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У 2018 році на світовому щорічному форумі у Давосі було встановлено, що рівень 

циркулярності світу складає 9,1%, тоді як в 2020 році цей показник знизився до 8,6% [1]. У 
зв'язку з появою гострих глобальних проблем, багато міжнародних організацій намагаються 
зробити свій внесок у зниження рівня деградації навколишнього середовища і розробити цілі 
та плани дій на десятиліття вперед. Агентства та фонди ООН беруть активну участь у 
поширенні інформації про економіку замкнутого циклу та методи сталого розвитку. Порядок 
денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року, що його прийнято ООН у 2015 році, 
ухвалив Цілі сталого розвитку на відповідний період, які відображають загальний план 
забезпечення миру і процвітання для людей і планети як зараз, так і в майбутньому. Він 
заснований на 17 цілях у сфері сталого розвитку, які є закликом до дій усіх країн в рамках 
Глобального партнерства. 

Зміцнення багатосторонності та глобального партнерства наразі є особливо важливим. 
Європейська комісія прийняла новий план дій щодо економіки замкнутого циклу для більш 
чистої та конкурентоспроможної Європи. У новому Плані дій оголошуються ініціативи 
протягом усього життєвого циклу продуктів, націлені, наприклад, на їх дизайн, просування 
процесів замкнутої економіки, стійке споживання і прагнення забезпечити збереження 
ресурсів, використовуваних в економіці ЄС якомога довше. 

Хоча ідеї циркулярної економіки визначаються на глобальному рівні і повинні 
дотримуватися всіма країнами, поточні зобов'язання виконуються на регіональному рівні. 
Цей факт заважає цілісності плану дій і матиме вплив на результат. Однак, у 2016 році 
Фінляндія представила першу в світі національну дорожню карту переходу до економіки 
замкнутого циклу. Передбачено впровадження змін у такий спосіб: споживачі обирають 
продукти харчування, які були отримані шляхом більш ефективного використання сировини, 
починаючи з первинного сільськогосподарського виробництва – викиди і споживання 
ресурсів будуть нижче. Глобальна конкурентоспроможність підвищиться за рахунок нових 
комерційних продуктів, послуг, моделей співробітництва та цифрових технологій. Зведення 
до мінімуму використання первинної сировини створює конкурентну перевагу, поряд зі 
збільшенням життєвого циклу продукту і можливістю повторного використання. Транспорт 
перетвориться в бездоганну інтелектуальну систему, що не використовує паливо, і виведе 
мобільність на новий рівень. Продукт як послуга стане економією спільного використання. 

Китай прийняв закони, які сприяють розвиткові циркулярної економіки; Південна 
Корея прийняла аналогічну стратегію зеленого зростання; в Японії будується «суспільство 
правильного матеріального циклу». Подібні програми існують у Німеччині та Швейцарії. 
Нові концепції національного розвитку передбачають радикальні зміни в системах 
поводження з відходами, акцент на максимальне вилучення вторинних ресурсів з відходів та 
їх використання в промисловому виробництві замість природних копалин. 

Розглянемо приклади реалізації проєктів циркулярної економіки у деяких 
міжнародних компаніях. Доцільно приділити увагу галузям, що суттєво впливають на 
навколишнє середовище і вже мають успішні результати впровадження експериментів. 
Однією з них є текстильна та швейна промисловість, яка є значним забруднювачем у світі, 
що є резервом удосконалення. Реалізація переходу до циркулярної економіки вимагає нових 
бізнес-моделей та співпраці в ланцюжку створення вартості. 
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Компанія Timberland випустила нову колекцію взуття, в якій використовуються 
матеріали, виготовлені з перероблених пластикових пляшок та переробленої гуми. Нова 
колекція називається Brooklyn EK+, яка вийшла на підтримку досягнень компанії у галузі 
сталого розвитку. Верх взуття, устілки та шнурки виготовлені зі 100% матеріалу ReBOTL 
(перероблені пластикові пляшки) та підошви з 34% переробленої запатентованої гуми [2]. 
Тобто компанія Timberland уклала угоду про співпрацю з сінгапурською компанією Omni 
United, власником марки Radar, і тепер дві компанії отримують вигоди одна від одної та з 
позитивним екологічним впливом. Одна компанія має ліцензію і виробляє лінійку шин під 
торговою маркою Timberland, тоді як інша використовує перероблену гуму для виготовлення 
підошви взуття, а в кінці терміну експлуатації шини Timberland повертаються виробнику 
через мережу переробки та переробки шин Liberty Tire Recycling.  

Варто звернути увагу на ринок електроніки, оскільки молоде покоління Z та міленіали 
проводять у своїх смартфонах більше трьох годин щодня. Apple нещодавно почали 
розробляти свою продукцію з перероблених матеріалів, плануючи незабаром зробити їх з 
нульовим викидом вуглецю. Компанія розробила власного робота Daisy, яка здатна 
розбирати та переробляти використані айфони, повернені до магазинів. Apple отримала 
майже 1 млн. пристроїв, і кожна Daisy може розбирати 1,2 мільйона пристроїв на рік, 
відновлюючи важливі матеріали для повторного використання. У 2018 році компанія 
відремонтувала понад 7,8 мільйона пристроїв Apple і допомогла зберегти понад 48 тис. 
метричних тонн електронних відходів від потрапляння на звалища. 

Наведені вище приклади компаній усвідомили важливість переходу від лінійної 
економіки до циркулярної, що забезпечує ефективне використання ресурсів шляхом 
переосмислення діяльності, повторного використання матеріалів та переробки. Стійкість стає 
важливою протягом усього процесу розробки, виробництва, розподілу, використання та 
утилізації продукції через вичерпування природних ресурсів. Перехід до бізнес-моделей 
циркулярної економіки буде складним у всіх відношеннях, але в майбутньому компанії, що 
застосовують їх, захоплять ринки. 
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Трансформація світового ринку праці відбувається за різними напрямами: 

автоматизацією та роботизацією, зміною умов праці, оплатою праці та наявністю 
соціального захисту, регулюванням попиту та пропозиції робочої сили, але основним 
чинником, який визначає характер змін, є реструктуризація зайнятості робочої сили.  

Світовий ринок праці, як система відносин, що виникає між різними державами світу 
стосовно визначення напряму змін у цій системі, оплати праці та соціального захисту, 
контролю попиту та пропозиції робочої сили, регулювання міждержавних потоків системи, 
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за умов поглиблення глобалізаційних процесів, зазнає суттєвих модифікацій щодо суб’єктно-
об’єктної та просторово-функціональної структури, набуваючи якісно нових рис та 
особливостей [1]. В суб’єктно-об’єктній структурі: суб’єкт – носій діяльності, тобто який 
виконує дію, а об’єкт – це на що саме спрямована ця дія. Своєю чергою, в просторово-
функціональній структурі визначаються принципи та формулюються рекомендації 
виконання цих принципів. 

Визначаються дві сторони модифікації трансформації світового ринку праці, з одного 
боку, у дедалі більшій втраті національними ринками праці своєї замкненості й 
відокремленості, зростанні ефективності використання сукупної робочої сили, розширенні 
можливостей обміну знаннями, інформацією та досвідом між народами, активізації 
міжнародних міграційних процесів та формуванні глобальної регуляторної системи 
міжнародної трудової міграції [1]. Міжнародна трудова міграція означає переміщення 
людей, що мають високі інтелектуальні здібності, вищу освіту чи науковий ступінь, досвід 
роботи, спеціальні навички та вміння з відповідної професії з метою працевлаштування та 
власної реалізації в іншій країні назавжди або з регулярним поверненням [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Кількість мігрантів по всьому світі за 2010-2020 рр. [3] 

 
З цього графіка ми можемо побачити, що кількість мігрантів працездатного віку з 

кожним роком зростає. Також треба зазначити, що саме з кожним роком зростає кількість 
мігрантів з високою кваліфікацією. 

В іншому аспекті трансформації світового ринку праці виявляються у загостренні 
проблем та суперечностей у соціально-трудовій сфері, зокрема зростанні безробіття, 
радикалізації соціальних конфліктів, поглибленні соціальної стратифікації між країнами та 
всередині країн, поглибленні процесів десолідаризації суспільства та посиленні тенденцій 
соціальної індивідуалізації [1]. Зазначимо, що це є сильним поштовхом для невідкладного 
формування ефективної моделі соціально-трудових відносин, яка б відповідала 
трансформації світового ринку праці. 

Сучасна структура світового ринку праці визначається насамперед виникненням 
такого нового й особливого його сегмента, який пов'язаний з використанням 
висококваліфікованих спеціалістів (наукових працівників, інженерів, аналітиків систем та 
ін.), а також фахівців у галузі інформатики, менеджерів і т. д. Розвиток розглянутого 
сегмента ринку робочої сили значно зумовлюється стрімким зростанням світової торгівлі 
послугами. Особливість цього сектора ринку праці полягає в тому, що завдяки розвинутій 
мережі телекомунікацій певна частина інтелектуальної робочої сили може брати участь у 
виробничому процесі, що здійснюється на будь-якій відстані від місця її перебування [4]. 
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Під впливом інформаційної революції у світовому господарстві по суті формується 
нове середовище. Змінюється звичний характер конкурентної боротьби. Поряд із 
традиційним пошуком ринків збуту тепер іде напружений пошук цінних видів ресурсів, 
серед яких перше місце належить інформаційним ресурсам та їхнім носіям — людям. 
Компанії, що діють у високотехнологічних галузях, посилено полюють за інтелектуальними 
ресурсами. Без них тепер не можна вижити в конкурентній боротьбі. Виникає, таким чином, 
попит на добре підготовлених спеціалістів, котрі можуть засвоювати великі обсяги 
інформації, володіють технікою її обробки. Одночасно зростає попит на інші категорії 
працівників (фахівців у галузі комунікацій, фінансів, освіти, науки і т. д.) [4]. 

Четверта промислова революція становить собою цифрову трансформацію 
виробничих підприємств, тобто роботизація багатьох етапів виробництва, стрімке 
впровадження новітніх технологій, використання штучного інтелекту для аналітики великих 
даних та налагодження безперервного процесу виробництва [2].  

У той же час, як зазначали економісти Ерік Бриньольфссон та Ендрю Макафі, 
Четверта промислова революція може призвести до більшої нерівності на ринках праці. 
Оскільки автоматизація замінює працю в усіх сферах економіки. Замінення працівників 
машинами може посилити розрив між віддачею капіталу та віддачею праці. З іншого боку, 
також не виключено, що замінення працівників в цілому призведе до збільшення безпечних 
та корисних робочих місць [5]. 

Також я зазначають економісти Ерік Бриньольфссон та Ендрю Макафі, в майбутньому 
талант, а не капітал, буде критичним фактором виробництва [5]. Це пояснює чому в 
суспільстві Індустрії 4.0 пріоритетного значення поступово набуває творча, креативна праця, 
яка передбачає не тільки опановування професійних знань та навичок, але й систематичне їх 
оновлення, на відміну від попередніх концепцій, де приділялася увага тільки чітко 
регламентованій роботі найманих працівників [2]. 

І оскільки в сучасному світі відбуваються інноваційні зміни, то виникає безпосередня 
необхідність трансформації праці у напряму підвищення гнучкості та мобільності праці, 
поширення дистанційної зайнятості й використання нестандартних форм зайнятості [2]. 

Таким чином, серед чинників впливу на процес трансформації світового ринку праці в 
умовах Індустрії 4.0 особливе значення мають: суперечності у соціально-трудовій сфері; 
виникнення нового сегмента, в якому використовується праця високоваліфікованого 
персоналу; пошук великими компаніями цінних трудових ресурсів; міжнародна трудова 
міграція персоналу з різних сегментів; тенденція індивідуалізації та мобільності праці; 
зростання безробіття, що впливає на рух та швидкість міграції. 
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В період активного розвитку новітніх технологій виникла необхідність в 

трансформації системи управління відповідно до вимог запропонованих ринком. 
Необхідність застосування сучасних технологій зумовлена також необхідністю забезпечення 
більш високого рівня конкурентоспроможності нових компаній проти компаній давно 
існуючого бізнесу, що діють на ринку вже десятиріччями. На даний час будь-яка компанія, 
що з’являється на ринку намагається одразу запровадити сучасні технології управління 
бізнесом у своїй організації, що надає їй суттєві переваги у порівняні з підприємствами, які 
найближчим часом не змінювали свої підходи до управління бізнесом. Саме тому сучасні 
технології бізнес-адміністрування стають дедалі популярнішими не лише серед «новачків», 
але й серед досвідчених учасників ринку. 

Сучасна наука управління не дає конкретного визначення поняття «технології бізнес-
адміністрування», але його тлумачення базується на визначенні категорій «бізнес-
адміністрування» та «технологія». 

М.П. Войнаренко та О.М. Костюк визначають категорію «бізнес-адміністрування» 
наступним чином: «це діяльність, спрямована на системний підхід до покрокову та 
узгоджену організацію всіх процесів господарської діяльності та аспектів функціонування 
підприємства з метою задоволення потреб споживачів та дотримання високих темпів 
зростання обсягів реалізації, формування та дотримання позитивного іміджу підприємства, 
ефективного використання всіх видів ресурсів, взаємодії з громадськими, профспілковими та 
державними установами, забезпечення мотивації удосконалення професійності та умов для 
кар’єрного зростання працівників в процесі досягнення цілей діяльності організації та 
зростання вартості компанії» [1, с. 50]. Під технологіями слід розуміти певний набір методів 
і способів вибраних з множин інших для здійснення певного процесу. Визначення цих двох 
термінів дає зрозуміти, що сучасні технології бізнес-адміністрування – це певний набір 
методів та способів покрокової та узгодженої організації всіх процесів господарської 
діяльності та аспектів функціонування підприємства для виконання його мети та 
досягненням ним цілей. 

До сучасних технологій бізнес-адміністрування можна віднести: ERP-системи, 
інжиніринг, реінжиніринг, бенчмаркінг, контролінг, грейдінг. Ці технології дозволяють 
розвивати компанію в тому чи іншому напрямку організації її діяльності. Тобто в залежності 
від наявних проблем компанії чи необхідного напряму удосконалення її діяльності, можна 
обрати певну технологію. 

ERP-системи або система планування ресурсів підприємства це корпоративна 
інформаційна система побудована за модульним принципом та призначена для автоматизації 
обліку й керування компанією. Концепція ERP-системи в процесі свого розвитку поєднала 
дві більш прості концепції це: «Material Requirement Planning» - планування матеріальних 
потреб та «Manufacturing Resource Planning» - планування виробничих ресурсів. До того ж 
ERP-система передбачає використання програмного інструментарію, який надає можливість 
проводити виробниче планування, моделювати потік замовлень та оцінювати можливість 
їхньої реалізації в структурних підрозділах підприємства, пов'язуючи це все збутовою 
політикою. 

Інжиніринг - технологія бізнес-адміністрування, яка дозволяє провести підготовку 
виробництва задля досягнення необхідного рівня і з найменшими витратами. Інжиніринг як 



Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

186 

технологія бізнес-адміністрування має певний цикл, який складається з дослідження наявної 
ринкової ситуації; проектування діяльності; розробки робочих технічних та технологічних 
документів; супроводження та надання після проектних послуг та рекомендацій щодо 
виробничого обслуговування діяльності організації. 

Для підприємств з застарілою бізнес-структурою та системою управління є технологія 
реінжинірингу, яка передбачає розробку нових ділових процесів на підприємстві шляхом 
радикального перепроектування існуючих бізнес-процесів. Зазвичай така технологія 
використовується за допомогою застосування електронних систем, зміни умов ведення 
бізнесу, що надалі дає можливість отримати додаткові конкурентні переваги. Досить 
розповсюдженим є таке визначення реінжинірингу: «Реінжиніринг – кардинальна і 
революційна перебудова бізнес-процесів компанії, що супроводжується переходом на нові 
принципи побудови організації» [2]. Слід зазначити, що дана технологія бізнес-
адміністрування не змінює вже існуючих процесів, а лише створює нові. 

Розвиток організації може здійснюватися шляхом використання не лише власного 
досвіду, але й досвіду найбільш розвинених конкурентів. Бенчмаркінг є методом розвитку 
бізнесу через знаходження та переймання найкращого досвіду та новітніх методів роботи. У 
Японії поняття бенчмаркінгу за змістом співпадає з терміном «dantotsu», що означає 
прагнення до кращого, досягнення ідеалу. У західному підприємництві цей метод отримав 
широке розповсюдження і застосовується великою кількістю компаній з метою досягнення 
конкурентних переваг через пошук і адаптацію засобів, що призводять до найвищих 
результатів [3, с. 315]. Залежно від предмета дослідження бенчмаркінг може бути 
направлений або на порівняння та застосування найефективніших бізнес-процесів у 
діяльності підприємств, або на вивчення та застосування функцій, що забезпечують 
економічну ефективність діяльності підприємства. 

Бенчмаркінг поділяється на внутрішній та зовнішній, кожен з яких по-різному 
впливає на розвиток підприємства. Внутрішній бенчмаркінг – це процес зіставлення 
показників ефективності структурних підрозділів підприємства, для створення внутрішнього 
конкурентного середовища та застосування найкращих методів роботи, отриманих в 
результаті такого порівняння. Контролінг - це міжфункціональний напрям управлінської 
діяльності, який завдяки цілеспрямованому збору, обробці та інтерпретуванню отриманої 
інформації сприяє прийняттю управлінських рішень, головною метою котрих є досягнення 
оптимальної узгодженості рівня розвитку та прибутковості підприємства [4]. 

Сутність контролінгу полягає у визначенні напрямку застосування зусиль персоналу 
певної компанії, що гарантує її ефективну діяльність в перспективі. Концепція контролінгу 
орієнтує керівництво компанії на формування і досягнення довгострокових цілей, які будуть 
впливати на формування оперативних планів, що в свою чергу скоординовано спрямують 
діяльність всіх працівників компанії. 

Для реформування системи управління організацією необхідною умовою є побудова її 
організаційної структури. З цією метою застосовують грейдінг - угруповання посад за 
певними підставами з метою побудови системи мотивації. Суть грейдінгу - в зіставленні 
внутрішнього значення посади для самої компанії з цінністю цих посад на ринку. 
Застосування такої системи мотивації можливо як для певних посад, так і персоналізовано до 
працівників, що допомогає налаштувати систему управління на будь-якому рівні. 

Визначені технології бізнес-адміністрування допомагають удосконалити діяльність 
компанії за різними напрямками, але всі вони направлені на розвиток системи управління та 
досягнення компанією стратегічних цілей і мети господарської діяльності. 
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У сучасних реаліях, коли більше року увесь світ змушений жити в умовах 

карантинних обмежень, вкрай актуальним для підприємців будь-якої країни стає пошук 
нових напрямків розвитку підприємництва. Жорсткі карантинні заходи, які були 
впровадженні урядами країн протягом 2020 року та на початку 2021 року з метою 
запобігання розповсюдження вірусної інфекції COVID-19 вкрай негативно вплинули на 
більшу частину підприємців малого та середнього бізнесу, який, як правило, орієнтований на 
сферу обслуговування, туризм тощо. Саме тому для збереження свого бізнесу, підприємці 
змушені знаходити нові форми та напрямки своєї діяльності.  

Тематика розвитку малого та середнього бізнесу під час впровадження карантинних 
заходів широко обговорюється в мережі Інтернет, на форумах, у соціальних мережах. Саме 
тому цю проблематику варто виносити як теми конференцій, наукових робіт, статей тощо. 

Метою даної роботи є розгляд нових підходів у розвитку підприємництва в умовах 
впровадження загальнонаціональних або регіональних локдаунів, дослідження шляхів 
підтримки бізнесу. 

Одним із дієвих напрямків розвитку підприємництва в умовах обмежувальних 
заходів, які пов’язані з СOVID-19, є впровадження інтернет-торгівлі. Більшість невеликих 
магазинів з продажу одягу, взуття, косметики, ювелірних прикрас, посуду створили зручні 
інтернет-магазини на сторінках соціальних мереж (зокрема, Instagram, Facebook), що 
дозволило їм зберегти певний обсяг продажів. Аналогічно зробили і заклади харчування (а 
саме, кафе, ресторани), які окрім замовлень на виніс організували також доставку замовлень 
кур’єрами. За аналітичною оцінкою сервісу «Glovo» український ринок доставки у 2020 році 
виріс у 7 разів порівняно з 2019 роком. Компанія «Glovo», за їх оцінкою, лідирує на ринку з 
часткою 75-80%. Служба з доставки «Raketa» через локдаун збільшив штат кур'єрів і бек-
офіс компанії за 6 місяців в 10 разів. Паралельно набули розвитку сервіси, які займаються 
іншими видами доставки. Це Zakaz.ua, які організували доставку продуктів з супермаркетів, 
та Liki24, які доставляють ліки з аптек [1]. 

Завдяки значному збільшенню за останній рік інтернет-замовлень, стрімко 
розвиваються інтернет-платформи Rozetka.ua, Prom.ua, а також компанії, які спеціалізуються 
на логістиці, наприклад, Нова Пошта, Укрпошта. 

За словами співзасновника компанії «Нова Пошта» В’ячеслава Клімова, кількість 
відправлень по Україні на початку 2020 року збільшилась на 20% порівняно з початком 2019 
року, а обсяг міжнародних відправлень за аналогічний же період зросла на 55% [1].  

 Аналізуючи статистичні дані, під час впровадження карантинних заходів в країні 
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через пандемію, служби доставки є одним із найперспективніших напрямків розвитку 
підприємництва. 

Карантинні обмеження в країні призводять до появи попиту на певні види товарів, а 
саме, захисні маски, антисептики, медичні обладнання. Тому одним із напрямків розвитку 
підприємництва є створення підприємств, які займаються виробництвом, постачанням такого 
роду товарів. Як приклад, Одеський завод «Телекарт-Прилад» розробив та налагодив 
виробництво вітчизняних кисневих концентраторів, які до цього закупались виключно за 
кордоном [2].  

В карантинних умовах значна частина підприємців малого та середнього бізнесу 
змушені були скоротити робочі місця, але, завдяки широкому попиту на кур’єрську 
доставку, з’явились нові місця для молоді, що в цілому, позитивно впливає на загальний 
бізнес-клімат.  

Переважна більшість підприємств малого та середнього бізнесу, які не пов’язані з 
промисловим виробництвом, виконуючи карантинні заходи, змушені були перевести 
більшість своїх співробітників на віддалену роботу. Така форма ведення бізнесу для деяких 
компаній (наприклад, в IT-сфері), на мій погляд, залишиться і після скасування карантинних 
обмежень, бо вона дозволяє фірмам економити на певних статтях витрат, а саме, оренда 
приміщень, комунальні послуги тощо [3]. Але, впровадження дистанційної роботи потребує 
вдосконалення управлінських рішень, методів менеджменту (мотивації, організації, 
контролю). Крім того, збільшується навантаження на підрозділи, які забезпечують технічну 
складову віддаленої роботи, зокрема, системних адміністраторів, спеціалістів з мережевих 
технологій.  

Впровадження карантину показало, що значна частина підприємців не вміє ефективно 
використовувати можливості сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. Саме 
тому важливим напрямком розвитку підприємництва в умовах карантинних обмежень є 
навчання співробітників ефективному застосуванню онлайн-конференцій, CRM-платформ, 
електронного цифрового підпису тощо. Значні кроки у напрямку цифрової трансформації 
проводить і Україна. За останній рік широко впроваджуються різноманітні державні реєстри 
та платформи доступу до них, що значно полегшує роботу підприємців. Як приклад, в 
найближчий час Міністерство цифрової трансформації планує впровадити реєстрацію 
фізичних осіб-підприємців а також подання електронної податкової звітності через 
платформу «Дія». Крім того, впроваджена досить велика кількість навчальних програм для 
різних категорій населення, у тому числі, для підприємців.   

Отже, від ефективного функціонування малого та середнього бізнесу залежить 
державний бюджет, ВВП країни, рівень зайнятого та безробітного населення. Перспективи 
розвитку підприємництва в Україні є високими навіть в умовах карантинних обмежень, що 
пов’язано з наявними ресурсами країни, великим внутрішнім ринком, міжнародним 
співробітництвом тощо. Певний спад підприємницької діяльності за останній рік через 
карантинні обмеження можна подолати за рахунок пошуків напрямків розвитку вітчизняного 
підприємництва.  
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В економічних дослідженнях використання поняття «кластер» пов’язують з ім’ям 

американського вченого М. Портера. В середині 1980-х М. Портер, залучаючи фахівців 
різних країн, провів дослідження конкурентних переваг 10 держав, що займають значне 
місце в світовій торгівлі. У їх числі були: Великобританія, Німеччина, Данія, Італія, Корея, 
Сінгапур, США, Швейцарія, Швеція та Японія, на частку яких у сумі доводилося ½ всього 
світового експорту. Узагальнюючи результати цих досліджень М. Портер прийшов до 
переконання, що «національне процвітання не успадковується – воно створюється» і «єдина 
розумна концепція конкурентоспроможності на національному рівні – це продуктивність 
праці» [1, с. 168]. Згідно М. Портеру, конкурують не регіони або країни, а фірми, а регіон або 
країна лише середовище, яке сприятиме (або не сприяє) конкурентоспроможності фірм. М. 
Портер виділив чотири головних детермінанти конкурентних переваг країни, зобразивши їх 
як вершини ромбу. 

Умови для факторів. Позиція країни в факторах виробництва, таких як наявність 
кваліфікованої робочої сили або інфраструктури, необхідних для ведення конкурентної 
боротьби в даній галузі. 

Стан попиту. Характер попиту на внутрішньому ринку для галузевого продукту або 
послуг. 

Споріднені та підтримуючі галузі. Наявність або відсутність в даній країні галузей-
постачальників або інших супутніх галузей, конкурентоспроможних на міжнародному рівні. 

Стійка стратегія, структура и суперництво. Існуючи в країні умови створення, 
організації та управління компаніями, а також характер внутрішньої конкуренції.  

Крім того, особливо він виділив ще дві незалежні детермінанти: (1) уряд і (2) випадок 
(наприклад, війни або пожежі). М. Портер зазначає, «дія системи детермінантів веде до того, 
що конкурентні національні галузі не розподілені рівномірно по всій економіці, а пов’язані в 
те, що можна назвати «кластерами» (пучками), що складаються за галузей, що залежать один 
від одного» [2, с. 153]. Підкреслимо, що кластерами названа третя детермінанта ромба, тобто 
родинні та підтримуючі залузі. Кластери виграють у конкурентній боротьбі завдяки таким 
обставинам: за допомогою підвищення продуктивності праці фірм і галузей, що входять до 
них; через підвищення здатності фірм, учасників кластера до інновацій і, таким чином, до 
підвищення продуктивності праці; за допомогою залучення нових бізнесів, що підтримують 
інновації та розширюють межі кластера. 

Розміри кластерів можуть варіюватися від одного міста до цілого ряду сусідніх країн. 
У той же час державні кордони відграють певну роль. Чимало детермінантів, які позначені в 
ромбі М. Портера, більш схожі всередині однієї країни, ніж між різними країнами. Урядова 
політика (наприклад, оподаткування і регулювання), юридичні правила, умови фінансового 
ринку, фактори витрат і багато інших атрибутів, які властиві окремій країні, роблять ці 
відмінності суттєвим. Для кожної країни характерні певні соціальної та політичні норми і 
цінності, які змінюються дуже повільно. «Саме поєднання національних та специфічних для 
даної місцевості умов сприяє досягненню успіху» [2, с. 180]. 

У сучасній економічній ситуації, коли конкуренція в світових масштабах зростає, 
коли основа конкурентної боротьби все більше зміщується в бік творення і засвоєння знань, 
роль держави зростає. Конкурентна перевага створюється і підтримується через сильно 
локалізовані процеси. Відмінності в національних цінностях, в культурі, структурі 
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економіки, в існуючих організаціях та історичному розвитку – все це робить свій внесок у 
досягнення успішної конкурентоспроможності для кожної країни, оскільки жодна держава 
не може бути конкурентоспроможною у всіх або хоча б в більшості галузей. В кінцевому 
підсумку конкретні країни досягають успіху в певних галузях у зв’язку з тим, що їх 
внутрішні умови виявляються у відповідних випадках найбільш сприятливими, динамічними 
і перспективними [3, с. 150]. 
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Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства з різних позицій 

висвітли вітчизняні вчені О. Амоша, Б. Буркинський, Є. Бельтюков, А. Бутенко, М. 
Войнаренко, В. Геєць, А. Гречан, В. Гриньова, В. Захарченко, С. Ілляшенко, О. Кузьмін, Є. 
Лазарєва, О. Лапко, П. Микитюк, П. Перерва, Й. Петрович, Ю. Погорелов, Л. Смоляр, Л. 
Федулова, С. Філиппова, С. Харічков, Н. Хрущ, Н. Чухрай, А. Яковлев, О. Ястремська. Їх 
дослідження розкривають сутність інноваційного розвитку як процесу та явища, його 
чинники та наслідки, пропонують функціональні методики, для оцінювання, планування, 
оперативного управління тощо. 

Дехто з дослідників вважає, що інноваційний розвиток у сучасній науці розглядається 
з двох основних підходів: статичного та динамічного, причому різновидами статичного 
підходу є ресурсний, результатний, системний, а різновидами динамічного – процесний, 
функціональний. Більшість науковців при визначенні сутності інноваційного розвитку 
спирається на такі базові твердження: інноваційний процес є здійсненням кількох видів 
діяльності, а саме: науково-дослідної, науково-технічної, виробничої та маркетингу; етапи 
життєвого циклу нововведення носять проміжний та тимчасовий характер; інноваційний 
розвиток не є самоціллю підприємства, а є складовою процесу інвестування та 
розповсюдження нового виду продукту або послуги.  

Приєднуючись до їх позицій, можна стверджувати, що інноваційний розвиток 
виробничого підприємства – це якісні зміни в його функціональних підсистемах, виробничих 
та управлінських процесах, результатах господарської та іншої діяльності внаслідок 
інноваційного процесу, які досягаються як певні результати інноваційної діяльності. Саме з 
таких позицій інноваційний розвиток має розглядатися у стратегії виробничого 
підприємства. Стратегія підприємства є одним з найважливіших інструментів його 
управління і розвитку. За умов посилення інтеграційних процесів, конкуренції та впливу на 
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ринки багатонаціональних компаній актуальним завданням для підприємств стає 
формування і реалізація стратегії інноваційного розвитку. Однак сучасні економічні умови 
висувають нові вимоги як до процесу формування, так і до процесу реалізації стратегії 
розвитку [1]. 

Стратегія розвитку виробничого підприємства завжди спрямована на зміну стану 
одного або декількох перелічених елементів: продукт (параметри або номенклатура 
продукції, що випускається (послуг, що надаються); концептуальні положення та основні 
критерії стратегії підприємства, що змінюються для інноваційного розвитку – визначення 
економічної основи стратегії і процесу її розробки та реалізації як системи взаємопов'язаних 
правил і прийомів, що забезпечують досягнення стратегічної мети, формування та підтримки 
в тривалій перспективі конкурентних переваг підприємства внаслідок інноваційного 
розвитку; методологія системного підходу до розроблення та реалізації стратегії передбачає 
врахування закономірностей систем, інтерпретованих до власне стратегії і процесу її 
розроблення, а також використання принципів структуризації стратегічних цілей і виділення 
елементів (складових) стратегії, на які впливатиме інноваційний розвиток; виділення 
критеріїв стратегії розвитку підприємства: 

– економічна основа стратегії промислового підприємства має розглядатися як 
траєкторія динамічної системи в площині ресурсів та інноваційної продукції;  

– стратегія та економічна основа інноваційного розвитку повинні формуватися з 
урахуванням інтересів підприємства, суспільства та країни, мають адаптуватися до 
економічного порядку, що складається в країні;  

– граничні можливості підприємства щодо інноваційного розвитку в сферах 
визначення і досягнення стратегічних цілей визначаються стратегічним потенціалом, що 
представляє собою сукупність умінь (здібностей) до вибору і реалізації цих цілей; 

– підприємство має одночасно розглядатися як: а) інформаційна система, що 
характеризує принципи взаємодії продуктової, ресурсної, соціальної та інституціональної 
складової, втілених в місії і стратегічний потенціал підприємства, та б) система гармонізації 
інтересів всіх учасників процесу формування і реалізації стратегії підприємства;  

– стратегія антикризового управління має формуватися як стратегія запобігання 
неспроможності (банкрутства) та забезпечення економічної безпеки підприємства. Вибір 
підприємством вектору інноваційного розвитку впливає на всі перелічені елементи, у першу 
чергу на продукцію [2]. 

Інноваційний характер виробництва є одним з найвагоміших факторів, що визначають 
успішність діяльності підприємства в ринковому середовищі, його фінансову стабільність та 
конкурентоспроможність. Ефективний розвиток економіки на тривалу перспективу 
можливий лише в результаті впровадження у виробництво досягнень науковотехнічного 
прогресу. Впровадження інновацій у вигляді маловідходних, енергозберігаючих, екологічно 
чистих технологій, розробка нової та удосконалення існуючої техніки, оновлення продукції 
відіграють значну роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку економічної 
системи. Інноваційна діяльність сьогодні повинна розглядатися як один із чинників 
економічного розвитку як окремих господарюючих суб’єктів, так і держави в цілому. 
Оскільки цей факт є свідченням наявності та ефективного використання науково-технічного 
потенціалу країни і позитивно впливає на її міжнародний імідж. Інновації – це винятково 
важлива для сьогодення економічна категорія, саме вони розглядаються як домінуючий 
ресурс для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках [3]. 

Глобалізацію можна представити у вигляді сукупності процесів, які відрізняються 
один від одного за походженням, областями застосування, механізмами і наслідками, які 
здійснюють різноманітний вплив на стан світогосподарської системи. Новітні технології 
відіграють фундаментальну роль у сприянні глобалізації.  

Напрям наукових технологій та інновацій справедливо можна визнати таким, що в 



Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

192 

найбільшому ступені підданий впливу глобалізації. Глобалізацію наукових технологій 
викликають значні темпи розвитку інновацій за технічним сприянням глобальних мереж, що 
поєднують дослідницькі центри державної і приватної підпорядкованості, а також за 
посередництвом процесів стандартизації. Г. Тьоркіна визначає, що "глобалізація з'являється 
інноваційним процесом, в основі якого лежать інновації, і який у ході свого становлення 
трансформує суспільно-культурне середовище". 

Найбільш яскравими прикладами інноваційної глобалізації та її впливу на розвиток 
світогосподарських зв'язків є наукові розробки в області паливних елементів і водневої 
енергетики, інтенсивний розвиток як процесів конкуренції, так і формування тимчасових або 
довгострокових міжнародних альянсів у різноманітних формах, системне технологічне 
вдосконалення продукції і рішень, що спрямоване на підвищення оптимізації, гнучкості й 
ефективності наукомістких технологій як одного із найбільш перспективних інноваційних 
напрямів, що стосується всієї світової економіки.  

Отже, елементи глобалізації посідають визначальну позицію в ході процесу 
інноваційного розвитку. Сьогоднішні інноваційний сектор розвиваються в умовах відкритої 
транснаціональної економіки, що відрізняється прозорим ринком, високим рівнем 
конкуренції, присутністю систем масових комунікацій і підвищенням швидкості розвитку і 
поширення інновацій. Внаслідок цього процесу кардинальним чином підвищилася 
інтенсивність стосунків між державами, підприємствами, організаціями у всіх галузях 
господарської і громадської діяльності. І хоча інновації є основним рушійним фактором 
глобалізації, можна виділити також основні напрями впливу глобалізації на сам 
інноваційний процес [4]. 

Результати аналізу процесів глобалізації сфери інновацій дозволяють відзначити, що 
її необхідно розглядати як інноваційну. Як видно із сутнісної характеристики принципів та 
видів стратегій виробничого підприємства, інноваційний розвиток стає не лише впливовим 
чинником розвитку підприємства в цілому, але й чинником, що впливає на процес 
стратегування, оскільки впливає на: а) процеси розроблення та реалізації стратегії 
промислового підприємства; б) всі функціональні та інструментальні складові стратегічного 
управління. Це обумовлює необхідність: по-перше, продовжити дослідження цього впливу 
на рівні складових стратегії та її інструментального забезпечення, по-друге, кількісно 
оцінити вплив на кожному етапі стратегування. 
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