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Working for yourself is a big dream of a lot of people. But only a few achieve this goal. 

Usually, it is happening due to a lack of knowledge about the managing of the company. And one 
of the most important things you should know about business are business planning and business 
language, that work for the effectiveness of communication skills and the formation of the 
company's business reputation. 

These are the things that will come in handy immediately after you decide to open your own 
company.  

A business plan is a written document that describes your business. It covers objectives, 
strategies, sales, marketing and financial forecasts. A business plan helps you to: 

– clarify your business idea 
– spot potential problems 
– set out your goals 
– measure your progress 
It can also help to convince customers, suppliers and potential employees to support you. 

The company can’t exist without a proper plan. Perfect examples of business plans are startups. To 
attract outside investors they need to show what their product will become in a couple of years, and 
they can’t do it without a plan. Good business plan should include a summary, products and 
services, marketing strategies and analysis, financial planning and a budget. The plan shows how 
serious you are about your product. Idea is great, but it is nothing without a strategy.  

So, after you created a plan, and attracted some serious investors you need to present them 
your strategy. This is the moment where your best ally is business language. The way you speak 
shows your ability to represent your thoughts and ideas.  

The financial world is full of special terminologies which you should know how to use 
properly. The right use of the business language gives you a huge leverage among other people. It 
makes you look more professional. An employee who can freely operate with business language 
skills is likely to be able to climb up the career ladder with ease. By understanding the 
communication skills needed in a workplace you can gain confidence to build strong relationships 
with your colleagues and clients. And that applies to businesses as a whole, too: a recent study 
conducted by Bersin and Associates reveals that organizations that are able to communicate their 
strategies in a clear and precise manner are 113 times more likely to achieve higher levels of 
profitability and efficiency. 

Here are five simple ways that will allow you to improve your business language skills 
quickly: 

– increase your vocabulary - improving vocabulary is key in mastering the specialized words 
used in business language. 

– read business-related material - you can significantly enhance your vocabulary by reading 
a wide variety of material related to your field or business. 

– play intellectual games - you can even learn business language by playing games like 
crosswords and word search games. 

– watch business-oriented programs - watching programs that focus on business is an 
excellent way to improve language skills, because the people in those programs will be using key 
terms frequently and correctly. 

– practise - learning new business terminology will not impact your communication skills 
until and unless these terms are used correctly in the daily communication. 
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There are a ton of material which you can learn from to study business planning and 
business language. I recommend these platforms that will help you to improve your skills: YouTube 
- The biggest video hosting has all the videos you might need; Podcasts (Apple, Google) - Perfect 
way to study wherever you are and you don’t even need to watch anything. Turn it on while you are 
driving, running, or just walking; TED - Best collection of educational videos on every topic you 
can think of; Special books - There is no doubt, that technologies improved our lives, but, in my 
opinion, nothing can surpass a book.  

The daily work of a manager consists of the ability to prioritize and is filled with individual 
or group interaction, making managerial decisions in order to achieve strategic goals, and constantly 
increasing the value of the company. The manager must be able to prioritize and motivate team 
members. 

The best managers understand that their strength and growth are in a team, for the benefit of 
which it is necessary to constantly work. It is important to have a mental picture of what and how 
you want to achieve. Determine the current perspectives and opportunities that will form the basis 
of the business plan. What is the structure of the company? Who will be responsible for performing 
certain functions, and what will you do yourself? What expenses and incomes are you forecasting? 
A business plan is like a photograph of a team during a game; it does not reflect the daily routine, 
constant risks and losses that need not only to be minimized, but also to be experienced, so it 
requires updating, revision and adjustment. 

People are the greatest resource in any enterprise. The main focus of a manager should be on 
communication with clients, investors, partners, colleagues, competitors, government officials, 
friends, family. It is important to be able to reward: with attention, stimulation of achievements, a 
constant reminder of the need, importance and irreplaceability of everyone's unique competencies. 
Particular attention should be paid to constant networking, effective communication in all electronic 
applications, improving individual reputation characteristics, meeting the needs of the team 
(training, material needs, health and safety issues, professional development, developing moral, 
ethical and cultural incentives, finding a balance in job satisfaction and remuneration, work and life 
balance. 

Mastering business language and business planning will help to achieve your company’s 
goals, to have better interactions between you and your coworkers or clients, and it will just make 
you a professional in your specialization with an impeccable reputation in the business world.  
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Інноваційна діяльність- це діяльність спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень і розробок для розширення й оновлення номенклатури та 
поліпшення якості своєї продукції (товарів, послуг), вдосконалення технології їх 
виготовлення з наступним впровадженням та ефективною реалізацією на внутрішньому і 
зарубіжних ринках, що передбачає цілий комплекс наукових, технічних, технологічних, 
організаційних, фінансових і комерційних заходів, які в своїй сукупності призводять до 
інновацій. [5] 

Сучасні тенденції економіки, такі як глобалізація, світова конкуренція, укрупнення 
компаній, зумовлюють високі вимоги до якості забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств. Перехід економіки на інноваційний тип розвитку неможливий без формування 
конкурентоспроможної в глобальному масштабі національної інноваційної системи та 
комплексу інститутів правового, фінансового і соціального характеру, що забезпечують 
взаємодію освітніх, наукових, підприємницьких та некомерційних організацій і структур у 
всіх сферах економіки та суспільного життя. Про актуальність та важливість теми свідчить 
значна кількість наукових праць, присвячених проблемам інноваційного розвитку 
виробничих підприємств. Можна відзначити роботи таких науковців, як І. В. Федулової та Л. 
І. Федулової, А. Амоша, В. Зянько, О.О. Маслак та К.О. Дорошкевич, А. В. Череп, Л. Ф. 
Чумак, Д. О. Крикуненко та В. Бурлака. 

Сьогодні є загальновизнаним той факт, що підприємства домагаються конкурентних 
переваг за допомогою розробки та впровадження інновацій. [1] 

Освоєння високих технологій в промисловості та випуск нової наукомісткої 
продукції- це ключові фактори сталого економічного розвитку. Важливим аспектом при 
цьому є відповідність діяльності кожної організації постійно мінливим умовам зовнішнього 
середовища. 

В умовах глобальних обмежень, викликаних пандемією COVID-19, інноваційна 
діяльність виробничого підприємства зазнала суттєвих змін, а її розвиток в деякій мірі 
призупинився. Стався несподіваний збій в діяльності виробничого підприємства. Економічна 
активність виробничих підприємств була різко знижена через вжиття заходів захисту від 
вірусу COVID-19, особливо постраждали ті галузі, на товари яких було зменшено попит.  

В сучасних умовах акцент на інноваціях зберігають ті країни, які й до розгортання 
пандемії характеризувались високим рівнем вкладень в науку і техніку як за рахунок 
приватних, так і державних інвестицій (зокрема США, Японія, Китай). Так, наприклад, 
впровадження цифрової технології QR-кодів, розробленої дочірньою компанією китайської 
групи Alibaba – Ant Financial, дозволило Китаю зупинити поширення коронавірусу ще в 
минулому році. Інший приклад – Стенфордський університет (штат Каліфорнія, США). 
Сприяння дослідженням, наявність потужної наукової інфраструктури, дослідницьких 
інститутів та наукових центрів, надали можливість вченим університету вже після кількох 
місяців пандемії, винайти розумні часи, які допомагають виявляти ознаки захворювання 
COVID-19 за даними пульсу. Відомо також і те, що група вчених Стенфордського 
університету у пошуку варіантів перепрофілювання існуючих лікарських засобів проти 
COVID-19 активно використовує технологію штучного інтелекту. [3] 

Інноваційне підприємництво покликане реформувати спосіб виробництва шляхом 
впровадження винаходів через використання нових технологічних можливостей для 
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виробництва принципово нових товарів, завдяки відкриттю нового джерела сировини або 
нового ринку готової продукції. 

Аналізуючи статистику в «доковідний» і «ковідний» періоди, видно, що в Індексі 
глобальної конкурентоспроможності у 2019 році Україна займала 60 місце з 141 країни. 
Показники витрат на НДДКР знаходяться на 67 місці, а стан розвитку кластерів- на 96 місці. 
Офіційна статистика свідчить про те, що у січні-грудні 2020 року інвестиції у сферу 
наукових досліджень та інноваційних розробок були скороченні на 41% порівнюючи з 
минулим роком 

В Україні слабо розвинений кластерний рух, що негативно впливає на формування 
середовища для розвитку підприємницьких ініціатив та стартапів. Так, за даними сервісу 
Startup Ranking, у 2018 році Україна посіла 42 місце серед 137 країн за результатами аналізу 
кількості стартапів. [2] 

За даними ДССУ (Державна служба статистики України), витрати на виконання 
наукових досліджень і розробок в Україні у 2019 році становили лише 0.43% ВВП, 
знизившись з 0.47% ВВП у 2018 році. Для порівняння, за даними Інституту Статистики 
ЮНЕСКО, у 2018 році в низці країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються, 
інвестиції в НДДКР показували стрімке зростання (зокрема в Республіці Корея: 4.53% ВВП, 
в Китаї: 2.14% ВВП, в Малайзії: 1.04% ВВП). Значні інвестицій в НДДКР здійснювали і 
розвинуті країни (в т.ч. США: 2.83% ВВП, Словенія: 1.95% ВВП, Канада: 1.56% ВВП, 
Польща: 1.21% ВВП). [3] 

Венчурний капітал є одним з ефективних джерел фінансування інноваційної 
діяльності. Основне завдання венчурного інвестування полягає в тому, щоб сприяти 
зростанню інноваційного бізнесу. Тут виникає проблема активізації ризикового 
інвестування, на шляху якого виникають значні перешкоди. Для її вирішення необхідна, в 
першу чергу, державна підтримка інноваційного підприємництва, метою якої є створення 
сприятливих умов для розвитку процесу венчурного фінансування інноваційної діяльності 
всередині країни. 

Для того, аби вивести Україну з поточної кризи необхідно більше уваги приділяти 
питанням створення успішного середовища для впровадження і розвитку стартапів та 
інновацій, а також в більшій мірі забезпечувати фінансування науки.  

Одним з найважливіших факторів інтеграції України до світового господарства є 
створення механізму сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах залежить від 
можливостей вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари, які відповідають 
вимогам світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу. Реалізація цього завдання 
вимагає проведення комплексних досліджень і визначає масштаби аналізу та розробок щодо 
удосконалення механізму державної підтримки українських підприємств і забезпечення їх 
конкурентоспроможності на світовому ринку. [4] 

Україна потребує створення стратегічного альянсу між бізнесом, університетом, та 
наукою. Відомо, що в березні поточного року з метою підвищення ефективності наукової та 
освітньої сфери підписано нову редакцію Договору про співробітництво між МОН України 
та НАН України. Втім, для стимулювання інновацій, саме державі належить вирішальна роль 
у наближенні науки та освіти до бізнесу. При чому, сучасні умови (в т.ч. принципи розвитку 
країн ЄС, який є головним торговельним партнером України) свідчать про актуальність 
інноваційних технологій зокрема у наступних сферах української економіки: декарбонізація 
економіки; органічне виробництво; штучний інтелект. Активізація інноваційної діяльності 
українського бізнесу сприятиме скороченню технологічного розриву між Україною та 
розвинутими країнами і дозволить економіці нашої країни вже в 2030-х роках увійти у 
висхідну фазу шостого глобального економічного циклу. [3] 
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На сьогоднішній день беручи до уваги розвиток промисловості все більш актуальним 

постає питання впровадження технологій. Враховуючи велику кількість наукових 
досліджень, які не знайшли своє місце у виробництві виникає потреба створити 
взаємозв’язок між бізнесом та наукою. Саме це дозволить передавати нові знання до 
комерційної галузі. За останні роки найрозвинутіші країни завдяки перебудові соціально-
економічного устрою створили нове інформаційне суспільство, головними факторами якого 
стали інформація та знання.  

Світ стоїть на межі технологічної революції, яка принципово змінить спосіб життя, 
роботи та відношення один до одного [1]. Процес глобалізації, який доволі сильно підвищує 
конкуренцію, в свою чергу стимулює створення нових конкурентних сфер. Насамперед це 
веде до жорсткого змагання звичними методами і призводить не лише до збільшення числа 
внутрішніх суперників підприємства, але й зовнішніх, які не мають обмежень у діях. 

В таких умовах, коли постійно підвищується конкурентний вплив на організацію 
необхідно впроваджувати інноваційні технології, при цьому враховувати не лише 
підприємство в цілому, а й підвищувати їх актуальність на світовому рівні.  

Під час процесу пристосування підприємства до змін, які викликані глобалізацією, 
інтелектуальний капітал як інструмент конкурентоспроможності можна отримати за рахунок 
впровадження наступних стратегічних рішень:  

– підвищення кваліфікації співробітників, використовуючи досвід компаній-лідерів 
(проходження стажування у міжнародних компаніях);  

– проведення аналізу потенціалу компанії;  
– постійний контроль ринкових тенденцій;  
– впровадження міжнародних інноваційних технологій та ноу-хау в діяльність 

підприємства. 
Темпи відновлення й освоєння та ефективність економічного обігу технологій багато 

в чому визначаються участю країни в цілому, а конкретніше, участю науково-дослідних 
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установ, підприємств і організацій, у міжнародному трансфері технологій [2]. Тому й 
показники участі країн у міжнародному трансфері, в експорті та імпорті технологій і 
динаміка їхньої зміни в часі є важливими індикаторами економічного розвитку [3].  

Для виконання трансферу необхідна постійна синергія між покупцем і продавцем 
технології протягом усього періоду здійснення трансферу. Під впливом керівництва 
компанії-одержувача повинна бути розроблена програма виконання умов та постійний 
нагляд за правильністю виконання процесу.  

Слід виділити, що отримувачі інноваційної технології являються своєрідним 
виробником цієї ж технології завтра. Відповідно можна зробити висновок, що процес 
трансферу прискорює розповсюдження технологій. 

Для того, щоб обрати метод або форму трансферу технологій необхідно звернути 
увагу на такі чинники: цільове призначення технологій, стратегія співробітництва з 
партнерами-розробниками, інвестиційні та технічні можливості компанії. В табл. 1 приведені 
методи передачі технологій у міжнародному трансфері. 

 
Таблиця 1 – Методи передачі технологій у міжнародному трансфері (складено авторами на 
основі [4; 5]) 

Класичні 
(в основному розуміються комерційні форми) 

Форми, які охоплюють більш широкий спектр 
можливих взаємодій для налагодження процесу 

трансферу 
1. Патентні угоди 
2. Ліцензійні угоди 
3. Інжиніринг  
4. «Ноу-хау» 
5. Франчайзинг  

1. Підписання ліцензійного договору 
2. Спільне підприємство 
3. Стратегічне партнерство  
4. Реалізація проекту «під ключ» 
5. Купівля обладнання або сервісу 
6. Працевлаштування іноземного менеджера або 
експерта 
7. Купівля іноземної фірми 
8. Прямі іноземні інвестиції  
9. Контракт про зворотні закупівлі 
10. ОЕМ-угода (виробництво первинного 
обладнання) 

 
Отже, міжнародний трансфер технологій допомагає забезпечувати підприємству 

відтворення потенціалу для уникнення вираженого суперництва. Відхилення підприємств від 
цілей, які направлені на уникнення відставання від курсу, який спрямований на створення 
інноваційного потенціалу зумовлений віддаленим та неоднозначним тлумаченням терміну 
«міжнародний трансфер технологій» агентами ринку та підрозділами підприємств. Процес 
здійснення трансферу не припиняється на етапі комерціалізації технології, тим паче він 
відбувається одночасно з моніторингом ринку інновацій. Саме це гарантує його 
пристосованість та маневреність. Слід зазначити, що фактори конкурентоспроможності 
підприємства змінилися. На сьогодні взаємодія фінансової та виробничої сфер не достатня 
умова стратегічної кампанії для забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності на 
світовому ринку.  

Міжнародний трансфер технологій являється фактором, який дає максимальну 
віддачу при його застосуванні. В свою чергу суб’єкти економіки отримують стратегічні 
можливості, які допомагають розвивати внутрішній ринок, галузі, впроваджувати досягнення 
розвинутих країн. 

Література: 
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В сучасних умовах гіперактуальності набуває стратегічне управління підприємством, 

що спрямоване на його інноваційний розвиток, через відповідність діяльності підприємства 
запитам споживачів, стимулювання швидкої реакції керівництва на сучасні виклики та 
адаптацію до змін, що забезпечить підприємству досягнення конкурентних переваг у 
довгостроковій перспективі. Однією з основних умов забезпечення підприємством 
конкурентних переваг є його здатність до постійного відтворення інновацій, що 
характеризується як інноваційний розвиток. В умовах розвитку економіки та науково-
технічного прогресу успішне функціонування підприємства багато в чому залежить від 
створення інтелектуального продукту, як результату інноваційної діяльності. Здатність 
впровадження у свій бізнес інновацій є одним із найбільш важливих факторів, що обумовлює 
посилення конкурентної позиції підприємства на ринку, тобто інновації можуть стати 
ключовим фактором розвитку та зростання прибутковості.  

Існують внутрішні та зовнішні джерела, що визначають появу інновацій на 
підприємстві, наприклад, самостійна розробка або купівля та адаптація до своєї діяльності 
нових для підприємства та/або для ринку технологій. Також розрізняють два основні типи 
інновацій. До першого типу відносяться продуктові інновації, в яких використовуються нові 
матеріали та комплектуючи або ж створення абсолютно нової продукції. До другого – 
належать процесні інновації, які пов’язані з новітніми технологіями та створення нових 
організаційних структур на підприємстві. Також в залежності від змін, які привносять 
інновації, відокремлюються радикальні та поліпшуючі інновації [1].  

Впровадження інновацій в діяльність підприємства зазвичай має позитивні наслідки, 
як наприклад: збільшення прибутку, зниження собівартості, збільшення кількості споживачів 
та частки ринки, залучення інвестицій і нових партнерів, підвищення іміджу підприємства 
тощо. Інновації необхідні в організаційній, виробничій, фінансовій та наукових сферах, 
оскільки саме в комплексі вони приносять найефективнішій результат. Сьогодні 
загострюється конкурентна боротьба і підвищуються вимоги споживачів, тому постійні 
нововведення можуть стати одним із факторів отримання конкурентних переваг. Проте, 
якщо вчасно не впровадити нові технології, це може призвести до незворотної втрати 
конкурентної позиції, повної або часткової втрати клієнтів і партнерів. Тому одним із 
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головних завдань менеджера є моніторинг конкурентів та появи нових технологій та 
продуктів на ринку, задля вчасного зміцнення свого становища ра ринку. 

В час постійних змін і швидкого росту економіки створення і впровадження інновацій 
на підприємстві є стратегічними кроками. Конкуренція і нестабільна ситуація на ринку 
стимулює підприємства до постійного розвитку та поліпшення переваг. Саме тому, 
незалежно від розміру бізнесу та виду діяльності підприємства, залишатись 
конкурентоздатними неминуче вимагає впровадження хоча б поліпшуючих інновацій, що 
полягає в зміні технології, процесу або асортименту товару чи послуги. Крім того, слід 
зауважити, що для успішної реалізації інновацій необхідно виділяти додатковий бюджет, 
проводити відповідне навчання персоналу та вміло організовувати сам процес створення та 
впровадження інновацій, а також розвивати необхідну співпрацю з іншими підприємствами. 
Оскільки дуже часто джерелом інноваційних ідей є підприємства саме малого бізнесу. 
Завдяки їхньої гнучкості та здатності швидко підлаштовуватись під зміни, які пов’язані із 
необхідність задовольняти споживчі потреби, вони здатні швидко створювати нові продукти. 
Тому своєчасна співпраця з представниками малого інноваційного бізнесу може забезпечити 
ефективний розвиток інноваційної діяльності більш великих підприємств [2]. 

Необхідність впровадження інноваційних змін підкріплюється створенням потенціалу 
для майбутнього розвитку та формуванням стійких конкурентних переваг на довгострокову 
перспективу, за що відповідає загальний стратегічний розвиток підприємства.  

На кожному підприємстві інноваційний розвиток є необхідністю. Адже організаційна 
діяльність стимулює розвиток на всіх етап діяльності підприємства. Слід зазначити, що 
підприємства, які активно використовують інновації у своїй діяльності, швидше досягають 
зростання прибутків. 

Основним завданням інноваційного менеджменту є організація і управління 
інноваційними проектами, тобто від ідеї, на якій будується проект, до реалізації готового 
продукту чи послуги на ринку. У зв’язку з тим, що вимоги споживачів швидко змінюються, 
необхідно постійно відстежувати конкурентоспроможність розробленого продукту (товару 
чи послуги) і на кожному етапі його життєвого циклу приймати рішення стосовно 
подальших дій: продовжувати виробляти цей продукт, почати розробляти нову більш 
досконалу модель або ж взагалі припинити випуск даного продукту і зосередити свій 
потенціал на нових проектах. Часом призупинення або відмова від роботи над розробками 
дозволяє запобігти значних фінансових втрат [3]. 

На сьогоднішній день для отримання конкурентних переваг недостатньо обмежитися 
інноваційним продуктом або процесом. Поява нових технологій, мінливість ринків, нові 
конкурентні гравці призводять до швидкого старіння продуктів і процесів, що створює 
необхідність діяти на всіх напрямах організації діяльності підприємства. Саме тому сьогодні 
мова йде про проникнення інновацій на всі рівні і сфери діяльності.  

Для того, щоб забезпечити ефективну діяльність підприємства з високими 
конкурентними перевагами необхідно впроваджувати інновації на всіх рівнях організації: від 
технології виробництва і розробки нового продукту чи послуги до використання новітніх 
бізнес-моделей в управління підприємством. Для створення механізму управління 
інноваційними процесами на підприємстві повинна бути створена система інноваційного 
менеджменту. 
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Забезпечення високого рівня мотивування працівників підприємств харчової 

промисловості під час виконання ними своїх посадових обов’язків є одним із найважливіших 
завдань управління. Для досягнення цього керівники усіх рівнів повинні вміло оперувати 
різними елементами складної системи мотивування, яка з-поміж іншого охоплює потреби 
працівників, їхні цінності, матеріальні та нематеріальні стимули, показники і критерії 
мотивування, особливості побудови базисної та бонусної частин заробітної плати тощо. 
Складність такого завдання ускладнюється в умовах кризи та посткризового періоду, адже 
змінюються умови функціонування підприємств і колективів. Відтак, у сучасних умовах 
вітчизняним підприємствам харчової промисловості важливо використовувати такі 
інноваційні технології мотивування персоналу, які в умовах обмеженості ресурсів все ж 
мотивуватимуть персонал до досягнення поставлених перед компанією цілей. Очевидно, що 
це має здійснюватись на засадах науково обґрунтованих положень та вивчення іноземного 
досвіду [1].  

Вивчення іноземного досвіду інноваційного мотивування персоналу підприємств 
харчової промисловості дає змогу стверджувати, що в економічно розвинутих країнах 
використовується чимало сучасних підходів до формування і використання інноваційних 
технологій мотивування персоналу. Попри це, як свідчить практика, в Україні такі технології 
ще не набули достатнього поширення у підприємств харчової промисловості. 

Система стимулювання праці в порівнянні з іншими промислово розвиненими 
країнами в Японії досить гнучка. Традиційно вона будується з урахуванням трьох факторів: 
професійної майстерності, віку і стажу роботи. Розмір окладу робітника, інженера, керівника 
нижчої та середньої ланок в залежності від цих факторів здійснюється за тарифною сіткою, 
які характеризуються категорією і розрядом. Більшість японських компаній в політиці 
матеріального стимулювання використовують синтезовані системи, що поєднують елементи 
традиційної (вікової та нової) трудової тарифікації працівників. До заходів нематеріального 
стимулювання, які широко використовуються в Японії, можна віднести активне залучення 
працівників у різні виробничі гуртки та рухи, такі як «За підвищення продуктивності праці», 
«За роботу без браку», «Контроль над якістю продукції». 

Доволі поширеним у західному бізнесі є використання як інноваційної технології 
мотивування системи KPI (Key Performance Indicators). Завдяки KPI кожен працівник 
розуміє, за що і який розмір винагороди він може отримати. У межах KPI кожен працівник 
має чітко визначені персональні завдання, а також установлені терміни їхнього виконання, 
завдяки чому компанія має змогу контролювати його діяльність [2]. 

Використання інноваційних технологій мотивування персоналу в американських 
підприємствах харчової промисловості виглядає дещо інакше. Кадрові служби багатьох 
американських підприємств харчової промисловості формують можливі переміщення 
співробітників на посаду в організаційній структурі фірми на період до п’яти років з 
урахуванням очікуваних вакансій. Велике значення в американській практиці приділяється 
добору і перевірці (тестуванню) кандидатів на керівні посади на всіх рівнях управління. 

На підприємствах харчової промисловості США враховують думку кожного 
працівника, найманому працівникові на всіх рівнях делегуються додаткові повноваження в 
управлінні виробництвом, розподілі прибутку, довіряють підготовку проектів, що дозволяє 
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відчути працівникові свою значимість у функціонуванні підприємства, а також створює 
усвідомлення того, що всі працівники знаходяться в однакових умовах. 

У Західній Європі на підприємствах харчової промисловості основними чинниками, 
на які звертають увагу працівники під час зміни місця працевлаштування, є рівень 
отримуваної винагороди (98%), сприятливе робоче середовище (97%), стабільний фінансовий 
стан підприємства (97%), а також стабільність працевлаштування (97%). Для працівників 
також важливі цікаві завдання і забезпечення балансу між роботою та особистим життям. 

Французька система інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств 
харчової промисловості характеризується великою різноманітністю економічних 
інструментів, включаючи стратегічне планування і стимулювання конкуренції, гнучкою 
системою оподаткування. Відмінна особливість її – включення стратегічного планування в 
ринковий механізм. Базисом ринкових відносин у французькій моделі є конкуренція, що 
безпосередньо впливає на якість продукції, задоволення потреб населення в товарах і 
послугах, зменшення витрат виробництва. 

Німецька система інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств 
харчової промисловості ґрунтується на тому, що в її центрі знаходиться людина з її 
інтересами як вільна особистість, яка усвідомлює свою відповідальність перед суспільством. 

Ця модель забезпечує в рівній мірі як економічний добробут, так і соціальні гарантії. 
Система участі працівників в управлінні виробництвом, що склалася в Німеччині є досить 
своєрідною. Вона включає: створення виробних рад, де спільно з керівництвом 
затверджуються такі питання, як статут підприємства, організація виробництва, питання 
робочого часу, визначення графіків відпусток, питання впровадження технічних засобів 
контролю за продуктивністю праці, питання соціального забезпечення, існування 
«робітника-директора» [3]. 

Шведська система інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств 
харчової промисловості відрізняється сильною соціальною політикою, спрямованою на 
скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь 
менш забезпечених верств населення. Політика солідарної заробітної плати спрямована на 
вирішення низки цільових завдань. Перш за все вона, поряд з ринковою конкуренцією, 
додатково стимулює процес постійного оновлення виробництва на основі останніх досягнень 
науки і техніки. 

Досвід економічно розвинутих країн засвідчує, що основним орієнтиром 
удосконалення існуючих технологій мотивування персоналу підприємств харчової 
промисловості повинен бути ринок. Відтак, у сферах матеріального і нематеріального 
мотивування розроблено й успішно використовуються різноманітні інструменти 
мотивування, які слід впроваджувати на сучасних підприємствах України. 
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Для довготривалого існування підприємства на ринку потрібні постійні зміни, 
адаптація до нових умов та задач, удосконалення виробничих процесів. Зміни зовнішнього 
середовища накладають відбиток на потребу коректування внутрішніх складових, аби 
організація відповідала новим вимогам споживачів, успішно протистояла конкурентам та 
застосовувала можливості впровадження нових технологій. Це свідчить про те, що доволі 
велика частка сучасного бізнесу проектно-орієнтована. І саме від розуміння який вектор 
надати проекту залежить успіх всього підприємства. З огляду на це, впровадження сучасних 
методів управління проектами витупає вкрай актуальним інструментом розвитку сучасних 
вітчизняних установ. 

Проблематикою управління проектами, займалась велика кількість як українських, так 
і зарубіжних вчених, серед яких: С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, П. П. Микитюк, Ю.С. Грисюк, 
Ф.Я. Ярошенко, Дж. В. Коллінз, Долорес Шервуд Стайгер, Паула Мартін, Карел Тейт та 
інші.  

Проект — це певний захід, комплекс заходів або процес з чітко визначеними 
термінами, спрямований на створення унікального продукту чи послуги в умовах часових та 
ресурсних обмежень, мета якого — створити унікальний продукт або отримати певні 
інноваційні результати. Управління проектом розглядається як планування, організація і 
контроль трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів проекту, що спрямовані на 
ефективне досягнення цілей проекту [1]. Тобто, це конкретна діяльність, мета якої — 
реалізувати всі поставлені проектом завдання шляхом прикладання виконавцями 
максимальної кількість зусиль, знань, досвіду, методик та інструментарію.  

Існує багато методів впровадження проектного управління на підприємствах, однак 
вони мають базуватись на галузі, спеціалізації та меті, яку прагне досягти компанія та 
обиратись залежно від конкретної ситуації. Зазвичай методи планування поділяють на 
календарне планування, стандартне планування, ресурсне планування, структурне 
планування, логістику, сіткове планування і керування тощо. Жорсткі методи управління 
застосовуються в умовах суворого формального управління проектом, зі зниженою довірою 
та високою відповідальністю замовника і виконавця. Прикладом такого методу є діаграма 
Ганта, коли кожен наступний етап виконується після попереднього. Гнучкі методи 
управління проектами базуються на поділі управлінської праці, що має горизонтальний 
характер: розподіл конкретних керівників на чолі підрозділів. Вони підходять у ситуаціях, 
коли неможливо структурувати завдання для виконання класичним підходом. До них 
відносять техніку Agile: замість етапів, проект розбивається на міні-проекти, які збираються 
в готовий продукт. Ініціація і планування проводяться для всього проекту, а розробка, 
тестування та інші етапи проводяться для кожного міні-проекту окремо. Це дозволяє 
передавати результати цих міні-проектів швидше, а приступаючи до нового міні-проекту, 
зміни вносяться без великих витрат і впливу на інші частини проекту [5,6]. На основі Agile 
було створено інші гнучкі методи, найбільш розповсюдженими з яких є Scrum, Lean, Kanban. 
Досить часто методи використовуються разом для створення оптимальної системи 
управління проектами. 

Метод Scrum поділяє проект на певні частини. Вони відразу можуть 
використовуватися замовником. Частинам надаються пріоритети і найважливіші 
відбираються першими для виконання в спринті (назва ітерацій в Scrum), що тривають від 
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двох до чотирьох тижнів. В кінці спринту замовнику надаються найважливіші частини, які 
вже можна використовувати, після чого команда переходить до наступного спринту [4]. 
Метою є поліпшення спілкування, спільна командна робота та швидкість розробки продукту. 
Даний вид роботи переважно використовується командами програмістів, але може бути 
адаптований в різних галузях: будівництві, ремонті, виробництві, політиці, медицині, 
державному управлінні, соціальних проектах, освіті. В Україні метод використовується 
компаніями Київстар та Lifecell, кредитними установами «ПриватБанк», «ОТП Банк», 
ПУМБ, компаніями в галузі IT-технологій «IPLand». 

Lean додає до принципів Agile схему потоку операцій (workflow) для того, щоб кожна 
з ітерацій виконувалася однаково якісно. У Lean, так само, як і в Scrum, робота розбивається 
на міні-проекти, які реалізуються окремо і незалежно. Але в Lean для розробки кожного 
проекту є визначені етапи (планування, розробки, виробництва, тестування і поставки або 
будь-які інші необхідні для якісної реалізації проектів етапи). Цей метод впровадили ПАТ 
«Яготинський маслозавод» [1], «Нова Пошта», «Київстар», «Альфа-Банк», «БіоФарма», 
маркетингова агенція «Fedoriv», агроіндустріальний холдинг «МХП» та аеропорт «Київ» [2]. 
Всі ресурси компанії, в тому числі і людські, використовуються в повному обсязі. Кожен 
учасник проекту може запропонувати ідеї для покращення, перевірити їх на практиці і є 
відповідальним за загальний результат. Це надає змогу моментально корегувати діяльність, а 
отже реагувати на запити споживачів, дії конкурентів та коливання ринку. 

Впровадження методу Kanban зумовлює необхіднвсть визначення етапів потоку 
операцій (workflow), які зображуються як стовпці, а завдання позначають спеціальні картки. 
Остання переміщується по етапах і на кожному з них відсоток завершення стає вищим. На 
виході – готовий до постачання замовнику елемент продукту. Для впровадження системи 
Кanban підприємство повинно мати чітку стандартизацію діяльності, стабільні бізнес-
процеси. Стандартизація торкається робочих місць всіх учасників процесу, запасів на всіх 
етапах потоку переміщення ресурсів – матеріальних і нематеріальних, а також всього потоку 
додаткових цінностей – від робочого місця, робочої лінії, складу, підприємства, 
постачальників та споживача. Це обов’язкова умова, оскільки в протилежному випадку ми 
стикнемося із втрачений часом та засобами. Практичне використання визначеної системи або 
її версій сприятиме поліпшенню якості продукції, що випускається; скороченню 
логістичного циклу та як результат – підвищення оборотность оборотного капіталу; 
зниженню собівартості виробництва; практичному виключенню страхових запасів і значного 
зменшення обсягу НЗВ. Kanban впроваджений в таких підприємствах як ПрАТ «Чумак», 
ПрАТ «АВК», ТОВ «Торговий дім Харківський жиркомбінат», ТОВ «Торговий дім 
Львівський жиркомбінат», ТОВ «Агрокосм», ТОВ «Ніссан Мотор Україна», ПрАТ 
«Криворізький завод гірничого обладнання», ПрАТ «Крафт Фудз Україна» [7]. 

Отже, у кожної з приведених методик є багато власних нюансів, переваг і недоліків. 
Який обрати, залежить від керівництва організації, специфіки її діяльності та команди, яка 
буде працювати над конкретним проектом. Управління визначеним процесом може 
допомогти в налагодженні виробничого процесу та розвити економіку підприємства в 
позитивному напрямі. Вибір оптимальної методики управління проектами забезпечить успіх 
реалізації проекту та підвищить конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на ринку.  
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В сучасних умовах жорсткої конкуренції в усіх сферах господарювання, ефективна 

робота організації стає неможливою без впровадження інновацій. Особливо гостро це 
стосується банківської сфери, де з впровадженням і використанням інновацій пов’язано не 
лише питання зручності обслуговування, а й питання безпеки вкладів клієнтів. 

 Діяльність у будь якій сфері сучасного суспільства може бути досить ефективною 
лише за умови широкого та постійного використання управління інноваційною діяльністю. 
Інноваційна діяльність передбачає цілий комплекс науково - технічних, організаційно - 
економічних і фінансових заходів. Банківська система забезпечує ефективний розвиток і 
функціонування усіх галузей господарської системи України, регулює потоки грошових 
коштів, створює передумови для розширеного відтворення економіки. Саме тому, 
підвищення фінансового інноваційного потенціалу є актуальним [1. стор.64]. 

Аспекти інноваційної діяльності банків досліджувались і зарубіжними і вітчизняними 
вченими, адже інноваційний процес у банківській сфері почався з 70-х років ХХ століття. 
Серед багатьох праць присвячених цій темі нами були виділені праці таких вчених: 
Філиппова С.В., Кузьмінов С.В., Задоя Ю.А., Єрмолаєва В.В., Андрощук І. В., Кравчук О. М. 
Яценко М.С. Крім зазначених наукових праць, інформаційною базою дослідження є чинні 
законодавчі та нормативні акти, що регулюють інноваційну діяльність в Україні. 

На нашу думку, використання інноваційних продуктів для банківського сектора 
економіки є вкрай необхідне, але практично поняття «фінансові інновації» до недавнього 
часу було маловідомим. 

Найбільш поширеним в сучасній економічній літературі є дослідження фінансових 
інновацій, які супроводжуються виникненням нових ідей або вдосконаленням вже відомих, 
які мають на меті збільшення прибутковості, або зниження ризиковості фінансових операцій, 
та реалізуються у формі фінансового продукту або технологій [1. с.65 ] 

Для того, щоб сформувати цілісне уявлення про поняття та сутність фінансових 
інновацій, вважаємо за доцільне дослідити насамперед термін «інновація». До нових 
концепцій теорії інноваційного управління, які за останні роки поширились на 
підприємствах нашої країни, та створили процес подальшого розвитку інновацій в 
банківський сфері можна віднести управлінський контроль. В широкому сенсі контролінг в 
усьому світі визначається як прогресивна комплексна система управління фінансовим 
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підприємством, яка здатна забезпечити йому стабільний розвиток, прибуток і досягнення 
цілей цього розвитку шляхом підвищення адаптивності до змін зовнішнього середовища [2] 

Класичними є визначення поняття «інновації», дані П. Друкером та Б. Санто. Так, на 
думку П. Друкера, «інновація - особливий інструмент підприємців, засіб, за допомогою якого 
вони використовують зміни як шанс здійснити новий вид бізнесу або послуг» [2]. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» [3], інновації - це новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери. У відповідності з міжнародними стандартами [4], під «інновацією» розуміється 
кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або 
вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого 
технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або у новому 
підході до соціальних послуг  

Розглядаючи банківську сферу, слід сказати, що існують різні за формою, але 
практично єдині за змістом визначення сутності фінансових інновацій. Деякі вчені 
пропонують розуміти «фінансові інновації» як удосконалення, напрямків та інструментів 
діяльності банку, тобто будь-які зміни, що покращують якісну основу відтворення 
банківських послуг. Зрозуміло, що коли йдеться про фінансові інновації, то маються на увазі 
інновації, що функціонують у фінансовій сфері. Поняття «фінансова інновація» передбачає 
якісний стрибок у роботі фінансового сектору, по суті - це вид творчості, який веде до появи 
зовсім нової, революційної технології, або новий поворот у використанні вже відомої ідеї. 
Прикладом такої творчості є розширення сфери строкових контрактів на торгівлю товарами 
й фінансовими інструментами, які раніше не використовувалися на ф'ючерсних 
майданчиках, введення нових варіантів свопів, створення нових типів взаємних фондів чи 
використання «смітникових» облігацій для фінансування викупу. Фінансові інновації - 
методи, застосовувані підприємствами для здійснення операцій з новими видами фінансових 
активів чи нових операцій з наявними активами задля ефективнішого використання їхніх 
фінансових ресурсів. Фінансова інновація є набором нових фінансових інструментів і 
фінансових технологій. Залежно від покладених на неї функції вона покликана розв'язувати 
різні завдання щодо реалізації товару або надання нових видів послуг, що є життєво 
важливим для кожного підприємства. Визначити сутність банківської інновації можна через 
визначення причин її виникнення у банківській сфері. Ці причини досліджуються, 
аналізуються з метою подальшої обробки інформації з викладкою нових рекомендацій щодо 
внутрішньої або зовнішньої діяльності комерційного підприємства в правовому полу, але з 
метою покращення банківського продукту [5]. 

Деякі науковці вважають, що одними з визначальних чинників розвитку сучасної 
фінансової системи є впровадження фінансових технологій та розвиток діяльності так званих 
фінтех-компаній. Орієнтація на неохоплений банківськими послугами сегмент і 
використання сучасних цифрових каналів дадуть змогу не тільки швидко збільшити 
залучення населення до фінансового сектору, але й досить швидко масштабувати бізнес 
фінтех-компаній в Україні. Застосування стратегії розвитку фінансових інноваційних 
технологій допомагатиме вдосконаленню загального фінансового менеджменту всіх 
економічних суб’єктів та розбудові фінансового простору країни загалом [6] 

Проаналізовавши понятійний апарат та деякі питання інновацій в банківській сфері, 
ми можемо зазначити, що насамперед вони поділяються на інновації у банківських 
технологіях (фінансові інновації, розвиток фінтех-компаній), інновації в управлінні банком 
як комерційною структурою, та інновації в технологіях обслуговування. Треба відмітити, що 
інновації в технологіях обслуговування та інновації у банківських технологіях щільно 
пов’язані між собою, та з розробкою принципово нових технічних рішень в наданні 
банківських послуг. Впровадження інновацій с системи управління банками мають на мету 
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прискорити та полегшити впровадження інших видів інновацій, та забезпечити ефективне 
функціонування системи управління банками. 
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Однією з найважливіших ознак сучасного суспільства є вступ в інформаційну еру 

розвитку, яка базується на «інтелектуальних технологіях». Це дає підставу ставити на чільне 
місце теоретичні знання, формуючи нові принципи організації суспільства. Відповідно до 
тенденції інформатизації суспільства формується концептуальна установка на 
інноваційність. Інноваційна діяльність набуває характеру випереджаючої, прогностичної, 
креативної діяльності, спрямованої в майбутнє. 

Сьогодні інновації розумно пов'язувати не з окремим сектором економіки, а з 
концепцією сталого розвитку, прийнятою в країні, з перспективами розвитку суспільства. Є 
всі підстави, щоб назвати сучасну епоху епохою інновацій. 

Кінець минулого століття показав, що акцент на високих технологіях, на підвищенні 
якості продукції, завдяки безлічі нововведень може сприяти «економічному диву», 
швидкому зльоту раніше індустріально відсталих країн. Комп'ютерні моделі дозволяють 
виявити і «анатомію» цього економічного дива, і економічних катастроф. 

Поняття «інновації» використовується практично повсюдно, є темою бесід як на 
побутовому, так і на професійному рівні, в т.ч. на рівні глав держав, міжнародних 
організацій тощо. Під інновацією можна розуміти кінцевий результат інноваційної 
діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, 
впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, 
використовуваного в практичній діяльності, нового підходу до соціальних проблем. 
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За глибиною внесених змін інновації можуть бути радикальними (тобто пропонують 
кардинально новий продукт або послугу, шлях вирішення проблеми і т.ін.) і такими, що 
поліпшують (тобто вдосконалюють вже існуючий продукт, послугу і т.д.). Розвитку нових 
галузей економіки сприяють радикальні інновації. Радикальні інновації в довгостроковій 
перспективі призводять до того, що нові галузі не тільки з'являються, але поступово стають 
домінуючими; створюється єдиний ринковий простір. У сучасному суспільстві, яке, так чи 
інакше, йде по шляху глобалізації, навіть одна інновація може сприяти створенню єдиного 
ринку, кордони якого не піддаються вимірюванню, стимулюванню конкуренції та 
підвищенню конкурентоспроможності окремої фізичної особи, організації, країни. 

Категорією, що тісно пов'язана з поняттям «інновація», є інтелектуальна власність. 
Поява все нових та нових видів інновацій, які, часом, не підпадають під регулювання 
жодного вже існуючого нормативного правового акта в області регулювання інтелектуальної 
власності, стимулює розвиток законодавства шляхом розробки нових документів; отримання 
комерційної вигоди. Фактично, інновації є генератором прибутку. Інновації надають 
можливість фізичній або юридичній особі отримувати більш високий прибуток за 
допомогою створення продукції більш високої якості, зниження собівартості виробництва, 
збільшення обсягів випуску продукції в одиницю часу і т.д. Також слід зазначити, що 
закріпивши інтелектуальні права на інновацію (найважливішим з яких є виключне право), 
можна зробити ліцензійний договір на основі простої або виключної ліцензії, або продати 
виключне право, що також є джерелом отримання прибутку; збільшення частки ринку, 
розширення кола потенційних покупців, завоювання нових сегментів ринку, стабілізації і 
закріплення положення на ринку; зниження витрат виробництва за рахунок використання 
більш економічних технологій, що дозволяють скорочувати обсяги споживання води, енергії. 
Технічні (технологічні) або продуктові інновації сприяють виробництву продуктів з новими 
або покращеними властивостями, наданню більш якісних послуг, які будуть максимально 
відповідати потребам людини; зростанню кількості кваліфікованих кадрів. Таким чином, 
підвищується як загальна, так і спеціальна професійна підготовка кадрів. Практично кожна 
інновація, в тій чи іншій мірі сприяє задоволенню потреб людини. Навіть інновації, зроблені 
в рамках фундаментальних досліджень, в остаточному підсумку знайдуть своє відображення 
в прикладних, і тим самим будуть задовольняти потреби індивіда. 

В даний час вся світова спільнота приділяє достатню велику увагу вирішенню 
глобальних проблем людства. Багато з цих проблем (продовольчу, екологічну, ядерну і т.д.) 
неможливо вирішити без створення інноваційних продуктів і методів. Тут необхідно 
зауважити, що інновації, спрямовані на вирішення глобальних проблем людства, доцільно 
проводити шляхом тісної взаємодії всіх країн світу, в т.ч. заснованого на постійному обміні 
інформацією, результатами досліджень. Так, фінансування таких інновацій має частково 
здійснюватися за рахунок коштів профільних міжнародних організацій. Інновації, що 
сприяють вирішенню глобальних проблем людства, мають бути доступні населенню будь-
якої країни світу, що можна забезпечити шляхом підписання різних конвенцій і створенням 
міжнародних організацій. Безумовно, тут постає питання про комерціалізацію таких 
інновацій і втрати розробником конкурентної переваги. Однак, якщо врахувати, що 
суспільство рухається по шляху створення соціальної економіки, то дані питання повинні 
піти на другий план у порівнянні з можливістю вирішити глобальні проблеми суспільства. 

Сьогодні інновації безумовно сприяють зростанню рівня життя населення та розвитку 
людини як особистості. Тут можна виділити три основні моменти: 1. інноваційна діяльність, 
при інших рівних умовах, приносить прибуток, що в кінцевому підсумку, сприятливо 
позначається на доходах окремих фізичних осіб; 2. здійснення споживчих інновацій, 
спрямованих на поліпшення умов життя, сприяє створенню комфортної обстановки 
життєдіяльності людини; 3. винахід нових засобів комунікацій дозволяє не тільки розширити 
коло спілкування, а й удосконалюватися в професійному і культурному плані, шляхом 
пошуку та аналізу великого обсягу інформації. Створення будь-якої інновації приводить 
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індивіда до усвідомлення своєї корисності для суспільства, сприяє підвищенню його 
самооцінки. В рамках створення соціальної, людиноорієнтованої економіки, даний факт є 
вкрай важливим.  

Необхідно відзначити, що в силу специфіки інновацій в розрізі галузей, видів 
діяльності, регіонів і т.д. для кожної конкретної інновації можна уявити свій індивідуальний 
набір функцій, які вона виконує. Роль інновацій в сучасному світі важко переоцінити. 
Інновації виконують як економічну, так і соціальну функцію, охоплюють всі сторони життя 
суспільства, зачіпають особистісні питання. У довгостроковій перспективі без інноваційної 
діяльності неможливий подальший економічне і культурне зростання інтенсивним шляхом 
розвитку. 

Різко зросла роль організації та самоорганізації в технологічному розвитку. XXI 
століттю судилося стати століттям high-hume - високих гуманітарних технологій, 
спрямованих на розвиток і ефективне використання можливостей окремих людей і 
колективів. Інноваційну економіку часто називають «економікою, заснованою на знаннях». 
Стратегічний потенціал розвиненої країни почав визначатися творчим потенціалом і рівнем 
науково-технічної та організаційно-політичної еліти. «Навчити вчитися», «навчити 
правильно ставити запитання і ставити цілі» стало важливіше, ніж дати певний набір знань і 
професійних навичок, які дуже скоро втрачають своє значення. 

Тож сучасна епоха інновацій є серйозним іспитом та рушійною силою світової 
економіки для країн, технологій, освітніх систем і соціальних інститутів. 
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В сучасних динамічних і несприятливих умовах зовнішнього середовища ефективний 

розвиток підприємств визначається тим, наскільки керівники володіють інструментами і 
методами стратегічного управління. Стратегічним управлінням, або управлінням 
стратегічним розвитком організації називається управління, що орієнтує виробничу 
діяльність за запитами споживачів, гнучко й швидко реагує та забезпечує своєчасні зміни, які 
відповідають оточенню та дають змогу компанії досягти конкурентних переваг і поставлених 
цілей в довгостроковій перспективі. Управління стратегічним розвитком підприємства 
обов’язково має бути ефективним, оскільки від нього насамперед залежить 
конкурентоспроможність підприємства та можливість максимізації прибутку. 

Потужним інструментом управління конструюванням і стратегічною перебудовою 
діяльності компаній в період переходу з індустріальної стадії розвитку економіки в 
інформаційне суспільство є бізнес-інжиніринг, тобто наукова концепція управління 
організаційним розвитком підприємства в інформаційному столітті, що базується на 
використанні інформаційних технологій, наукових методів і моделювання. 

Досвід створення інформаційних систем та застосування інформаційних технологій в 
управлінні економічними об’єктами показує, що ефективність роботи підприємства цілком 
залежить не тільки від рівня автоматизації інформаційних процесів, а в більшій мірі саме від 
аналітичної направленості процедур даної управлінської діяльності та в обґрунтованості 
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прийнятих спеціалістами управлінських рішень. В основі цього лежить системно-технічний, 
інженерний підхід, який забезпечує бізнес-інжиніринг. 

Бізнес-інжиніринг – це виконання системи проектувальних робіт з розробки методів 
та процедур управління компанією, коли без зміни прийнятої організаційної структури 
управління досягається покращення фінансового становища організації. 

Мета бізнес-інжинірингу полягає у забезпеченні фахівцеві якнайбільш сприятливих 
умов праці з одночасним: підвищенням рівня прибутковості підприємства; зниженням 
собівартості проектувальних робіт; скороченні внутрішніх витрат; підвищенні професійної 
підготовки, відповідальності та продуктивності праці персоналу; збільшенні обсягу продажів 
компанії. 

Інжиніринг бізнесу застосовується задля підвищення ефективності управління 
виробничими і господарськими процесами при створенні інформаційних систем. Основою 
бізнес – інжинірингу, як технології управління, є системно-технічний та структурно-
функціональний методи у проектуванні бізнес - процесів, що дозволяє більш результативно 
використовувати переваги нових інформаційних технологій і людських ресурсів та 
забезпечує досягнення успіху і уникнення можливих ризиків управлінської діяльності. 

Серед численних проблем, які можна вирішити в результаті оптимізації бізнес-
процесів, основними є наступні: зміна структури процесу шляхом введення одночасно 
виконуваних завдань, що дозволяє усунути зайві цикли і зробити структуру більш 
раціональною; зміна структури організаційної звітності та підвищення кваліфікації 
співробітників шляхом комплексного вдосконалення процесу; скорочення обсягу 
документації, раціоналізація і прискорення документообігу і потоку даних; розгляд 
можливих заходів щодо залучення зовнішніх ресурсів (тобто по передачі функцій 
зовнішньому виконавцеві); впровадження нових виробничих і ІТ-ресурсів для покращення 
функцій обробки. 

Бізнес-інжиніринг передбачає обов’язковий набір прийомів та підходів, що 
підприємство має використовувати задля проектування бізнесу згідно зі своїми 
стратегічними цілями. Діяльність підприємства розглядається як процес, що може бути 
спроектований, змодельований, та за необхідністю перепроектований згідно з інженерними 
принципами та врахуванням специфіки діяльності компанії. 

Прикладами напрямків робіт по вдосконаленню бізнес - процесів можна назвати: 
вдосконалення процесу управлінського обліку та фінансового планування з метою швидкого 
доступу до важливої інформації; скорочення термінів освоєння нових видів продукції і 
виведення її на ринок; скорочення циклу обслуговування клієнтів тощо. 

Необхідність вдосконалення бізнес-процесів привела до створення методології 
управління процесами, яка включає шість основних кроків: визначення власника (власників) 
процесу; опис меж і інтерфейсів процесу; опис самого процесу за допомогою програмного 
інструментарію; установка крапок контролю за процесом; вимірювання показників процесу в 
крапках контролю; аналіз отриманої інформації і пропозиції щодо вдосконалення бізнес – 
процесу. 

В аспекті аналізу та оптимізації бізнес-процесів, методологія управління процесами і 
відповідні інструментальні засоби дозволяють виявляти: дублювання функцій, вузькі місця, 
витратні центри, якість виконання окремих операцій, зайві операції, відсутність або 
неповноту інформації, можливості автоматизації, можливості впровадження систем 
управління якістю. 

Інформаційні технології радикально змінюють саме уявлення про управління 
організацією, значно підвищуючи роль стратегічного управління і, відповідно, вимоги до 
нього. Сучасні інформаційно-технічні засоби дозволяють реалізувати практично будь-яку 
ідею, сформульовану в рамках управління стратегічним розвитком компанії.  

Інформаційні системи управління та інформаційні технології з використанням 
комп’ютерного моделювання сприяють створенню для фахівця, економіста, менеджера 
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найбільш сприятливих умов для вибору, аналізу і впровадження доцільного варіанту 
стратегічного розвитку компанії згідно запланованих фінансових показників.  
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З найдавніших часів порти є центрами культурного та комерційного обміну. 

Транспорт - одна з ключових галузей економіки України. Транспортна інфраструктура 
включає єдиний комплекс - розгалужену залізничну мережу, розвинену дорожню мережу, 
морські та річкові порти (термінали), аеропорти, а також великі авіасполучення, вантажні та 
митні термінали. Від функціонування і розвитку цього сектора залежить майбутнє 
української держави, її ділова репутація у світі та благополуччя його народу. 

Розвитку морського транспорту в Україні перешкоджають недосконала нормативно-
правова база, застаріла портова інфраструктура та відсутність сучасного флоту. Наявне 
обладнання українських портів дуже енергоємне, часто зі значним ступенем зносу. Фактичні 
параметри глибини для деяких морських портів не відповідають зазначеним у специфікаціях, 
що не дозволяє використовувати весь потенціал існуючої прибережної інфраструктури. 
Однак збори вище, ніж в портах інших чорноморських країн, що означає значно меншу 
привабливість українських портів і більш повільне зростання перевезень, в тому числі 
транспортних.  

Процес управління портами має ґрунтуватися на суцільній політичній, економічній та 
державній стратегії розвитку, що сьогодні є складною проблемою під час їх адміністрування. 
Для цього потрібна командна робота, спрямована на створення і забезпечення безпечної і 
ефективної роботи транспортного комплексу України, інтегрованого в глобальну 
транспортну мережу, перетворення України в регіональний транспортний вузол, задоволення 
потреб суспільного транспорту і поліпшення умов ведення бізнесу для підтримки 
конкурентоспроможності та ефективності галузі. 

Кінцева мета реформи - створити в Україні ефективну транспортну систему, 
задовольнити потреби суспільства в безпечних і доступних за ціною транспортних засобах, 
поліпшити умови для ведення бізнесу в транспортному секторі та інтегрувати українську 
національну транспортну мережу в глобальну. 

Протягом останніх 30 років уряди різних країн ініціювали ряд реформ, вирішили 
дистанціонуватися від безпосереднього управління портовим бізнесом та операціями. Таким 
чином, для портів потрібна нова парадигма управління, яке відповідає сучасному 
глобальному управлінню інфраструктурними послугами. Основними факторами, які 
впливають на традиційний уклад є: екологічні, демографічні та технологічні чинники, які в 
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свою чергу формують й тенденції розвитку даного напрямку. Порти розширюють 
можливості як національних, так і міжнародних фірм. Це в свою чергу дозволяє покращити 
умови та знижувати ціни для користувачів портового руху. Вони включають усі сектори 
економіки (виробничі фірми, важку промисловість, роздрібну торгівлю). 

 
Таблиця 1 – Тенденція до змін в стивідорній галузі  
Тенденція 1. 
Територіальний розвиток  

Портові операції з кожним роком все складніше виконувати. Тому 
спостерігається диверсифікація та інтенсифікація земельних ресурсів. 
Потрібно знаходити нові шляхи взаємодії порту та міста  

Тенденція 2. Посилення 
протекціоністських 
заходів 

Даний процес зумовлений зміною та переорієнтацією галузей, що може 
негативно позначитися на торгівлі  

Тенденція 3. Орієнтир на 
країни Азії 
 

Оскільки в країнах Азії підвищується розвиток технологій, а робоча сила 
так і залишається дешевою, це впливає на зміни торговельних маршрутів 
та розташування портів.  

Тенденція 4. Технології 
 

Процес старіння населення може призвести до застосування 
автоматизації в багатьох сферах, це призведе до збільшення проблем з 
кібербезпекою та необхідністю надання персоналу технологічних знань  

Тенденція 5.  
Орієнтація підприємств 
на нішеві ринки  

Оскільки спостерігається тенденція надмірності потужностей на 
підприємствах контейнерних перевозок - це може призвести до вибору 
підприємством певної ніші  

Тенденція 6. Формування 
нових ланцюжків 
створення цінності 
продукту 

В результаті посилення регулювання з боку суспільства (moral social 
license to operate), очікувано зросте інтерес до сталого розвитку. 
Парадигма «великий, більше, найбільший» зміниться на «зелений, більш 
зелений, самий зелений». 

Тенденція 7. 
Використання 
альтернативних 
торговельних шляхів 

Глобальне потепління може стати причиною освоєння Північного 
морського шляху і трансполярного проходу для морських перевезень  
 

Тенденція 8. Збільшення 
інвестицій  

У зв'язку із змінним економічним балансом світові держави такі, як 
Китай, вже реалізують певні ініціативи по зміцненню своєї позиції в 
глобальних торгових мережах, тим самим впливаючи на існуючі 
торговельні моделі. 

Тенденція 9. Оптимізація 
стратегії для створення 
нового конкурентної 
переваги 

Порти, орієнтовані на сталий розвиток і використання 
високотехнологічних рішень, забезпечують собі нові конкурентні 
переваги, тим самим знижуючи важливість їх місця розташування. 
 

Тенденція 10. Тіснішу 
співпрацю 

Тиск на маржу і технологічний прогрес ведуть порти і перевізників до 
необхідності розширеного співробітництва. 

 
Адміністрація морських портів України в 2020 році отримала 2,65 млрд грн чистого 

прибутку, що на 62,7% більше, ніж було в 2019 році. Як повідомляється, показник чистого 
доходу від реалізації продукції за підсумками 2020 року склав 7,38 млрд грн (+ 5%). До 
державного бюджету та цільових фондів перераховано 3,62 млрд грн. Згідно з 
оприлюдненою інформацією, заощадити на закупівлях, завдяки використанню майданчика 
ProZorro АМПУ в минулому році вдалося 194 млн грн [1]. 

Існують безліч факторів, які обмежують діяльність портів, до них відносять: 
концентрація усіх керівних повноважень в руках АМПУ; відсутність взаємодії портів з 
місцевими громадами; обмеженість портової влади; нестача професійних кадрів; корупційні 
схеми; недосконалість законодавчої бази України. 

Питання днопоглиблення в українських портах продовжує бути однією з найбільш 
злободенних тем серед фахівців морської галузі. В українських портах важливо проводити 
поглиблення дна до 21-21,5 м для того, щоб вони могли приймати "ньюкаслмакси". Для 
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України просто обов'язково продовжувати поглиблювати дно для того, щоб залучати візит 
нових транспортних ліній і великих судновласників [2]. 

Важливо також налагодити взаємодію міста та порту. Це дозволить збільшити робочі 
місця в певному місті, відбудеться розвиток регіону і країни в цілому, приріст промислового 
виробництва.  

Оскільки АМПУ єдиний центр, який приймає рішення, то він не може враховувати всі 
особливості портів. Важливо, щоб керуюча система була гнучкою, мобільною та вела 
індивідуалізовану політику для кожного порту України. Тому потрібно, щоб автономна 
портова влада мала достатні повноваження для планування та реалізації розвитку порту, 
могла залучати інвестиції та підтримувати базову інфраструктуру. 

Також необхідно впровадити таку систему, яка не тільки буде забезпечувати 
інформацією, аналізом показників роботи порту, а й видавати рекомендації керівництву в 
прийнятті управлінських рішень, здійснювати безперервний моніторинг стану підприємства і 
зовнішнього оточення в незалежності від діяльності служб порту. 

Отже, ми пропонуємо проводити перебудову з урахуванням наступних тенденцій 
розвитку світової галузі: використання високотехнологічних, ергономічних транспортних 
засобів, принципів мультимодального і інтелектуальних транспортних систем; використання 
альтернативних видів палива, екологічно чистих транспортних засобів, часткова; збільшення 
контейнерних перевезень, досягнення інтероперабельності транспортних систем в 
ланцюжках поставок, переорієнтація перевезень з автомобільного на внутрішній водний і 
залізничний транспорт, пріоритетність захисту навколишнього середовища; всебічне 
сприяння розвитку передових транспортних технологій і систем в Україні в партнерстві з 
провідними світовими компаніями; залучення стратегічних інвесторів і партнерів для 
розвитку державно-приватного партнерства. 

Важливо розробити і затвердити методологію розрахунку і перегляду портових зборів 
з урахуванням структури і маршрутів вантажопотоку, що підвищить привабливість морських 
торговельних портів для користувачів транспортних послуг та створить гарантоване джерело 
відшкодування витрат на оновлення і розвиток портової інфраструктури. Також планується 
переглянути політику сталого фінансування інфраструктури внутрішнього водного 
транспорту, щоб сприяти розвитку внутрішнього водного транспорту. 

У число пріоритетів Уряду входять технологічна модернізація портових потужностей, 
облік фактичних глибинних параметрів українського морського порту, ремонт та оновлення 
суднових шлюзів в Україні. Нормативні та технологічні зміни також необхідні, щоб 
допомогти оживити вантажні і пасажирські перевезення на українських судноплавних 
річках, особливо на Дніпрі. існує великий рентабельний потенціал для підвищення 
енергоефективності судноплавства за рахунок зниження швидкості в морі за рахунок 
скорочення часу перебування в порту. Це означає, що необхідна кількість енергії може бути 
зменшена при збереженні тих же транспортних послуг.  

Отже, розвиток портів повинен супроводжуватися й змінами в законодавстві держави. 
Дана сфера потребує достатньої кількості інвестицій. В свою чергу, якщо держава зможе 
створити умови для повноцінного розвитку портових підприємств, то отримає великі 
поповнення в бюджет, зможе конкурувати з іншими провідними державами та розвивати 
торгівлю. Для прийняття правильного управлінського рішення керівництво держави повинно 
орієнтуватися на світові тенденції розвитку портових підприємств. 

 
Література:  
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2. Як розвивати порти: Сім ключових трендів URL:https://cfts.org.ua/articles/ 
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Розвиток світових економічних процесів наразі супроводжується посиленням 

впливовості ТНК. Наприклад, Siemens UK, Cisco, Jonhson & Jonhson, PepsiCo, P & G, 
PHILIPS та інші активно запроваджують принципи концепції сталого розвитку. Саме 
підприємства стали основними суб’єктами інноваційних, технологічних чи виробничих 
трансформацій, котрі визначають конкурентоспроможність національної економіки. За таких 
обставин важливим стає досягнення гармонізації економічних інтересів підприємств та 
держави. 

За А. В. Чмут, сутність поняття «гармонізація інтересів» суб’єктів ринку «полягає в 
органічній єдності, узгодженості, збалансованості та субординованості інтересів та визначає 
цілеспрямованість економічної поведінки всіх соціальних груп суспільства (держави, фірм, 
домогосподарств, індивіда) у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ». 
Тобто основна мета гармонізації інтересів – це узгодженість інтересів партнерів за 
допомогою забезпечення їх прав і задоволення пріоритетних потреб [1, с. 93]. Однією з 
характерних рис «гармонізації інтересів» є взаємодія протилежних суб’єктів економічних 
відносин, що часто спричиняє суперечність між ними. Проте, на економічні інтереси можна 
впливати через систему мотивів та стимулів, що формують поведінку суб’єкта економічних 
відносин завдяки чіткій спрямованості на задоволення власних потреб та досягненні 
конкретних цілей.  

Так у США та країнах ЄС одним з першочергових завдань держави є створення та 
підтримка законодавчої бази з метою захисту економічних інтересів суб’єктів ринкових 
відносин, а також захисту приватної власності та забезпечення конкурентного середовища з 
мінімізацією усіх негативних соціально-економічних факторів для розвитку підприємництва. 
Більшість високорозвинених країн практикують також партнерство держави та бізнесу як 
інструменту «гармонізації інтересів». Так, Німеччині вдалося завчасно вирішити проблему 
зростання безробіття в країні завдяки укладанню тристоронніх угод між підприємствами, 
профспілками та державою щодо введення режиму скороченого робочого часу. Тобто ця 
угода передбачала тристоронню домовленість, що роботодавці не будуть звільняти 
працівників, якщо вони погоджуються працювати неповний робочий день з меншою 
заробітною платою, а уряд, зі свого боку, буде частково компенсувати недоотриману 
зарплату, надаючи працівникам спеціальні займи. За подібною схемою вирішувалися 
проблема зростаючого безробіття в Нідерландах та Данії, де набула поширеності культура 
«часткової зайнятості» [2]. Особливо актуальною ідея «гармонізації інтересів» бізнесу та 
держави стала під час COVID-19, адже цілі суб’єктів з обох сторін направлені на збереження 
сектору бізнесу. Так у Данії підприємствам було надано відстрочку сплати ПДВ, у Франції – 
відстрочку сплати податків і зборів до соціальних фондів, у Британії – зниження податкових 
платежів та надання кредитів малому бізнесу, а в Україні з 31 березня 2021 року були надані 
одноразові матеріальні виплати в розмірі 8 тисяч гривень та одноразові компенсації з 
виплати ЄСВ, звільнення від податку на майно, заходи щодо подовження ліцензій, 
документів дозвільного характеру тощо. 

Одним з найкращих прикладів гармонізації інтересів фармацевтичних компаній та 
держави стала Індія. Саме ця країна продемонструвала всьому світу, як у надзвичайно 
короткі терміни можна створити сучасну та конкурентоспроможну фармацевтичну 
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промисловість у глобальному масштабі. Такий успіх був зумовлений результативним 
державним реформуванням та стимулюванням галузі, зокрема створення спеціальних 
фармацевтичних програм, комітетів для підвищення медичної грамотності фахівців, 
відсутність патентів на фармацевтичну продукцію протягом 1972 – 2005 роки, обмеження 
іноземних інвестицій в галузь та інше [3]. Проте, згодом обмеження щодо іноземних 
інвестицій були скасовані, і протягом 2000 – 2017 років фармацевтична галузь привернула 
прямих іноземних інвестицій на загальну суму 15,59 млрд дол. США [4]. Заходи, що були 
здійснені урядом Індії з початку ХIX століття, забезпечило відповідність галузі усім 
головним принципам Всесвітньої організації охорони здоров’я та створило сприятливі умови 
для розвитку фармацевтичного бізнесу. Однак, уряд Індії продовжує здійснювати державні 
ініціативи щодо сприяння розвитку фармацевтичного сектору, серед них: у жовтні 2018 року 
уряд штату Уттар-Прадеш зобов’язався інвестувати близько 800 млн дол. США на створення 
шести фармацевтичних парків; у 2018 – 2019 роках було ініційовано найбільшу у світі 
програму охорони здоров’я «The National Health Protection Scheme», що фінансує 100 
мільйонів бідних сімей Індії; у 2018 році Управління за контролем та обігом лікарських 
засобів оголосило про намір створення єдиного Регуляторного центру для пришвидшення та 
спрощення видачі ліцензії на лікарські засоби у межах ініціативи «Make in India»; урядом 
Індії також планується створення електронної платформи для регулювання роботи інтернет-
аптек за новою політикою; урядом було оприлюднено план "Pharma Vision 2020", що 
передбачає забезпечення світового лідерства Індії у виробництві ліків; здійснюється 
державний контроль за цінами на ліки та визначено виконавчий орган для забезпечення 
доступності лікарських препаратів [5]. 

Виходячи із зазначеного, міністр хімічних речовин і добрив Індії, Д. В. Садананда 
Гоуд, прогнозує зростання розміру фармацевтичного ринку Індії до 50 млрд дол. до 2025 
року та до 130 млрд дол. США до 2030 року [6]. 

Крім того, досягнення «гармонізації інтересів» держави і підприємств є дієвим 
інструментом досягнення цілей сталого розвитку. Пандемія COVID-19 нанесла «удар» на всі 
сфери і якість нашого життя, завдяки чому людство робить декілька «кроків» назад у 
забезпеченні міцного здоров’я (ЦСР 3), подолання бідності (ЦСР 1), подолання голоду (ЦСР 
2) та досягнення інших цілей, що пов’язано з концентрацією уваги суто на запобігання 
поширенню хвороби COVID-19. У такій ситуації фармацевтичні компанії стали головним 
суб’єктом у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема створюючи вакцину (ДНК-вакцина, 
жива вакцина, інактивована вакцина), яка стала справжнім інноваційним відкриттям (ЦСР 9).  

Отже, трансформація фармацевтичної галузі Індії є прикладом ефективної 
«гармонізації інтересів» підприємств та держави. Якщо уряд, зі свого боку, забезпечив усі 
умови для розвитку фармацевтичного бізнесу, то підприємства сьогодні в умовах поширення 
пандемії COVID-19 стали національним гарантом безпеки країни та грають вже глобальну 
роль у житті всього людства, зокрема для досягнення цілей сталого розвитку.  
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На даний момент у зв'язку з інтеграцією української економіки в європейську та 

глобалізацією світової економіки умови роботи українських підприємств істотно 
змінюються. Низька конкурентоспроможність української продукції та вітчизняних 
підприємств у цілому залишається актуальною проблемою. Враховуючи, що проблеми з 
функціонуванням та розвитком вітчизняних компаній поглибилися внаслідок насичення 
ринків та посилення конкуренції на них. Все це вимагає пошуку способів створити 
конкурентну перевагу для підприємства.  

Найважливішим критерієм успішного функціонування фірми в сучасних умовах є її 
конкурентоспроможність. Під конкурентоспроможністю фірми ми розуміємо її здатність 
розробляти, виробляти та продавати свої товари ефективніше, ніж конкуренти. 
Опановування та збереження конкурентних переваг підприємствами залежить в першу чергу 
від їх ресурсів. 

Джерелами конкурентної переваги фірми є: кваліфікована робоча сила, підхожі 
виробничі умови, створення нових продуктів або інших змін, значне зниження собівартості 
продукції, їх висока якість, неповторний та довіршений асортимент, що відповідає потребам 
споживачів, регулювання цін компанією високий рівень соціальної відповідальності і тому 
подібне. 

Слід також зазначити, що в науковій літературі є три концепції, що визначають 
основні джерела конкурентних переваг компанії в сучасних умовах: інституційна, ринкова та 
ресурсна. Інституційна концепція базується на тому, що джерелом конкурентних переваг є 
інтеграція компанії в ділове середовище, її інформаційну сферу та систему виробничих та 
ринкових відносин. У рамках концепції ринку успіх компанії в конкурентній боротьбі 
залежить від особливостей галузі, типу та масштабу конкуренції, а також від поведінки 
компанії на ринку. Концепція ресурсів базується на тому, що джерелами конкурентної 
переваги компанії є виключно поєднання її ресурсів, матеріальних та нематеріальних, а 
також управління ними. 

Щоб отримати конкурентну перевагу для фірми, слід визначитися з підходами, які 
будуть використані для цього. Аналіз таких підходів досить ретельно проведений у статті 
Дж. Дея та Б. Венслі [1, с. 66-67], де виділено два основні підходи для здобуття конкурентної 
переваги: а) підхід, орієнтований на споживача; б) конкурентний підхід. 

Підхід, орієнтований на споживача, передбачає, що фірма отримує конкурентну 
перевагу, коли її продукція задовольняє потреби споживачів краще, ніж конкуренти. Такий 
підхід вважається більш прийнятним з точки зору маркетингової концепції. Застосування 
цього підходу включає концентрацію підприємства на потребах споживачів, використання 
методів, що підвищують об'єктивне та суб'єктивне задоволення споживачів продукцією 
підприємства [2, с. 45].  

На відміну від попереднього підходу, конкурентний підхід заснован на 
антиконкурентній стратегії. В рамках цього підходу можна використовувати два способи 
досягнення конкурентної переваги: лідерство за витратами та сукупність дій із погіршення 
якості конкурентного середовища [3, с. 3]. 

Основна відмінність більшості вітчизняних компаній від закордонних конкурентів в 
тому, що вони в кілька разів менш ефективні і капіталомісткі. Тому для створення власних 
конкурентних переваг необхідно або інвестувати в розробку стільки ресурсів, скільки 
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вкладають іноземні конкуренти, або сконцентрувати свої ресурси тільки на найбільш 
перспективних сферах діяльності [4, с. 116]. 

Швидке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках 
означає, що ці фірми, що мають конкурентні переваги у всіх сферах, будуть 
конкурентоспроможними в короткостроковій перспективі, а саме: зменшення витрат, 
підвищення якості та розширення асортименту продукції, забезпечення гнучкості 
виробництва, підвищення прибутковості, інновації, розвиток знань тощо.  

Конкурентна перевага підприємства залежить, зокрема, від конкурентної переваги 
продукції, рівень продукції компанії відповідає вимогам споживача. Конкурентна перевага 
продукції, у свою чергу, визначається порівнянням якості, що відповідає певним вимогам, із 
ціною цього товару тощо (рис. 1). 

 

Першість 
якості

Першість 
низької ціни

Першість 
логістичної 
оптимізації

Першість 
масштабу 

виробництва

Конкурентна перевага продукції (робіт чи послуг)

Конкурентна перевага підприємства (фірми)

 
Рисунок 1 – Залежність конкурентної переваги підприємства від конкурентної переваги 

продукції 
 
Успішне функціонування фірми залежить від того, наскільки швидко вона може 

зосередити свої зусилля на виробництві високоякісної продукції з найменшими витратами, 
найбільшою кількістю, ефективністю використання ресурсів та досягнення хорошої ціни для 
споживача. Перш за все, підприємство повинно порівняти вимоги ринку виробника з 
вимогами споживчого ринку. На цій основі, стимулюючи всі виробничі підрозділи та їх 
працівників у напрямку підвищення якості продукції та поєднуючи необхідні вимоги ринку 
щодо характеристик якості, показників якості, ціни та часу, вони створюють конкурентні 
переваги підприємства. 

Вдале створення конкурентних переваг повинно базуватися на якісному, кількісному 
та вартісному підходах шляхом розробки якісних та кількісних характеристик процесу чи 
продукту. Цей підхід до здобуття конкурентної переваги відрізняється від сучасного тим, що 
виробничі витрати зменшуються як за рахунок використання більш дешевих ресурсів, так і 
за рахунок впровадження більш результативних методик. Переваги якості досягаються 
впровадженням нових продуктів з рідкісними або значно покращеними властивостями. 
Переваги обслуговування клієнтів досягаються дякуючи використанню інформаційних 
методик та організаційних інновацій. 
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Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, процес 

становлення ринкових структур зумовлюють необхідність зміни ролі держави в економіці. 
Визначення орієнтирів розвитку суспільства, забезпечення стійких темпів економічного 
зростання можливо на базі відновлення форм і методів впливу держави на економіку. Все це 
висуває на перший план завдання аналізу сутності державного регулювання та формування 
нової концепції впливу держави на економічні процеси. Значимість всебічного дослідження 
державного регулювання інвестиційних процесів визначається тим, що управління 
інвестиціями є найважливішим засобом структурного перетворення економічного, 
політичного і соціального потенціалу України, підвищення його ефективності, проведення 
дієвої соціальної політики.  

Актуальним завданням стає вивчення та обґрунтування нових форм і методів 
державного регулювання інвестиційних процесів, відповідних об'єктивним законам 
ринкового господарства. Розробка нової концепції державного регулювання інвестиційної 
активності багато в чому визначає можливість забезпечення сталого економічного розвитку і 
досягнення необхідних темпів зростання економіки.  

Так, особливості економічного розвитку регіонів України визначають ступінь їх 
інвестиційної привабливості для вітчизняних та іноземних інвесторів. Економічний інтерес 
до вкладення коштів в інвестиційні проекти на території України безпосередньо пов'язаний з 
рівнем розвитку різних підсистем регіонального господарства. Одним з важливих умов 
прийняття рішення про інвестування є сприятливе інвестиційне середовище в регіоні, 
формування якої здійснюється за підтримки держави. Незважаючи на численні економічні 
проблеми, що існують в Україні на даний момент, багато регіонів мають у своєму 
розпорядженні значний інвестиційний потенціал, який може бути успішно реалізований за 
підтримки цілеспрямованого державного регулювання. Необхідно теоретичне обґрунтування 
концепції і умов реалізації стратегії регіонального розвитку, що дозволить підвищити 
ефективність роботи по залученню реальних інвестицій в регіони.  

Проблеми регулювання інвестиційної діяльності аналізуються як у вітчизняній, так і в 
зарубіжній економічній літературі. Теоретико-методологічною основою вивчення цих 
проблем в дисертації послужили праці таких зарубіжних представників економічної науки, 
як Дж. Кейнс, П. Самуельсон, В. Шарп, Д. Бейлі та ін. У вітчизняній економічній науці 
значний внесок у дослідження теорії державного регулювання економіки, а також тенденцій 
і суперечностей інвестиційного процесу в умовах реформованої  України внесли  науково-
практичні роботи І. Бланка, А. Гайдуцького, М. Бутка, І. Вахович, О. Гаврилюка, С. 
Герасименка, З. Герасимчук, С. Іщук, О. Кириленка. Теоретичні і практичні питання 
інвестиційної привабливості об’єктів інвестування та чинники її формування знайшли 
відображення в наукових працях учених: І.О. Бланка, А.П. Гайдуцького, С.О. Гуткевич, І.І. 
Вербіцької, С.О. Іщук та Т.В. Кулініч, Є.Ю. Мордань, П.Т. Саблука  та багатьох інших. 
Питанням інвестиційного забезпечення розвитку економіки не один рік займається низка 
вчених, серед яких варто виокремити В.О. Вакулову, яка досліджувала складові 
інвестиційної привабливості та перспективи їх використання в економічному аналізі; О.І. 
Маслак, В.А. Таловер здійснили комплексне оцінювання інвестиційної привабливості 
України, І.О. Бланк в цілому досліджував інвестиції як явище та алгоритми інвестиційних 
процесів. Гусаров М.Ю. обґрунтував вплив факторів конкурентоспроможності на 
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інвестиційну привабливість регіонів країни. Однак, незважаючи на високий ступінь 
теоретичної розробки питань державного регулювання інвестиційних процесів, досягнутий 
рівень їх дослідження поки що не може бути визнаний достатнім для вирішення завдань 
сучасного економічного розвитку України та її регіонів. Необхідно комплексне дослідження 
сформованих в Україні форм і методів регіонального регулювання інвестиційної діяльності, 
напрямів та етапів їх реформування в специфічних умовах регіонів нашої країни [1-6].  

У сучасних умовах залучення інвестицій є важливим завданням та одним із головних 
складників розвитку національної економіки. Передумовою ефективної інвестиційної 
діяльності є аналіз і оцінка привабливості об’єктів інвестування з метою визначення 
орієнтирів та пріоритетів для надходження інвестицій. Інвестиційна привабливість є 
важливим складником стратегії сталого економічного розвитку держави, тому її дослідження 
та оцінка мають велике теоретичне та практичне значення. Однак багато проблем 
теоретичного та практичного характеру у цій сфері залишаються невирішеними, що 
зумовлює потребу проведення додаткових наукових пошуків щодо вдосконалення 
інвестиційної привабливості регіонів. 

Перспективи розвитку економіки залежать також від економічної політики держави, 
яка має забезпечувати динамічну рівновагу економіки та стійкі темпи приросту 
національного доходу, здійснювати доцільні зміни в структурі суспільного виробництва. Не 
менш важливим завданням є ефективне використання інвестицій. Здійснення у регіонах 
децентралізації інвестиційних фондів та інвестування конкретних проектів пріоритетного 
напряму, а також забезпечення жорсткого контролю виконання інвестованих проектів, 
дозволить покращити стан розвитку економіки, зміцнити позиції за основними 
економічними показниками на ринку інвестицій. Успішне функціонування підприємств і 
досягнення стратегічних переваг в умовах конкуренції значною мірою залежать від 
результативності їхньої інноваційної діяльності. У свою чергу, результативність інноваційної 
діяльності підприємств визначається, насамперед, наявністю необхідних внутрішніх і 
зовнішніх джерел фінансування інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілізації, 
зацікавленістю інвестора в підтримці інноваційного розвитку. Для подальшого покращення 
інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової 
та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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