхідно передбачити витрати, пов’язані з 
впровадженням нової системи оплати праці та її адмініструванням. Не менш 
важливо передбачити втрати, пов’язані з опором людей нововведенням, 
неминучим при будь-яких організаційних змінах, а тим більше в таких 
важливих для кожної людини питаннях, як зарплата.

Грейдування  – не аналог тарифної системи, а точніше тарифно-
розрядна сітка. Грейди представляють собою ієрархічну структуру посад, 
де оклади виставлені по принципу зростання. Порівняно зі стандартними 
тарифікаційними процедурами, грейдування є більш досконалою формою 
заробітної плати, оскільки дозволяє у повній мірі врахувати індивідуальні 
потреби підприємства в диверсифікації заробітної плати.

Перш ніж ухвалити рішення про запровадження грейдингового 
підходу до формування основної заробітної плати, треба обгрунтувати його 
доцільність з огляду на вид економічної діяльності, його організаційно-
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правову форму, розміри, структуру, специфіку діяльності підприємства, 
чисельність персоналу, наявність філій, регіональних представництв тощо.

Розрізняють два підходи до грейдування:
1. Оцінювання компетенцій працівника й віднесення його до 

відповідного грейду залежно від результатів такого оцінювання (грейд, до 
якого належить працівник, залежить від компетенцій, якими він володіє). 
Даний підхід доцільно застосовувати у консалтингових, тренінгових, ІТ-
компаніях, тобто у компаніях з високою часткою інтелектуального капіталу.

2. Оцінювання посад і формування грейдів за результатами такого 
оцінювання (грейд, до якого належить працівник, залежить від посади, 
що він обіймає). Цей підхід краще впроваджувати на промислових 
підприємствах, у фінансовій діяльності, страхуванні, торгівлі тощо.

Кожна грейдингова система (HAY, Mercer, Towers тощо) має свій набір 
показників, за якими оцінюються посади, але ці показники частково 
перетинаються один з одним. При первинному грейдуванні рекомендується 
взяти будь-яку з існуючих систем за основу, хоча б для того, щоб потім 
порівняти рівень заробітної плати та рівень компенсацій з ринковими 
данними (які надаються в рамках будь-якої стандартної грейдингової 
структури) [3, с.29-31].

Також слід зазначити, що при всій своїй гнучкості, система грейдування 
не повинна зазнавати будь-яких змін, доповнень чи адаптації щонайменше 
18 – 36 місяців. Саме такий строк є достатнім для апробації, впровадження і 
виявлення слабких та сильних сторін подібних нововведень [4, с.26].

Грейдова сітка має суто індивідуальний характер і відображає 
особливості організації виробничих відносин на конкретному підприємстві. 
Ця сітка підноситься до рівня корпоративної політики, а готовність 
до її запровадження залежить від рівня забезпечення підприємства 
фінансовими, інформаційними, людськими та іншими ресурсами [5, с.71].

Впровадження грейдової системи оцінювання посад та оплати праці дає 
можливість вирішити такі завдання: визначення відносної цінності існуючих 
посад з погляду стратегії підприємства; оптимізація системи оплати праці; 
проведення оцінювання працівників щодо відповідності посадам, які вони 
займають; створення додаткових умов для кар’єрного зростання тощо.

Фахівцями пропонується такий алгоритм розроблення системи 
грейдування посад в організації. 

Спочатку формується список усіх передбачених структурою організації 
посад. У ході низки інтерв’ю, анкетування та бесід з працівниками 
підприємства складаються описи посад. Потім останні ранжуються– 
залежно від їх важливості для компанії та складності роботи.

Для визначення цінності посад може бути використаний факторно-
бальний підхід, який дає можливість кількісно оцінити значимість посад 
за низкою факторів і зіставити їх один з одним. Для впорядкування посад 
за їх внутрішньоорганізаційною цінністю розробляються головні фактори 

оцінювання та їх описові рівні (рівні складності), котрі враховують 
специфіку діяльності підприємства, є простими для розуміння та єдиними 
для всіх посад.

Одночасно встановлюється вагомість (значимість) обраних для ство-
рення системи грейдування факторів. Визначення вагомості здійснює 
група експертів, які оцінюють важливість факторів шляхом розподілу 
певної суми балів між ними з урахуванням їх значущості.

Залежно від кількості набраних балів за факторно-бальним методом 
посади можна розташувати ієрархічно. Після цього їх необхідно об’єднати 
(згрупувати) у кваліфікаційні групи (грейди). Для об’єднання посад у 
грейди було визначено діапазони (інтервали) оцінок (балів) у кожному 
грейді на підставі групування посад, що належать до однієї категорії 
(професійної групи) і мають незначні розбіжності в балах [6, с.55-56].

Таким чином, кожний грейд має свій діапазон оплати. Діапазон може 
бути побудований у формі «вилки» для встановлення міжкваліфікаційних 
співвідношень (посадових окладів) для кожного грейду.

При встановленні «вилки» посадових окладів необхідно враховувати 
як зовнішні (ринкові значення заробітних плат і посадових окладів 
фахівців відповідних професійних груп), так і внутрішні фактори (цінність 
відповідних посад, фінансові можливості).

Діапазони можна формувати двома способами:
1) встановлювати для кожного грейду «вилку»посадових окладів;
2) визначати інтервали міжкваліфікаційних співвідношень (коефі-

цієнтів). Встановлені другим способом інтервали коефіцієнтів перево-
дяться у «вилку» посадових окладів шляхом множення мінімального і 
максимального коефіцієнтів у «вилці» на встановлену на підприємстві 
мінімальну заробітну плату.

Завершальною процедурою є порівняння фактичних посадових окладів 
працівників підприємства з «вилками» посадових окладів, установлених 
для відповідного грейду.

На етапі впровадження системи грейдування важливо поінформувати 
працівників підприємства про зміну посадових окладів. Основні положення 
про систему оплати праці повинні бути відображені у відповідних 
внутрішніх документах (колективному договорі, положенні про оплату 
праці тощо). Інформація про грейдову систему може бути розміщена на 
сайті підприємства.

Висновки. Грейдування є сучасною технологією матеріальної мотивації 
персоналу вітчизняних організацій.

На сьогоднішній день система грейдів є однією з найбільш прогресивних 
систем нарахування посадових окладів, що створена на основі бально-
факторного методу і матрично-математичних моделей.

Грейдування дає можливість підприємству мати прозору систему 
посадових окладів, яка буде зрозуміла і менеджменту і працівникам. 
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Останнє є важливим, оскільки працівник, відчуваючи причетність до 
організації та поінформованість про внутрішньоорганізаційніі процеси, 
стає більш віддданим підприємству.

Перспективами подальшого дослідження та розвитку грейдування є 
всесторонній аналіз досвіду підприємств, що вже запровадили систему 
грейдів, розробка й адаптація на цій основі системи грейдів для більшості 
сучасних українських підприємств, які націлені на те, щоб відповідати 
світовим вимогам управління підприємством.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 
ВИТРАТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В ході дослідження проаналізовано принципи традиційних і сучасних 
методів обліку та контролю витрат підприємства. Визначено основні не-
доліки методичних підходів до калькулювання собівартості продукту, які 
покладені в основу фінансового обліку. Досліджено особливості та переваги 
сучасних систем управління витратами (калькуляція цільової собівартос-
ті, система Кайзен-костинг, AВС-система калькуляції). Надано пропозиції 
щодо застосування оптимальних методів управління підприємством в су-
часних умовах господарювання. 

Ключові слова: витрати, контролінг, собівартість, калькуляція, фінан-
совий облік, управлінський облік. 

The principles of traditional and modern methods of accounting and control 
enterprise’s costs during research were analyzed. The main disadvantages of the 
product cost calculation that formed the basis of financial accounting were iden-
tified. The features and advantages of modern management systems costs (calcu-
lation of target costs, system kaizen costing, AVS system costing)were studied. A 
proposal for the use of best management practices now in the current economic 
conditions were presented.

Keywords: costs, controlling, cost, costing, financial accounting, manage-
ment accounting.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою підвищен-
ня ефективності діяльності підприємства через удосконалення механізму 
управління витратами та пошуком оптимальних сценаріїв його розвитку за-
ймалося багато вітчизняних, так і закордонних науковців, серед яких слід 
відзначити Акоффа Р.[1], Аткінсона Ентоні А. [2], Друрі К. [3], Фольмут Х.Й. [6], 
Хорнгрен Ч. [7] та інші. Аналіз літературної бази в даній сфері свідчить про 
достатню кількість напрацювань щодо механізму управління витратами, 
особливостей його реалізації з врахуванням галузевої специфіки. Існуючі 
методичні розробки засновані на застосуванні традиційних методів каль-
кулювання собівартості продукції, які широко використовуються в межах 
фінансового обліку. Проте на даний час в Україні відсутній системний підхід 
до управління витратами підприємства з врахуванням сучасних умов госпо-
дарювання при високому ступені ризику та невизначеності. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз традиційних та сучасних 
методів обліку та контролю витрат на підприємстві задля пошуку ефектив-
ного механізму управління витратами в умовах високого ступеня ризику і 
невизначеності. У статті поставлено та вирішено наступні завдання – ви-
значено переваги і недоліки традиційних та сучасних методів калькулю-
вання собівартості продукту, надано пропозиції щодо підвищення ефек-
тивності методичних підходів до управління витратами на вітчизняних під-
приємствах з врахуванням специфіки національної економіки. 

Результати дослідження. На підприємствах України показники ефек-
тивності їх господарської діяльності та вимірювання прибутковості про-
дуктів засновані на даних про собівартість продукту (виробів, робіт, по-
слуг), отриманих у виробничому обліку з метою підготовки фінансової 
звітності. Така модель обліку і контролю витрат (рис. 1) є моделлю повер-
нення вартості використаних економічних ресурсів і призначена для вирі-
шення поточних проблем і завдань, пов’язаних з оцінкою капіталізованих 
витрат, що впливають на вартість активів, і минулих витрат підприємства, 
що визначають рентабельність продажів. 

Схема розрахунку собівартості продукту передбачає встановлення нор-
мативів прямих і непрямих виробничих витрат, згрупованих у відповіднос-
ті зі структурою підприємства та дискретною або потоковою організацією 
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технологічного процесу виготовлення продукту. Всі основні витрати спису-
ються безпосередньо на рахунок виробництва певного продукту, накладні 
витрати спочатку враховуються фінансової бухгалтерією згідно з місцями 
та часом їх виникнення, а потім списуються на продукт підприємства (то-
вар, роботу, послугу), згідно з наперед обумовленим алгоритмом.

Рис. 1. Схема обліку витрат у фінансовому облік

До істотного недоліку застосування даного методу калькуляції слід від-
нести той факт, що при такому підході відбувається усереднення непрямих 
витрат, що виникають в різних сферах діяльності підприємства, між про-
дуктами, які відрізняються між собою за рівнем споживання певних видів 
економічних ресурсів. Продукти можуть відрізнятися за розмірами, якіс-
тю, складності технології виготовлення, за витратами на дизайн та після-
продажне обслуговування тощо. 

Окрім того, інформація про собівартість продукту, використовувана 
в фінансовому обліку, дозволяє виміряти спожиті підприємством кошти 
за умови припущення, що основним джерелом виникнення витрат є ви-
роблений продукт. Суб’єктивний і досить спрощений підхід до визначення 
ставки поглинання продуктом загальновиробничих витрат призводить до 
різної вартісної оцінки собівартості продукту в частині непрямих витрат, і 
відповідно, до необ’єктивної оцінки його рентабельності [8, с. 12-28]. Інша 
проблема пов’язана з плануванням і контролем непрямих витрат, які в 
короткостроковому періоді відносяться до постійних витрат, тобто не за-
лежних від зміни обсягів виробництва. Спроби скорочення даного виду 
витрат приводять до зворотного результату, оскільки даний вид витрат не 
виникає сам по собі, а є відображенням існуючих виробничих потужностей 

підприємства і ступеня ефективності його організаційної структури. У та-
блиці 1 охарактеризовані основні недоліки традиційних методів контролю 
витрат, що базуються тільки на інформації, отриманої в рамках виробни-
чого обліку [5, с. 32-34].

Таблиця 1
Основні недоліки традиційної системи управління витратами

Недостовірність інфор-
мації для прийняття 
рішення

Традиційні фінансові показники відображають результати 
діяльності в попередні періоди. Інформація такого роду може 
призвести до прийняття рішень, що не відповідають цілям.

Нездатність врахування 
сучасних вимог органі-
зації бізнесу та стратегії 
компанії

Завдання фінансового контролю суперечать завданням стра-
тегічного планування. Проблема полягає в узгодженні довго-
строкових і короткострокових цілей.

Опора на інформацію, 
отриману в системі бу-
хобліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавчо 
встановлених вимог. Одні лише фінансові показники не да-
ють повної та адекватної картини розвитку бізнесу.

Недостовірність ін-
формації про розподіл 
витрат і контроль інвес-
тицій

Виробництво різних видів продуктів на тих же або частково 
співпадаючих технологічних лініях ускладнює розрахунок рента-
бельності кожного окремого виробу, часто не можна визначити 
повну вартість розробки продукту в довгостроковому аспекті.

Надання працівникам 
лише уривчастої інфор-
мації

Фінансові показники занадто складні для розуміння і пере-
шкоджають прийняттю швидких заходів у разі потреби.

Недостатня увага до діло-
вого середовища, в якому 
функціонує компанія

Традиційна система фінансових показників не відображає 
можливої поведінки споживачів і конкурентів у майбутньому, 
а отже, не може попередити про можливі зміни в галузі та 
діловому середовищі. 

Орієнтація на поточні 
результати діяльності

Орієнтація на короткострокову перспективу підштовхує ме-
неджерів до маніпулювання фінансовими показниками для 
прикрашання поточного стану компанії

Джерело: складено автором на основі [5, с. 32-34]

У 80-90-х роках минулого століття сформувався цілий ряд нових кон-
цепцій і інструментів управлінського контролю: концепція гнучкого ви-
робництва, концепція загального контролю якості, концепція реінжині-
рингу виробничих процесів та ін. Функції системи управлінського контр-
олю розширювалися за рахунок аналізу зовнішніх чинників і накопичення 
стратегічної інформації, що дозволяє судити про перспективи збереження 
компанією конкурентоспроможності в майбутньому. Управлінські сис-
теми обліку та контролю витрат містять набір певних параметрів (норм 
та нормативів у різних варіаціях), спрямованих на досягнення результа-
тивних цілей підприємства. В залежності від концептуальних підходів до 
контролю витрат в зарубіжній економічній практиці розглядають сукуп-
ність контрольних параметрів з трьох аспектів: вартість, якість і сервісний 
потенціал (повний продукт), під яким перш за все розуміють термін служ-
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би продукту. Сучасні методи розрахунку витрат – цільова калькуляція, роз-
рахунок витрат в системі безперервного вдосконалення (кайзен – костинг) 
і калькуляція екологічних витрат використовують переваги розгляду всьо-
го ланцюжка створення вартості.

Цільова калькуляція, або калькуляція цільової собівартості  – це ме-
тод планування прибутку і управління витратами, який фокусується на 
продуктах з дискретними виробничими процесами. Цільова калькуляція 
застосовується як комплексний підхід до планування прибутку та управ-
ління затратами. Визначення цільової ціни реалізації та цільового обсягу 
продажів залежить від того, яка суттєва (сприймана) цінність продукту для 
клієнта. Цільовий прибуток, отриманий при довгостроковому аналізі при-
бутку, часто базується на показнику рентабельності продажів, оскільки 
цей показник може бути більш тісно пов’язаний з прибутковістю кожно-
го продукту. Відповідно, цільова собівартість (target cost) – це різниця між 
цільовою ціною реалізації і цільовим (граничним) прибутком. На базі ці-
льової собівартості визначаються цільові витрати по кожному компоненту. 

Система Кайзен-костинг (калькуляція в системі безперервного удоско-
налювання) спрямована на скорочення витрат на виробничій стадії повного 
життєвого циклу продукту. У Японії кайзен-костинг діє поза рамками системи 
калькуляції стандартних витрат, яка орієнтована на відповідність стандартам 
фінансового обліку. Мета даної системи контролю витрат – зменшити фактичні 
витрати по відношенню до запланованих (базових) витрат шляхом постійного 
їх зниження за рахунок впровадження новаторських пропозицій членами гурт-
ків якості. При аналізі відхилень у системі стандарт-костинг зазвичай порівню-
ються фактичні і стандартні витрати. В системі кайзен аналіз відхилень – це зі-
ставлення цільового скорочення витрат з фактичними сумами економії. 

В Основі Концепції системи обліку витрат за видами діяльності (функ-
ціями, елементами, операціями, AВС-метод калькуляції) лежить тверджен-
ня про те, що кожен вид продукту є споживачем видів діяльності, визначе-
них технологією його виготовлення та структурною організацією підпри-
ємства. Мета AВС- методу обліку витрат  – порівняти витрати на продукт 
з доходами від його продажів впродовж життєвого циклу продукту. Для 
цього вивчаються причини і виправданість виникнення накладних витрат 
підприємства від початкової до останньої стадії виробництва і реалізації 
продукту. Якщо у фінансовому обліку одержують відповідь на питання 
де і коли виникли витрати, то AВС – калькуляція дає відповідь на питан-
ня навіщо і у зв’язку з чим виникли дані витрати. Таким чином, система 
AВС – калькулювання в порівнянні з традиційною системою обліку витрат 
на продукт: підвищує прозорість виникнення витрат; є передумовою під-
вищення ефективності організації господарської діяльності підприємства; 
дає механізм достатньо об’єктивної оцінки прибутковості витрат на про-
дукт в довготривалому періоді; є дієвим інструментом планування наклад-
них витрат підприємства залежно від змін масштабів його діяльності. 

Висновки. Таким чином, традиційна система обліку та контролю ви-
трат, застосовувана на підприємствах України, припускає, що витрати на 
етапі виготовлення продукту є єдиним релевантним вимірником ефектив-
ного їх функціонування. Планування і контроль витрат здійснюється за 
допомогою подальшого їх скорочення переважно в частині оплати праці, 
що призводить до негативних результатів внаслідок низької мотивації пра-
цівників, випуску дорогої та неякісної продукції тощо. На противагу такому 
підходу застосовуються управлінські системи обліку та контролю, які оці-
нюють повні витрати на продукт протягом усього його життєвого циклу. 
АВС  – калькуляція витрат базується на концепції системи обліку витрат 
за видами діяльності і є одним із кращих інструментів для вдосконалення 
калькуляційних систем. Облік витрат за видами діяльності, в порівнянні 
з калькуляцією витрат у виробничому обліку, більше відповідає критерію 
причино – наслідкового зв’язку. Тому вважаємо, що цей метод калькуляції 
витрат є об’єктивною передумовою удосконалення принципів організації 
господарської діяльності на підприємстві. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розкривається роль антикризового управління у діяльнос-
ті підприємства. Охарактеризовано основні етапи розробки фінансової 
стратегії. Проаналізовано взаємозв’язок фінансової стратегії та анти-
кризового управління. Також досліджено необхідність антикризового 
управління та запропоновані варіанти подальшого розвитку.

Ключові слова: управління, криза, антикризова стратегія, управління 
розвитком.

The article reveals the role of crisis management in the enterprise. The main 
stages of financial strategy development were characterized. The relationships be-
tween financial strategy and crisis management were also analyzed. Moreover, were 
investigated the need of crisis management and proposed options for the further 
development.

Keywords: management, crisis, crisis strategy, development management.

Вступ. Проблема можливостей функціонування в умовах кризи біль-
шості підприємств України актуальне питання сьогодення. Економічні, тех-
нологічні, фінансові фактори стримують подальший розвиток фірм та ви-
магають адаптування до тих умов, що створенні у зовнішньому середовищі 
за рахунок визначення можливостей керівниками всередині підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенням стратегій управ-
ління в кризових умовах займалися такі вчені-економісти: Е. І. Альтман, 
І. Ансофф, В. А. Василенко, М. К. Колісник, Е. М. Короткова, Д. Дж. Майєрс, 
Т. С. Петер, Л. І. Федулова. Формуванню фінансових стратегій для підпри-
ємств вчені, як Віханський О.С., Градов А.П., Наливайко А.П. [2], Осовська 
Г.В., Пономаренко В.С., Стрікленд А.Дж., Томпсон А. А., Шинкаренко В.Г. [3].

Подоланню фінансово-економічних проблем на підприємстві та ви-
веденню їх з кризового стану. Вченими, що досліджували проблематику є: 
Бланк І.А. [1], Герчікова І.Н., Градов А.П., Лігоненко Л.О., Телін С.В. [4] та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення взаємозв’язку 
антикризового управління та фінансової стратегії, з метою розробки шля-
хів підвищення прибутковості підприємства та зниження рівня фінансо-
вих ризиків. 

Результати дослідження. В даний час на шляху втрати Україною зна-
чних інвестицій, грошових потоків, крах банківської системи, вимагає від 
приладобудівних підприємств швидкого реагування. Формування нових 
стратегій є важливим напрямом в діяльності компаній. Вони спрямовані 
допомогти адаптуватися організації до мінливих умов господарювання. 
Завдання управління полягає у виборі кращих способів досягнення по-
ставлених цілей за допомогою впливу на керовані об’єкти з урахуванням 
дії на них різних факторів. Ефективне розв’язання цих проблем можливе 
за допомогою створення і реалізації конкурентних переваг підприємства.

Управління розвитком  – процес, направлений на перспективу, тобто 
формування довгострокових стратегій розвитку підприємства [3].

Управління функціонуванням – це управління підприємством в корот-
костроковому періоді. Саме тут головним є відслідковування показників 
фінансового стану підприємства з метою запобігання виникненню кризо-
вих ситуацій [3]. 

Головне завдання антикризового фінансового менеджменту полягає 
в ефективному використанні фінансового механізму з метою запобігання 
банкрутства та забезпечення фінансового оздоровлення підприємства.

Антикризова діяльність підприємства «ПАТ «НТК Електроприлад» за-
лежить від кількості нових замовлень на авіаційні прибори управління та 
контролю. Займається цими питаннями відділ маркетингу та «Конструк-
торське бюро контрольних приладів». Участь у міжнародних виставках, 
аналіз політичної ситуації та пошук компаній виготовлення кінцевого про-
дукту дасть змогу знайти нових стратегічних партнерів.

Втрата російського ринку на 80% вплинула на прибутковість заводу. 
Співпраця з Росією неможлива, а тому необхідно шукати нові ринки збу-
ту серед виробників авіаційної техніки, транспортного машинобудування, 
переробної промисловості, видобувної галузі, для яких важливий високий 
рівень надійності.

Розрахуємо прогнозне значення з кількості випущених виробів на 2015 рік.

Таблиця 1
Поставка виробів ПАТ «НТК «Електроприлад»

Рік Виріб Кількість Ціна за одиницю товару без НДС, грн.

2012 рік БУК-МС2 19 158 400,00

2013 рік БУК-МС2 5 158 400,00

2014 рік БУК-МС2 13 174 200, 00

∑ - 37 6 003 000,00

Джерело: складено авторами на основі звітності підприємства
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Таблиця 2
Трендове прогнозування кількості товарів на 2015 рік

Рік Кількість, У Період часу, Х Х Х*У
2012 рік 19 1 1 19
2013 рік 5 2 4 10
2014 рік 13 3 9 39

∑ 37 6 14 68

Джерело: складено авторами на основі [Таблиці 1]

Тобто, на 2015 рік очікується зниження замовлень 6 блоків БУК-МС2 
порівняно з попередніми роками, а тому слід вживати заходів для підви-
щення прибутковості, таких як:

• диверсифікація виробництва,
• пошук нових ринків збуту,
• створення нової фінансової стратегії підприємства.
Для розробки нової фінансової стратегії необхідно реалізувати наступ-

ні етапи [1, с. 105-109]:
1) визначення періоду формування стратегії на основі періоду, прийня-

того для формування корпоративної стратегії, по відношенню до якої фі-
нансова стратегія носить підлеглий характер (3 – 5 років);

2) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища (еконо-
міко-правових умов фінансової діяльності підприємства та можливого їх 
зміни, кон’юнктури фінансового ринку в цілому та окремих його сегментів);

3) оцінка сильних і слабких сторін підприємства, що визначають осо-
бливості його фінансової діяльності, в першу чергу, достатності потенціалу 
для реалізації інвестиційних можливостей;

4) комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства;
5) формування стратегічних цілей фінансової діяльності: головних і де-

талізованих;
6) розробка цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності;
7) прийняття основних стратегічних фінансових рішень, виходячи з ці-

лей і цільових стратегічних нормативів, результатом є портфель альтерна-
тив стратегічних підходів;

8) оцінка розробленої фінансової стратегії по системі спеціальних еко-
номічних і позаекономічних критеріїв;

9) забезпечення реалізації фінансової стратегії і організація контролю 
реалізації.

Проект з Машинобудівним науково-виробничим об’єднанням ім. М. В. 
Фрунзе дасть змогу переорієнтуватися на вітчизняного виробника, країни 
СНГ, дальнього зарубіжжя. Завод співпрацює з Росією, Болгарією, Узбекис-
таном, Туреччиною, Республікою Білорусь. Підприємство володіє достатнім 
інженерно-технічним потенціалом для виготовлення систем автоматичного 
управління. Це наукоємні процеси виготовлення, що потребують значних 
капіталовкладень. Але існує проблема відсутності замовлень від нафтогазо-
вої галузі України на протязі більше ніж 10 років на автоматизацію.

В процесі розробки фінансової стратегії враховуючи динаміку макрое-
кономічних процесів, можливості диверсифікації діяльності підприємства 
та тенденції скорочення фінансових ринків, у цих умовах серійне виробни-
цтво дасть змогу лише підтримати підприємство. На виробництві викорис-
товують майже 90% імпортної мікроелектроніки. Скоротити собівартість 
без високих втрат якості (не більше ніж 10%) можливо при кооперуванні та 
створення спільної власної мережі з ІНКОМ, може бути першим кроком у 
імпортозаміщенні. Це дозволить знизити імпортну складову на 7-8%. Вну-
трішня уніфікація виробничих процесів, дозволить знизити собівартість 
виробів, в залежності від обсягу серії від 12% до 48%.

Висновки. Підприємство може співпрацювати з нафтопереробною, 
хімічною, енергетичною промисловістю, це дасть змогу локалізувати ви-
робництво в Україні, дозволить знизити ризики залежності від зовнішніх 
факторів у виготовленні продукції підприємств, підвищити конкурентну 
стійкість на внутрішньому та зовнішніх ринках. Для цього «ПАТ «НТК Елек-
троприлад» необхідно використовувати тонку зважену спільну маркетинго-
ву політику. Вчасне реагування керуючої ланки та антикризова політика по-
винна будуватися на основі різностороннього врахування фінансових мож-
ливостей та об’єктивної оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, розробки 
нових напрямів розвитку, розподілення фінансових ресурсів між різними 
напрямками економічної діяльності, вибору найбільш оптимальних шляхів 
їх досягнення, що забезпечить фінансову стійкість підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ

Розглянуто проблеми вдосконалення механізму управління підприєм-
ством на основі контролінгу. Показана потреба підприємств в інтегро-
ваній методичній та інструментальній базі для підтримки основних 
функцій менеджменту і зведення управлінської інформації в єдине ціле. 
Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення 
управління підприємством.

Ключові слова: управління, контролінг, управлінський облік, коорди-
нація, інформація, менеджмент, управління персоналом

Mechanismimprovementproblems of operatingont hebasis of controlling were 
considered. The needs of enterprises inintegrated methodic and instrumental 
base for the support of basic control function and management data integration 
were shown. The results of researchescanbeusedforthepurpose of development of 
controlling theory and operating technology improvement. 

Keywords: management, controlling, management accounting, coordination, 
information management, human resource management

Вступ. Сучасні умови функціонування господарюючих суб’єктів потре-
бують удосконалення процесів управління на підприємстві. Насамперед це 
стосується оптимізації та упорядкування управлінських впливів на еконо-

мічну сферу, вибору альтернативних варіантів досягнення поставлених ці-
лей. При цьому рівень оперативності, надійності обліку і контролю, якість 
аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства повинні бути на-
стільки високі, що виникає необхідність у створенні єдиного інформаційно-
го забезпечення цих функцій управління та їх інтеграції в єдину систему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Одним з найважливіших напря-
мів в розвитку теорії та практики управління та вдосконалення організації 
планування, обліку, контролю та аналізу фінансово–господарської діяльнос-
ті підприємства є концепція контролінгу, реалізація якої дозволяє в потрібні 
терміни якісно надавати необхідну інформацію на різні рівні управління. Дане 
питання привертало до себе увагу багатьох науковців, серед яких Данілочкіна 
Н.Г., Мазур І.І., Шапіро В.Д., Майер Е., Піч Г., Шерм Е. У, Пяткіна Л. В., Й. Вебер, 
О.Є. Кузьмін, С.Н. Петренко, М.Г. Чумаченко та інші. Проте, до сьогоднішнього 
дня проблема реалізації концепції контролінгу є недостатньо вивченою, що 
призводить до необхідності подальших досліджень у цій сфері.

Постановка завдання. Метою даної роботи є представлення результа-
тів досліджень, пов’язаних з питаннями впровадження концепції контр-
олінгу для підвищення ефективності управління підприємством за допо-
могою, в тому числі, практичного використання наукових знань і досвіду 
персоналу підприємства, а також вдосконалення механізму управління 
підприємством на основі контролінгу.

Результати дослідження. Впровадження контролінгу в практику 
управління підприємствами пов’язано з низкою проблем. В першу чергу 
це неоднозначне тлумачення самого терміна «контролінг». Незважаючи на 
те що термін «контролінг» в 50–і роки зародився в США, в 70–і сформувався 
в Німеччині, а на початку 90–х з’явився в СНД вже в якості субдисциплі-
ни економіки підприємства, досі щодо його розуміння існує безліч самих 
різних думок. Одні трактують його як систему підтримки управлінських 
рішень[1, c. 41], інші − як систему збору інформації для підтримки процесу 
управління [2, c. 13], треті − як філософію і спосіб мислення [3, c. 5].

Причини подібного різноманіття, на наш погляд, полягають у наступ-
ному [4, c. 58]:

• історичні етапи розвитку контролінгу охоплюють досить тривалий 
період (з XV ст.), протягом якого пропонувалося кілька концепцій;

• власне поняття контролінгу еволюціонує з розвитком науки і техніки;
• автори різних тлумачень акцентують увагу на різних аспектах контр-

олінгу;
• концепції розрізняються співвідношенням теоретичних обгрунтувань 

і прикладних досліджень.
Множинність визначень пояснюється також прихильністю різних ав-

торів до різних наукових шкіл організаційного управління. Традиційно ви-
діляють німецьку та американську школи. У Німеччині переважає наукове 
обґрунтування принципів і методів контролінгу, а в США і деяких європей-
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ських країнах більша увага приділяється його інструментам та їх практич-
ного застосування в різних ситуаціях.

До теперішнього часу сформувалися шість концепцій контролінгу (рис. 
1). В рамках кожного підходу контролінг трактується по–різному, і більш піз-
ні концепції розвивають попередні, акцентуючи увагу на різних аспектах.

Рис. 1. Еволюція концепцій контролінгу
Джерело: систематизовано авторами на основі [1]–[3]

Особливу складність у процесі впровадження контролінгу в промисло-
ве виробництво представляє змістовний розрив у розумінні контролінгу 
науковцями і практиками–управлінцями. Якщо в галузі науки контролінг 
концептуалізується як координатор всієї управлінської системи або гарант 
раціональності управління, то на багатьох підприємствах контролінгові 
служби займаються в основному тим, що виправляють грубі помилки в 
розрахунках внутрішньофірмових витрат та облік отриманих результатів 
(в силу цього контролерів іноді називають просто «рахівниками»).

Невідповідність між науковими дискусіями з даного питання і станов-
ленням контролінгу в практиці підприємств («контролінг − це те, що ро-
бить контролер») не дозволяє ефективно застосовувати на практиці систе-
ми управління діяльністю підприємств, які б відповідали сучасним вимо-
гам. У зв’язку з цим необхідне переосмислення та розширення теоретич-
ної та інструментальної бази таких основоположних функцій управління, 
як планування, контроль, облік і аналіз [4, c. 124].

Контролінг, на нашу думку, відрізняється єдністю двох взаємопов’язаних 
характеристик:

• контролінг як головна функція координації системи менеджменту з 
метою забезпечити дії, спрямовані на цільове управління [2, c. 31];

• контролінг як інформаційне забезпечення управління підприємством 
орієнтованого на результат [7, c. 138].

Іншими словами, аналіз наведених підходів до змісту контролінгу в 
контексті управління результатами роботи підприємства дозволяє тлума-
чити контролінг як:

• функцію контролю (нагляду) за здійсненням функцій управління з ме-
тою координації системи менеджменту (функція координуючого контролю);

• метод інформаційного забезпечення управління результатами під-
приємницької діяльності.

Можливості контролінгу в здійсненні контролю за функціями управ-
ління з метою координації системи менеджменту на підприємстві забезпе-
чуються завдяки створенню інформаційної системи підтримки прийняття 
управлінських рішень на базі даних, що надходять із структур підприємства. 
Ці інформаційні потоки забезпечують процеси планування і контролю, на 
яких базується управління за результатами. Джерелом отримання інформа-
ційних ресурсів служить система кількісних показників, розроблених для 
постановки і вимірювання досягнення управлінських цілей [6, c. 140].

Необхідність застосування контролінгу в цілях управління результата-
ми діяльності підприємства обумовлено потребою в координації і контр-
олю, з одного боку, і необхідністю регламентації та формалізації управлін-
ських процедур по досягненню заданих результатів − з іншого.

Варто відзначити відповідність менеджменту і контролінгу зважаючи 
на наявність координуючої складової у того й іншого, тоді як координація 
як міжобласна функція в рамках процесу управління була названа «сут-
ністю менеджменту». Через розділення системи менеджменту на дві неза-
лежні субсистеми − координацію і контролінг − зростає необхідність саме 
координації. Хоча деякі підсистеми менеджменту, подібні організації та 
плануванню, виконують спеціальні координуючі завдання щодо оператив-
ної системи, залишається ще одне завдання координації всередині самої 
системи менеджменту як окремої системи менеджменту [1, c. 42].

На даному етапі координація ніяк не пов’язується з системою менедж-
менту в цілому, а адресується до оперативної систем. Більш того, зростаючі 
ускладнення і нестабільність навколишнього середовища підсилюють вну-
трішнє диференціювання системи менеджменту і потребу в об’єднуючій ролі 
координування. У цих умовах теорія контролінгу швидше неявно, ніж явно, 
говорить про те, що класичні інструменти координації (ієрархія, плануван-
ня, програмне управління та персональне лідерство) не здатні забезпечити 
необхідний результат. Отже, виникає проблема внутрішньої координації 
системи менеджменту, яку і покликаний вирішувати контролінг за допомо-
гою своєї інструментальної та методичної бази. Його завдання здійснювати 
контроль (нагляд) за виконанням функцій управління з метою координації 
системи менеджменту та ув’язки інформаційних потоків окремих структур 
підприємства в єдине ціле. У даному контексті контролінг може розумітися 
як функція координуючого контролю, заснованого на методі інформаційно-
го забезпечення управління за результатами [3, c. 7].
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В рамках реалізації методики контролінгу потрібний комплексний під-
хід до визначення джерел інформаційних ресурсів. Основним джерелом 
даних у системі контролінгу служить внутрішня облікова інформація, 
сформована в рамках фінансового та (або) управлінського обліку.

Облікова інформація як основний інструмент контролінгу повинна 
містити, насамперед, фактичні дані про витрати та обсяги обороту за вида-
ми продукції на базову дату. Ці дані, в поєднанні з передбачуваними харак-
теристиками інтенсивності їх вимірювання, використовуються як основа 
для розрахунку цільових планових показників витрат і обсягів обороту на 
планові дати. У ході контролінгу проводяться контрольні заходи − фактич-
ні значення показників зіставляються з плановими завданнями [6, c. 145]. 
На основі аналізу виявлених відхилень розробляються пропозиції про до-
цільність запровадження корегуючих заходів. Крім того, одним з найбільш 
ефективних методів впровадження управлінських технологій є поетапна 
зміна інформаційних і керуючих потоків підприємства. Його застосування 
означає послідовне проведення ряду кроків, ефективність кожного з яких 
можна оцінити відразу після його здійснення.

Висновки. Формування механізму інформаційно–аналітичної підтрим-
ки управління результатами діяльності підприємства, регламентація і фор-
малізація (моделювання) управлінських процедур по досягненню резуль-
татів покладається на контролінг, який являє собою функцію контролю 
(нагляду) за здійсненням функцій управління. У методичному аспекті роль 
і місце контролінгу в системі управління результатами полягає у визна-
ченні системи кількісних показників, використовуваних для опису цілей 
у процесі їх постановки і фіксації, вимірювання та оцінки їх досягнення.

Таким чином, проблеми вдосконалення механізму управління підпри-
ємством на основі контролінгу характеризуються потребою в інтегрованій 
методичній та інструментальній базі для підтримки основних функцій ме-
неджменту − планування, контролю, обліку та аналізу, координації різних 
аспектів управління бізнес–процесами і необхідністю ув’язки управлін-
ської інформації в єдине ціле.
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ПРОЦЕСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТВОРЕННЯ 
МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті викладений напрямок вирішення науково-практичної 
проблеми розробки методології механізму контролінгу економічної стій-
кості провесно-орієнтованого підприємства на засадах комплексного про-
цесно-орієнтованого підходу створення бізнес-цінності підприємства.

Ключові слова: контролінг, економічна стійкість, системний підхід, 
провесно-орієнтоване управління.

In this article the direction of solving scientific-practical problems of development 
methodologies mechanism controlling economic sustainability process-based on the 
principles of integrated process-oriented approach creating business-enterprise value.

Keywords: controlling, economic stability, systematic approach, process-ori-
ented management.

Вступ. Конкурентна боротьба на світовому ринку телекомунікацій заго-
стрила проблему забезпечення економічної стійкості вітчизняних телекому-
нікаційних підприємств, що зумовила необхідність пошуку та розробки ефек-
тивних механізмів застосування контролінгу, як складової системи управлін-
ня процесом досягнення кінцевих цілей і результатів бізнес діяльності компа-
нії, тобто в економічному відношенні, з деякою часткою умовності, як систему 
управління прибутком підприємства. Вирішення цієї проблеми, на наш по-
гляд, доцільно здійснювати через формування комплексного провесно-орі-
єнтованого механізму контролінгу економічної стійкості на засадах концепції 
створення бізнес-цінності телекомунікаційного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним, методологічним 
і практичним аспектам впровадження контролінгового механізму економіч-
ної стійкості підприємств різних видів бізнес діяльності присвячено багато 
наукових праць як вітчизняних [1,2,3] так і зарубіжних [4,5] вчених. Їх робо-
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ти, як правило, присвячені аналізу і визначенню методологічної сутності по-
няття «контролінг». При цьому відомі результати дослідження з контролінгу 
та його методів і засобів носять або узагальнюючий характер, або ж навпа-
ки – розглядають специфіку контролінгу окремої галузі виробництва. 

Постановка завдання. Метою статті є викладення авторського бачення 
вирішення науково-практичної проблеми розробки методології механіз-
му контролінгу економічної стійкості провесно-орієнтованого підприєм-
ства на засадах комплексного провесно-орієнтованого підходу створення 
управлінської цінності по вертикалі менеджменту та технологічній гори-
зонталі ланцюжка створення споживчої цінності підприємства з подаль-
шим формуванням і постійною актуалізацією базі знань про систему ме-
неджменту підприємства згідно концепції вимог нової версії міжнародно-
го стандарту ISO 9001: 2015 щодо якості системи менеджменту.

Результати дослідження. Виходячи з аналізу відомих результатів нау-
кових досліджень в області методології контролінгу, пропонується в якос-
ті методологічної основи розробки механізму провесно-орієнтованого 
контролінгу економічної стійкості підприємства обрати концепцію ство-
рення цінності бізнесу підприємства не в одній, як по відомій ідеї М. Пор-
тера («Ланцюжок створення вартості компанії» [6]), а в системній зв’язці з 
чотирьох ланцюжків цінності (рис.1): 

Рис.1. Система створення ланцюжків цінностей підприємства
Джерело: складено авторами на основі [6]

• ланцюжка створення управлінської цінності підприємства (бази 
знань про провесно-орієнтоване управління на стратегічному (TOP – man-
agement) і операційному рівнях (Middle -, Down – management) даного під-
приємства);

• технологічного ланцюжка створення споживчої цінності;
• ланцюжка створення цінності первинних даних (зведень, звітів) в тех-

нологічному ланцюжку створення споживчої цінності; 
• ланцюжка створення управлінської інформаційної цінності для ке-

рівників підприємства згідно піраміді процесного менеджменту. 
Ланцюжок А. Сутність ланцюжка А створення управлінської цінності 

підприємства відображає послідовність (технологію) рішення задачі ві-
дображення дерева бізнес- цілей підприємства у провесно-орієнтовану 
організаційну структуру управління підприємством згідно пропонованої 
авторської моделі відображення «структура слідує за стратегією» та базо-
вої множини RA правил композиції цього ланцюжка, внаслідок чого ство-
рюється цінність для управлінського персоналу підприємства як постійно 
актуалізована база знань про організацію системи менеджменту даним 
провесно-орієнтованим підприємством на стратегічному і операційному 
управлінському рівнях. При цьому задачу контролінгу пропонується звести 
до реалізації відповідного процесу щодо об’єктивного контролю за вста-
новленими ключовими показниками контролінгу якості і своєчасної акту-
алізації контенту бази знань менеджменту.

Ланцюжок В. Суть ланцюжка В створення цінності для споживачів 
підприємства відображає взаємодію (відповідну модель) за встановленою 
базовою множиною Rв правил композиції цього ланцюжка всіх видів опе-
раційної (технологічної) діяльності підприємства (базові бізнес-функції 
Fi технологічних бізнес-процесів ланцюжка), що вносять свій внесок до 
створення споживчої цінності для кінцевого споживача цільового ринку 
підприємства. При цьому задачу контролінгу пропонується звести до ре-
алізації відповідного процесу об’єктивного контролю за встановленими 
ключовими показниками контролінгу якості всіх видів операційної (техно-
логічної) діяльності підприємства (базові бізнес-функції Fi технологічних 
бізнес-процесів ланцюжка), що вносять свій внесок до створення спожив-
чої цінності для кінцевого споживача цільового ринку підприємства. При 
цьому задача контролінгу пропонується звести до реалізації відповідної 
системи бізнес-процесів об’єктивного контролю за встановленими клю-
човими показниками контролінгу якості протікання системи бізнес-про-
цесів всіх видів операційної діяльності підприємства за встановленим кри-
терієм (генеральна бізнес-ціль / інтегрований показник досяжності цілі) 
максимізації прибутковості бізнесу підприємства.

Ланцюжок С створення цінності первинних даних (зведень) операцій-
ної діяльності для керівників підприємства за встановленою базовою мно-
жиною RС правил композиції цього ланцюжка пропонується визначити 



526 527

як кортеж дій (технологічний процес) з документального відображення 
господарських операцій (бухгалтерський і управлінський облік) в кортежі 
технологічних бізнес-процесів ланцюжка В створення цінності для спо-
живачів підприємства згідно прийнятої на підприємстві політики бухгал-
терського і управлінського обліку. При цьому задачу контролінгу пропо-
нується звести до реалізації відповідного процесу об’єктивного контролю 
за встановленими ключовими показниками контролінгу якості (повноти, 
достовірності, своєчасності тощо) формування первинних даних (зведень) 
операційної діяльності в технологічних процесах всіх видів операційної 
(технологічної) діяльності підприємства (ланцюжка В).

Ланцюжок D створення управлінської інформаційної цінності для керів-
ників підприємства за встановленою базовою множиною RD правил компози-
ції цього ланцюжка пропонується визначити як кортеж дій зі збору, обробки 
і документального відображення інформації для центрів ухвалення управлін-
ських рішень по всій піраміді процесного менеджменту підприємства, вико-
ристовуючи первинні дані (зведення) операційної діяльності, які формуються 
у ланцюжку С. При цьому задачу контролінгу пропонується звести до реалі-
зації відповідного процесу щодо об’єктивного контролю за встановленими 
ключовими показниками контролінгу якості (повноти, достовірності, своє-
часності тощо) формування управлінської інформації в управлінських бізнес-
процесах по всій піраміді процесного менеджменту підприємства.

Виходячи з вищезазначеного, у якості основи створення механізму 
контролінгу економічної стійкості підприємства в контексті задачі форму-
вання його бази знань про організацію системи менеджменту пропонуєть-
ся обрати комплексну бізнес-модель синтезу системи процесно-орієнтова-
ного управління підприємством [7], яка представлена на рис.2. 

У даній комплексній моделі процесний аспект формування механізму 
контролінгу безпосередньо зводиться до розробки чотирьох моделей: моде-
лі піраміди процесного менеджменту, моделі ланцюжків створення цінності 
для внутрішніх споживачів підприємства і його зовнішніх (цільових) клієн-
тів, моделі управлінських бізнес-процесів (УБП) в їх системному управлін-
ському сенсі взаємодії, моделі технологічних бізнес-процесів (ТБП). 

Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 
запропонований методологічний підхід до розробки методології механізму 
контролінгу економічної стійкості процесно-орієнтованого підприємства 
ґрунтується на концепції (моделі) системи причинно-наслідкових зв’язків 
ланцюжків створення бізнес-цінності підприємства як по вертикалі ме-
неджменту, так і горизонталі ланцюжка створення споживчої цінності 
підприємства. Це дає можливість забезпечити високу ймовірність своє-
часного виявлення джерел бізнес-ризику, які впливають на економічну 
стійкість підприємства. Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є питання, пов’язані з розробкою моделі ризик-менеджменту про-
цесно-орієнтованого підприємства. 

Рис.2. Комплексна бізнес-модель синтезу системи 
процесно-орієнтованого управління підприємством
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
В ОСТАННІ РОКИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

У статті здійснено аналіз зміни рентабельності підприємств в Украї-
ні за останні роки та розглянуто чинники, що спричинили ці зміни. Визна-
чено найбільш збиткові галузі підприємств та запропоновано пріоритет-
ні шляхи підвищення рентабельності на цих підприємствах з урахуванням 
сучасного стану економіки України.

Ключові слова: рентабельність, прибуток, витрати, підприємство, опе-
раційна діяльність підприємств, рентабельність виробництва, прибутко-
вість підприємства.

The article carries out the analysis of changes in profitability of Ukraine in re-
cent years and considers the factors that caused these changes. The most detrimen-
tal industries are determined and it is suggested the priority ways to improve profit-
ability of these enterprises considered the current state of the economy in Ukraine.

Keywords: profitability, revenue, expenses, the company operating business 
activity, profitability, profitability of the company.

Вступ. Оцінка ефективності функціонування підприємств є важливим 
показником, що дає змогу проаналізувати, в які з них доцільно вкладати ко-
шти та розвивати в подальшому, а в яких необхідно здійснити певні зміни, 
щоб підвищити їх конкурентоспроможність і прибутковість. Для оцінюван-
ня ефективності діяльності підприємств використовуються різноманітні 
показники, такі як обсяги виготовленої та реалізованої продукції, величина 
прибутку, розміри інвестицій тощо. Поряд з ними застосовується також по-
казник рентабельності підприємства, який більш комплексно відображає 
результати діяльності, оскільки включає в себе не тільки доходи, а й витрати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання рентабельності 
підприємства зверталися такі науковці: Короткевич О. В., Тітов М.В., Ша-
рова А. В., Мазаракі А. А., Бугуцький О. А. та інші. Праці цих вчених стали 
методологічною та теоретичною основою проведеного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз останніх статистичних по-
казників рентабельності підприємств в Україні по галузям та визначення тих, 
які є найбільш збитковими. В статті досліджується сутність рентабельності та 
основні напрямки її підвищення для підприємств України в сучасних умовах.

Результати дослідження. Рентабельність – це співвідношення прибут-
ку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, який харак-
теризує інтенсивність їх роботи) [1, с. 223]. Вона означає прибутковість 
підприємства і визначається шляхом зіставлення прибутку або валового 
доходу з витратами або невживаними ресурсами. Це відносний показник, 
який вимірюється у відсотках.

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають 
остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони харак-
теризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різ-
них напрямів діяльності. Саме тому їх значно доцільніше використовувати 
для аналізу сучасного стану та тенденцій функціонування підприємств.

Але при цьому рентабельність підприємства напряму залежить від 
його прибутку. Для одержання максимального прибутку підприємство по-
винне найбільш повно використовувати ресурси, що знаходяться в його 
розпорядженні. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продук-
ції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції 
знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку 
веде до збільшення прибутку від реалізації продукції [2]. 

Показники рентабельності можливо об’єднати у декілька груп:
• показники, що характеризують окупність витрат виробництва та ін-

вестиційних проектів;
• показники, що характеризують прибутковість продажів;
• показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть розраховуватись на основі балансового прибут-

ку, прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку.
Залежно від рівня економічного розвитку країни, спрямованості еконо-

міки в цілому, смаків та вподобань споживачів, що купують ті чи інші товари 
та послуги, ступеня залучення інвестицій та багатьох інших факторів скла-
даються певні закономірності у рентабельності діяльності підприємств. Так, 
серед видів економічної діяльності найвищий рівень рентабельності мають 
підприємства, що займаються фінансовою діяльністю (73,0%), а також під-
приємства торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку (19,6%), в тому числі підприємства торгівлі автомобілями 
та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт (26,8%) [3].

Проаналізуємо останню статистику рентабельності підприємств (за 
2014 рік), беручи до уваги такі показники як результат та витрати опера-
ційної діяльності підприємства. Результати наведені у таблиці 1.

У 2014 році найменшу рентабельність мали підприємства професійної, 
наукової та технічної діяльності (-37,8%), у них було залучено багато ко-
штів, але прибуток виявився найменшим з усіх видів діяльності. Найбільш 
рентабельною галуззю в Україні за останній час є освіта (18,9%). 
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Однак, порівняно з попередніми роками, загальна рентабельність під-
приємств в Україні зменшилась. Після кризи в 2008 році, що значно вплину-
ла на діяльність економічних суб’єктів, а також в умовах сучасної політичної 
та економічної кризи, підприємства отримують значно менші обсяги при-
бутку, ніж раніше.

Багато підприємств зачиняються, зменшуються інвестиції та капіта-
ловкладення, зокрема з-за кордону, росте інфляція, що чинить вплив на 
попит на різноманітні товари та послуги. Ці та багато інших процесів нега-
тивно відображаються на загальних доходах підприємств, що призводить 
до зменшення їх рентабельності. Це відображено у таблиці 2, де наведено 
рівень рентабельності підприємств по галузям за останні п’ять років.

Таблиця 2
Рентабельність операційної діяльності підприємств 
за видами економічної діяльності за 2010-2014 роки

Рівень рентабельності (збитковості), %
2010 2011 2012 2013 2014

Усього 4,0 5,9 5,0 3,9 -2,0
сільське, лісове та рибне господарство 22,9 23,2 21,7 11,3 -7,4
промисловість 3,5 4,7 3,4 3,0 3,3
будівництво -1,5 0,2 -0,1 0,0 -3,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів 9,8 15,0 12,2 10,2 -3,8

транспорт, складське господарство, пошто-
ва та кур’єрська діяльність 5,6 6,1 5,4 3,5 2,4

тимчасове розміщування й організація хар-
чування -1,8 -0,1 -1,1 -2,8 -28,9

інформація та телекомунікації 7,4 7,6 10,5 11,8 1,5
фінансова та страхова діяльність 3,5 6,2 6,1 5,9 -3,2
операції з нерухомим майном 0,3 -3,6 2,8 3,1 -25,2
професійна, наукова та технічна діяльність -6,6 0,5 0,3 -1,3 -37,8
діяльність у сфері адміністративного та до-
поміжного обслуговування -3,3 -2,7 -2,9 -2,5 -13,0

освіта 4,9 7,4 8,2 8,4 18,9
охорона здоров’я та надання соціальної до-
помоги 4,0 2,6 2,7 3,1 -1,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -26,9 -24,4 -17,6 -8,0 -7,0
надання інших видів послуг 4,3 3,1 2,6 -0,9 -10,3

Джерело: складено авторами на основі [4, 5, с. 74]

Так, у 2011 році порівняно з 2010 зріс загальний рівень рентабельності 
підприємств (на 1,9%), а от починаючи з 2011 року почався спад цього по-
казника і у 2014 році він досягнув від’ємного значення (-2,0%). 
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Найбільш збитковими галузями підприємств є професійна, наукова та 
технічна діяльність, операції з нерухомим майном, діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміжного обслуговування, тимчасове розміщування й ор-
ганізація харчування. І якщо у випадку з операціями з нерухомим майном це 
пояснюється значним зниженням попиту на нерухомість в умовах кризи 2014 
року, то інші галузі є нерентабельними вже протягом останніх п’яти років. Це 
свідчить про необхідність проведення змін у підприємствах даних галузей.

Для підвищення рентабельності підприємства необхідно в першу чергу 
збільшувати прибуток, а цього можна досягти наступними шляхами:

• зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто 
знижувати її собівартість;

• максимально використовувати ресурси та потенціал підприємства;
• нарощувати обсяги виробництва та реалізації продукції.
Також до шляхів підвищення рентабельності підприємства можна віднести:
• покращення маркетингу, пов’язане з коригуванням стратегії і тактики 

маркетингу;
• усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, неустойок);
• підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але так, 

щоб ці ціни відповідали якості продукції тощо [6].
Для підвищення рентабельності підприємств професійної, наукової та 

технічної діяльності необхідно впроваджувати інновації та розробки, а та-
кож підкріплювати їх інвестиціями. Інвестори повинні бути зацікавлені у 
наданні коштів, тому нові наукові та технічні розробки повинні бути кон-
курентоспроможними на ринку.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 
включає в себе оренду, прокат та лізинг, діяльність туристичних агентств 
та туристичних операторів, обслуговування будинків і територій тощо. Для 
підвищення рентабельності цих підприємств потрібно збільшувати попит 
на товари та послуги, що надаються ними шляхом підвищення їх якості або 
розширення асортименту та зацікавленням споживачів у продукції (про-
веденням рекламної кампанії та різноманітними акціями) тощо.

Висновки. Рентабельність як показник ефективності функціонування під-
приємства дає уявлення про розмір прибутку, отриманого шляхом реалізації 
товарів та послуг або в результаті іншої діяльності, що приносить дохід по від-
ношенню до витрат на виготовлення цих товарів та послуг. Проведений аналіз 
показників рентабельності підприємств України за останні п’ять років показує, 
що наразі підприємства усіх галузей переживають спад, зумовлений негативним 
впливом кризових явищ на економіку. Для підвищення прибутковості підпри-
ємств необхідно в першу чергу врегулювати економічну ситуацію в країні шля-
хом законодавчих реформ, а потім звертатися до основних шляхів, що допомо-
жуть збільшити прибуток, наприклад, зменшення собівартості виробництва, 
більш повного використання наявних ресурсів підприємства, залучення інвес-
торів, підвищення попиту на продукцію та її конкурентоспроможності на ринку.
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розглянуті проблеми адаптивного управління сучасним під-
приємством, проаналізовано необхідність формування управлінської по-
літики забезпечення адаптації підприємства до умов зовнішнього серед-
овища, обґрунтовано базові методологічні принципи побудови системи 
адаптивного управління підприємством.

Ключові слова: нестабільність зовнішнього середовища, адаптація, 
адаптивне управління підприємством, фактори зовнішнього середовища, 
адаптивна стратегія. 

The article deals with the problem of adaptive management of modern enterprise, ana-
lyzed the necessity of forming policies for enterprise adaptation to environmental conditions, 
basic methodological principles of adaptive enterprise management system considered.

Keywords: instability of the environment, adaptation, adaptive enterprise 
management, environmental factors, adaptive strategy.

Вступ. Визначальною особливістю ринкової економічної системи є 
нестабільність, яка може мати різну природу і обумовлюватися цілим 
комплексом чинників. Відображаючи об’єктивні закономірності розвитку 
економічної системи, нестабільність суттєво ускладнює діяльність підпри-
ємств, дезорієнтує у виборі стратегічних пріоритетів, обґрунтуванні моде-
лей управлінської політики, підходів до її формування і реалізації. 
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В умовах відсутності повноцінних інститутів ринку, нестабільність серед-
овища несе значно більші реальні та потенційні загрози для ефективного 
і конкурентоспроможного розвитку підприємств. Зазначена особливість 
яскраво відрізняє економічну систему України. Протягом багатьох років се-
редовище діяльності підприємств тут характеризується складністю та зна-
чною невизначеністю, про що свідчать різні міжнародні рейтинги, – зокрема 
рейтинг глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму та рейтинг Doing Business. Причиною такої ситуації є абсолютно не-
адекватна, непослідовна та непередбачувана політика держави як суб’єкта 
регулювання. Відтак, все більшої актуальності набувають завдання пошуку 
моделей адаптивного управління підприємствами, які б дозволяли ефек-
тивно протистояти впливові зовнішніх дестабілізуючих факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми адаптації підпри-
ємств до умов зовнішнього середовища широко висвітлюються у працях 
вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема значний доробок у даній сфе-
рі належить А.А. Богдановій, О.О. Кравченко, М.В. Мельніковій, П. Друкеру, 
А. Чандлеру, П. Сенге, Ф. Котлеру, І. Ансоффу та багатьом іншим. Науков-
цями комплексно та ґрунтовно розкрито сутність адаптивного управлін-
ня, підходи до побудови адаптивних управлінських систем, запропоновано 
критерії оцінки ефективності їх реалізації тощо. Однак, певною мірою поза 
увагою залишаються окремі аспекти забезпечення адаптації підприємств 
саме в умовах значного потенціалу макроекономічної нестабільності. 

Постановка завдання. Розглянути особливості адаптивного управління 
підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища, обґрунтува-
ти загальні методологічні принципи формування моделей адаптації з урахуван-
ням реальних та потенційних загроз середовища підприємств у даний час. 

Результати дослідження. Діяльність будь–якого підприємства визна-
чається специфікою зовнішнього середовища, яке являє собою склад-
ну соціально–економічну систему і формується під впливом комплексу 
чинників. Дуже часто зовнішнє середовище характеризують специфікою 
міжфакторних взаємозв’язків, складністю, динамічністю, невизначеністю 
тощо. Саме здатність керівництва та менеджерів оптимізувати внутріш-
ньоресурсний потенціал підприємства відповідно до зовнішніх параметрів 
і визначає його ефективність та конкурентоспроможність протягом визна-
ченого періоду часу. Реалізація вказаного завдання в практичній площи-
ні неможлива без побудови відповідного організаційно–управлінського 
механізму, який би раціонально інтегрував усію сукупність управлінських 
підсистем і дозволяв підлаштовуватися під умови, що змінюються, тобто 
адаптуватися. Гнучкість, адаптивність є визначальними передумовами 
конкурентоспроможного розвитку сучасного підприємства. 

Актуальність зазначених проблем для вітчизняних підприємств оче-
видна. Аналіз рейтингу Глобальної конкурентоспроможності Всесвітньо-
го економічного форуму [10] дає підстави стверджувати про наявність 

цілого комплексу чинників, які ускладнюють їх ефективну діяльність. Це 
в першу чергу стосується таких складових індексу як макроекономічна 
стабільність, інститути та розвиненість фінансового ринку. У рейтингу 
Doing Business [10], який відображає регуляторні, фіскальні та ринкові об-
меження, що ускладнюють або сприяють веденню бізнесу в країні, Україна 
суттєво відстає від постсоціалістичних країн. Так, згідно з рейтингом Doing 
Business 2013 країна займала 137 позицію, при цьому Казахстан – 49, Біло-
русь – 58, Азербайджан – 67, Грузія – 9. Досягнення в останній рік певних 
позитивних зрушень у даному рейтингу принципового значення не має. 

Умови господарської діяльності в Україні значно ускладнені через не-
сформованість повноцінної моделі ринкової економіки та суперечливість 
політики ринкових перетворень протягом багатьох років. В останній час 
ситуація набула критичного характеру у зв’язку з посиленням макроеко-
номічної нестабільності та загостренням військово–політичної ситуації. 
Відтак, прогнозувати можливі зміни кон’юнктури ринків та розробляти 
ефективні стратегії виявилося практично неможливо. Виникла об’єктивна 
необхідність орієнтуватися на пасивну модель управлінської політики, яка 
звісно ж пов’язана з недовикористанням ресурсного потенціалу, однак 
убезпечує певною мірою від впливу можливих загроз. Однак, виходячи з 
необхідності стратегічної орієнтації будь–якого підприємства, об’єктом 
особливої має стати пошук моделі ефективної адаптації. 

У науковій літературі наводяться різні підходи до визначення сутності 
поняття «адаптація підприємства» [2; 6; 9]. Науковці розглядають адапта-
цію з точки зору ефективності функціонування підприємства, економіч-
ної безпеки, з точки зору стратегічної стійкості [1; 6]. Найчастіше сутність 
адаптації трактують як процес пристосування підприємства до зовнішніх 
мінливих умов, що включає в себе систему організаційно–економічних та 
соціальних регуляторів і має на меті забезпечення стійкості функціонуван-
ня організації у довгостроковій перспективі [6]. 

Адаптація суб’єктів господарювання – це пристосування їх параметрів до 
невизначених умов зовнішнього середовища, яке забезпечує підвищення 
ефективності функціонування на протязі усього життєвого циклу. Поряд із 
цим поняттям існує поняття адаптивного управління,  – передбачає управ-
ління у середовищі з неповною інформацією, у процесі, який змінюється 
при накопиченні нових даних для збереження цілісності системи [2; 4]. 

Адаптивне управління – вибір оптимального способу досягнення цілі, 
це спосіб управління, при якому цільові показники залишаються незмін-
ними, а поточні, короткострокові і середньострокові плани і бюджети мо-
жуть бути скориговані за наявності відхилень. Метою адаптивного управ-
ління є отримання та аналіз інформації, що надходить, і вироблення на її 
основі альтернатив розвитку підприємства. Головне завдання, – збережен-
ня стабільного розвитку в умовах змін зовнішнього середовища.
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Адаптація може бути спрямована на пристосування зовнішнього серед-
овища до потреб підприємства. Така адаптація називається зовнішньою. 
Властивість системи пристосовуватися до змін навколишнього середови-
ща шляхом зміни характеристик внутрішнього середовища називається 
внутрішньою адаптацією. Деякі автори зовнішню адаптацію називають 
активною, а внутрішню – пасивною [1, с. 24].

Розглядаючи адаптацію підприємства з точки зору реалізації конкурент-
них переваг у [9] пропонується виділити такі її види: адаптація до дій конку-
рентів; адаптація до впливу держави; адаптація до зміни попиту на продукцію; 
адаптація до дій постачальників; адаптація до змін ринків збуту. При цьому, 
реалізація зазначених напрямів адаптації в частині підвищення конкуренто-
спроможності підприємства може здійснюватися за такими секторами діяль-
ності: структурно–фондовим, науково–технічним, якісним, експлуатаційним, 
ресурсозберігаючими, економічним та організаційно–управлінським.

У [6] акцентується увага на тому, що адаптація, як і будь–який інший 
управлінський процес має свою логіку, – мету, завдання, принципи, види, 
моделі поведінки та інструменти. Так, мета адаптації розглядається з точки 
зору забезпечення виживання та ефективного функціонування підприєм-
ства в умовах зовнішнього мінливого середовища, досягнення стратегічної 
стійкості. Що стосується моделей адаптивної поведінки, то автором виді-
ляється лише три: активна, – адаптація до нововведень, змішана, – адапта-
ція до зміни кон’юнктури ринку, консервативна, – адаптація до соціально–
культурних і політико–правових умов. В якості інструментів пропонується 
реструктуризація, реінжиніринг, управління на основі імпульсів, модерні-
зація, управління «за слабкими сигналами». Зазначена автором структура 
механізму адаптації більшою мірою відповідає умовам повноцінного рин-
ку. Якщо ж зважати на специфіку середовища діяльності вітчизняних під-
приємств, то моделі адаптивної поведінки слід доповнювати, так само як 
і інструментарій. Основою їх розроблення має бути змішана модель, яка 
допускає певний вибір варіанту поведінки залежно від виду, інтенсивності 
впливу факторів середовища. 

Багато науковців характеризують адаптивність об’єкту такими харак-
теристиками як стійкість та гнучкість [8]. Стійкість – це здатність системи 
ефективно функціонувати в умовах зовнішнього впливу і внутрішніх збу-
рень. Під гнучкістю розуміють властивість підприємства переходити, в ре-
зультаті впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, з одного 
робочого стану в інший, з оптимальними затратами ресурсів і часу [6, c. 65]. 

У загальному вигляді сутність адаптаційної стратегії, як правило, поля-
гає в проведенні часткових, незначних змін в межах підприємства, що дозво-
ляє удосконалити раніше освоєні продукти і технологічні процеси та ринки. 
Варто також відзначити, що основна принципова відмінність адаптивної 
стратегії від інших полягає в її готовності до змін внутрішнього і зовнішньо-
го середовища у вигляді готового набору можливих варіантів поведінки.

До основних елементів адаптивного управління слід віднести внутріш-
ні змінні підприємства, що формують його потенціал і дозволяють оцінити 
адаптаційні можливості «виживання» та адаптаційні можливості розвитку 
[2]. Внутрішні змінні звичайно називають соціотехнічними підсистемами, 
тому що вони мають соціальний і технічний компоненти. Функції системи 
адаптивного управління безпосередньо пов’язані з базовими, такими як, 
прогнозування і планування; організація роботи; активізація і стимулю-
вання; координація і регулювання; контроль, облік і аналіз. У [3], де розгля-
даються окремі аспекти побудови організаційно–економічного механізму 
адаптації підприємства, виділяються такі його функції: збір інформації про 
стан середовища та функціонуванні підприємства, аналіз та виявлення змін 
середовища, побудова моделей можливих ситуацій, побудова моделей функ-
ціонування об’єкта в можливих ситуаціях, вибір цільової ситуації, формулю-
вання комплексу заходів досягнення цільової ситуації (адаптації), реалізація 
заходів з адаптації підприємства, контроль і оцінка результатів адаптації.

Формування адаптивної стратегії підприємства потребує комплексної 
оцінки середовища його діяльності. При цьому до уваги слід брати дина-
мічний характер чинників, відтак відомі методи стратегічного аналізу, такі 
як PEST–аналіз, SWOT–аналіз, метод SPACE та інші не даватимуть вичерпної 
інформації. При усіх недоліках, подібні оцінки мають базуватися на експерт-
них судженнях, що звичайно ж і відображає складність їх здійснення. З цією 
метою можна використовувати методику І. Ансофа, Р. Дункана. Саме остання 
базується на проведенні експертних оцінок. Разом з тим, вибір методики за-
лежить від специфіки середовища, природи його нестабільності, тенденцій 
змін, потенціалу загроз, їх взаємообумовленості та взаємозалежності. 

Адаптивна стратегія підприємства повинна поєднувати кілька варіантів 
розвитку, враховувати особливості вітчизняної макроекономічної ситуації, 
стан галузі, регіональне оточення підприємства і внутрішній потенціал. В ці-
лому, вибір правильної стратегії вже сам по собі представляє форму адаптації 
підприємства до можливих негативних факторів зовнішнього середовища. 

Реалізація адаптивної стратегії як комплексу технічних, організа-
ційних, інформаційних, правових та управлінських структурних заходів 
управління дозволяє утримувати організацію на шляху сталого розвитку, 
адекватно і швидко реагуючи на стан і зміни зовнішнього середовища, за-
безпечуючи оперативну перебудову діяльності всіх структурних одиниць. 

Адаптивна стратегія повинна бути гнучкою і передбачати необхідні 
резерви і можливості перерозподілу ресурсів у разі відхилень фактичних 
параметрів діяльності підприємства від планових [7, c.51–59]. Відтак вона 
завжди певною мірою пов’язана з додатковими витратами, з недовико-
ристанням ресурсів організації, потенціалу в цілому. Саме тому, формуючи 
стратегію, необхідно орієнтуватися на досягнення балансу інтересів між 
пріоритетами безпеки підприємства та рівнем використання ресурсного 
потенціалу. Зазначений аспект суттєво ускладнює пошук відповідної моде-
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лі адаптації, обґрунтування механізму його реалізації, потребує часто не-
стандартних підходів до розроблення тих чи інших рішень. 

Безумовно, адаптація є складним процесом, вона неможлива без комп-
лексного та системного стратегічного аналізу діяльності підприємства. 
Важливою особливістю адаптації в умовах значного потенціалу нестабіль-
ності є тимчасовий характер її цілей, оскільки непередбачуваність змін се-
редовища завжди обумовлюватиме перегляд базових орієнтирів. З огляду 
на це, ефективність адаптації визначається дотриманням ряду принципів 
[6]: принципу комплексності – передбачає врахування усіх сфер та аспектів 
діяльності підприємства; принципу системності  – зумовлює необхідність 
застосування системного підходу до вивчення, аналізу та запровадження 
заходів по адаптації; принципу результативності  – передбачає наявність 
кінцевого результату процесу пристосування; принципу ефективності – пе-
редбачає оцінювання бюджету адаптації та його порівняння з можливими 
втратами підприємства у випадку відсутності проведення заходів; прин-
ципу стратегічної спрямованості  – орієнтація на забезпечення стійкості 
підприємства у довгостроковій перспективі; принципу контрольованос-
ті – враховує наявність контролю на усіх етапах проведення адаптаційних 
змін; принципу основної ланки – передбачає орієнтацію на першочерговий 
пошук і розв’язання основної проблеми. Лише послідовна орієнтація на 
реалізацію зазначених принципів, незважаючи на їх загальний характер, 
може забезпечити реалізацію поставлених цілей в процесі адаптації під-
приємства до змін зовнішнього середовища, вчасний перегляд цілей та 
внесення відповідних змін у ті чи інші підсистеми управління. 

Висновки. Таким чином, формування стратегій адаптації та побудова гнуч-
ких адаптивних систем управління підприємством в умовах ринкової, конку-
рентної економіки є об’єктивно необхідністю. Адаптивність підприємства, бу-
дучи важливою передумовою конкурентоспроможності, завжди пов’язана з 
певним витратами, що вимагає зваженої оцінки в системі факторів «внутріш-
нє – зовнішнє середовище». В умовах значної нестабільності, зумовленої нега-
тивною динамікою макроекономічних складових адаптивні стратегії форму-
вати значно важче, оскільки цільові орієнтири можуть швидко змінюватися, 
а перехід на пасивну модель поведінки забезпечувати виживання. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЗА РАХУНОК АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ

У статті виокремлюється одна із головних складових конкуренто-
спроможності підприємства – асортимент продукції. Обґрунтовано, що 
вдало підібраний асортимент є запорукою успіху підприємства. У стат-
ті визначені чинники ступеня задоволеності запитів покупців, наведений 
зміст характеристик асортименту товару. Розглянуті заходи, здійснен-
ня яких передбачені системою формування асортименту.

Ключові слова: конкурентоспроможність, асортиментна політика, 
асортиментна концепція.

The article singled out one of the main pillars of competitiveness of the 
company  – product range. Proved that well-chosen assortment is the key to the 
success of the enterprise. In the article the factors satisfaction of customers requests, 
given the characteristics of the product range. Consider measures which implement 
a system product range.

Keywords: competitiveness, assortment policy, assortment concept.
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Вступ. Конкурентоспроможність та ефективність роботи кожного під-
приємства залежить не лише від правильного використання виробничого 
потенціалу, а й від асортименту продукції, яка реалізується.

Питання правильного формування асортиментної політики є актуаль-
ним, адже саме товар є результатом діяльності підприємства та джерелом 
отримання його прибутків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці визначення 
чинників, що впливають на формування конкурентоспроможності під-
приємства, та вивченню питання формування асортименту продукції 
приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Вагомий внесок у до-
слідження питань підвищення конкурентоспроможності підприємства за 
рахунок розширення асортименту продукції зробили І. Акімова, І. Ансофф, 
Я. Базилюк, В. Винокуров, А. Воронкова, Ю. Іванов, М. Кизим, Дж. Макар-
тур, Ф. Котлер, Е. Дихтля, Л. Балабанова, О. Оснач, А. Павленко та ін.

Постановка завдання. В умовах конкурентного середовища без онов-
лення асортименту неможливо обійтися, тому що новизна товарів  – це 
один із найважливіших критеріїв конкурентоспроможності підприємства. 
Тому важливим є своєчасний та постійний аналіз попиту для розробки 
вдалої структури асортименту.

Результати дослідження. За визначенням І. Ансоффа, конкурентоспро-
можність одночасно є і результатом конкурентної боротьби, і основою розвитку 
економіки окремого суб’єкта господарювання та суспільства в цілому [1, с.316]. 
Тому з розвитком суспільства потрібно розширювати вибір нових товарів. 

Щоб досягти високого рівня конкурентоспроможності всі підприєм-
ства мають головне завдання: вибір такого товарного асортименту, який 
би повністю задовольняв споживачів і приносив підприємству максимум 
прибутків. Для досягнення бажаного результату, керівництво підприємств 
має впроваджувати ефективну асортиментну політику.

Асортиментна політика – це система поглядів на розвиток асортименту 
та адекватна система заходів щодо її реалізації у сфері виробництва, обміну 
і споживання [2].

Головною метою асортиментної політики є отримання прибутку і за-
безпечення високої ефективності роботи торгових підприємств за рахунок 
відповідності структури та обсягу асортименту попиту споживачів.

Формування асортименту на підприємстві є досить складним проце-
сом, на який впливають дуже багато факторів. Якщо ігнорувати ці фак-
тори, то підприємство не зможе сформувати вдалий асортимент. Одним 
з найголовніших чинників, що впливають на формування асортименту, є 
споживчий попит. 

Для успіху на ринку необхідно забезпечити конкурентоспроможність 
товару. Конкурентоспроможний товар повинен задовольняти запитам по-
купця (потенційного споживача) на більш високому рівні, більшою мірою 
відповідати їх уподобаннями, ніж товари конкурентів [2]. Ступінь задово-

лення запитів покупців залежить від цілого ряду чинників: економічних, 
соціально-демографічних, технічних, національно-побутових (табл. 1).

Таблиця 1 
Чинники ступеня задоволеності запитів покупців

Чинник Склад чинника

Економічні 
чинники

грошові доходи населення і розподіл їх між окремими групами,
рівень роздрібних цін і їх співвідношення між окремими групами товарів, 
ступінь забезпеченості населення предметами тривалого користування.

Соціально-
демографічні 
чинники

соціальну і професійну структуру населення,
рівень освіти й культурного розвитку,
статевовіковий склад населення.

Технічні чин-
ники

технічна досконалість продукту, ступінь втілення в ньому новітніх науко-
во-технічних досягнень, якість товару: міцність, естетичні характеристи-
ки, безпека, функціональність, інше.

Національ-
но-побутові 
чинники

національний склад населення, 
звичаї.

Джерело: складено авторами на основі [1-5]

Особливе місце в комерційній діяльності підприємства займає асорти-
ментна політика. система заходів, по визначенню переліку товарних груп, 
які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку і які забез-
печують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.

Основними завданнями асортиментної політики є такі: задоволення 
потреб споживачів, завоювання нових покупців, оптимізація фінансових 
результатів підприємства та ін.

Основна сутність асортиментної політики полягає у такому:
• визначенні наборів товарних груп (видів, підвидів, марок),
• оптимальному співвідношенні базових моделей та їх модифікацій,
• встановленні співвідношення присутності на ринку товарів, що зна-

ходяться на різних стадіях життєвого циклу товару [3].
До основних характеристик асортименту товару належить ширина, 

глибина, насиченість і гармонійність (рис. 1).
Формування асортименту – це проблема конкретних товарів, їх окремих се-

рій, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами 
одиничного та серійного виробництва, «наукомісткими» і «звичайними» товара-
ми, упредметненими товарами і / чи ліцензіями та «ноу-хау». Під час формування 
асортименту виникають проблеми цін, якості, гарантій, сервісу, які залежать від 
того, чи збирається виробник відігравати роль лідера в створенні принципово 
нових видів продуктів, чи змушений слідувати за іншими виробниками. 

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асор-
тиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптимальної 
асортиментної структури товарного пропонування. За її основу беруть 
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споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також необхідність за-
безпечити підприємству найефективніше використання сировинних, тех-
нологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з 
низькими витратами. 

Метою асортиментної концепції є спрямування підприємства на випуск 
товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту 
конкретних покупців. Отож, асортиментна концепція – це своєрідна про-
грама управління розвитком виробництва та реалізації товарів. Цільова 
частина цієї програми стосується оптимізації структури асортименту, а 
програм на – передбачає систему заходів для досягнення такої структури у 
заздалегідь визначений період. Досягнення відповідності між асортимент-
ним пропонуванням товарів і попитом на них базується на визначенні та 
прогнозуванні структури асортименту. 

За прискореного науково-технічного розвитку виробництва та значної 
диференціації потреб прогнозування тенденцій розвитку асортименту на від-
далену перспективу має недостатню вірогідність. Тому прогнозуються лише 
головні напрямки розвитку, що допоможуть забезпечити майбутній ринко-
вий попит. Сутність формування асортименту полягає у плануванні всіх видів 
діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього виробництва та 
реалізації на ринку, а також приведення властивостей цих продуктів у відпо-
відність до вимог споживачів. Зрозуміло, що це безперервний процес, який 
здійснюється протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з мо-
менту зародження задуму аж до вилучення продукції з товарної програми.

Формування товарного асортименту підприємства неможливе без ви-
значення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх послуг. У су-
часному виробництві всі ці напрямки тісно взаємозв’язані і не диференці-
юються, що потребує досягнення компромісу між різними сферами вироб-
ничо-комерційної діяльності підприємства. 

Рис. 1. Характеристики асортименту товару
Джерело: складено авторами на основі [3]

У найзагальнішому вигляді система формування асортименту передба-
чає здійснення таких заходів [4]:

• визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз на-
явних способів використання продукції і особливостей споживчої поведін-
ки на відповідних ринках;

• оцінка товарів-аналогів, що їх виробляють конкуренти, за тими сами-
ми напрямками;

• критична оцінка власних виробів та аналогічної продукції конкурен-
тів з позицій покупців;

• коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня конкурентоспро-
можності окремих товарів;

• вивчення пропозицій щодо створення нових продуктів та поліпшення 
властивостей вироблюваної продукції, а також нових способів та сфер ви-
користання товару;

• розроблення специфікацій нових або поліпшених продуктів відповід-
но до вимог покупців;

• вивчення можливостей виробництва нової або модернізованої про-
дукції з урахуванням можливих цін, собівартості, рентабельності;

• розроблення спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів 
щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами про-
ведених випробувань виробу;

• оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що асортимент продукції – 

це одна із головних складових конкурентоспроможності підприємства, 
вдалий асортимент є індивідуальним для кожного підприємства. Органі-
зація асортиментної політики на підприємстві – це важливий та кропіткий 
процес, спрямований на якомога краще задоволення потреб споживача та 
отримання очікуваного прибутку. Для розробки асортиментної політики 
керівникам підприємства необхідно застосовувати стратегічні рішення, за 
допомогою яких формується асортимент.
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