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Анотація. Статтю присвячено питанням організації і регулюванню інноваційного розвитку промисло-

вих підприємств. Розглянуто теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо розвитку 

механізму організації і регулювання інноваційного розвитку промислових підприємств з позиції сучасних со-

ціально-економічних вимог.
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Summary. This article is devoted to the issues of organization and regulation of innovative development of 

undertaking. Theoretical situation, methodological and practical recommendations for the development of the 

mechanism of Organization and regulation of innovative development of industrial enterprises from the perspective of 

modern social and economic requirements are considered.

Key words: innovations, new technologies, diffusion of innovations, investments, life cycle.

Істотним впливом на формування і викорис-

тання трудових ресурсів фермерських господарств 

є запровадження функцій управління в їх цілісній 

єдності, що дозволяє стабілізувати трудовий по-

тенціал малих агроструктур і забезпечити підви-

щення темпів зростання ефективності його вико-

ристання. Це, в свою чергу, надасть подальшого 

удосконалення механізмів як державного, регі-

онального, так і внутрішньогосподарського ре-

гулювання процесів формування і використання 

трудового потенціалу сільськогосподарських під-

приємств, що є особливо актуальним для України 

з розробкою вказаних напрямів, які потребують 

свого подальшого дослідження.
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Постановка проблеми. В умовах кризи в країні 

спостерігається зростання значущості активізації 

інновацій як перспективного напрямку інтенсив-

ного розвитку економіки. Це висуває нові вимоги 

до механізму організації і регулювання інновацій-

ного процесу на підприємстві і впливає на зміни 

стратегічних пріоритетів, на структуру та зміст 

самого процесу інноваційного розвитку. У зв’язку 

з цим особливої актуальності щодо ефективної ді-

яльності підприємства набуває управління інно-

ваційним розвитком, що можливо за рахунок на-

лагодженого механізму організації і регулювання 

інноваційного процесу.

В рамках існуючих концептуальних підходів 

обґрунтовуються різні наукові погляди на дослі-

джувану проблему, що значною мірою визначає 

широкий спектр пропонованих вітчизняними і 

закордонними вченими стратегій організації і ре-

гулювання інноваційної діяльності на рівні про-

мислових підприємств. Однак існуючі теоретичні 

підходи недостатньо пропрацювали не тільки в 

методологічному плані, але і на рівні формування 

інструментальної бази для вирішення проблеми 

організації і регулювання інноваційного розвитку. 

Крім того, неповною мірою відображаються осо-

бливості реальної практики функціонування ме-

© І. А. Сільченко, 2012



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

140

ханізму інноваційного розвитку на підприємствах 

промислового комплексу.

Необхідність створення сучасного інновацій-

ного механізму, що дозволяє раціонально орга-

нізувати інноваційну діяльність на підприємстві 

і підвищити ефективність його функціонування, 

обумовлено наступними факторами:

по-перше, зростаючим значенням інновацій 

як для підвищення ефективності діяльності про-

мислових підприємств, так і для розвитку еконо-

міки країни в цілому;

по-друге, необхідністю істотних перетворень 

у сфері організації та регулювання фінансово-гос-

подарської діяльності підприємств, обумовлених 

актуальністю переходу до інноваційного напрям-

ку розвитку;

по-третє, створенням комплексної системи 

управління;

по-четверте, недостатньою науково-мето-

дичною розробкою проблем управління іннова-

ційними процесами промислових підприємств, 

що визначає потребу в дослідженнях, спрямо-

ваних на формування ефективної інноваційної 

стратегії розвитку господарюючих суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

сить багато уваги приділено вітчизняними і за-

кордонними вченими проблемам управління 

й розвитку інноваційної діяльності. Цій темі 

присвячені праці наступних вітчизняних авто-

рів: О. Алімова, В. Александрової, О. Ареф’євої, 

Ю. Бажала, О. Волкова, С. Гуткевич, Б. Дани-

лишина, М. Денисенка, П. Завліна, І. Кушніра, 

О. Савчука, А. Гальчицького, В. Геєця, В. Гера-

симчука, С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кири-

ченко, С. Козаченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, 

О. Лапко, А. Наливайко, В. Новицького, В. Со-

ловйова, Л. Федулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай, 

І. Школи, Ю. Яковця, Г. Ялового, С. Ямпольсько-

го та інших.

У закордонній науковій літературі досліджен-

ня інноваційних процесів проводиться в роботах 

А. Водачека, Ф. Валента, П. Друкера, Б. Санто, 

Б. Твісса, Р. Хизрича, М. Хучека, Й. Шумпетера та 

інших. Їхні публікації дозволили сформувати за-

гальнонаукову основу і виявити основні підходи 

до дослідження інноваційних процесів.

Зазначені автори зробили великий внесок у 

формування теорії та методології інновацій. У той 

же час наукових праць, присвячених комплексно-

му вивченню проблем формування інноваційного 

механізму на промислових підприємствах в сучас-

них умовах, явно недостатньо. Не знайшли глибо-

кого відображення питання, пов’язані з вибором 

форм, методів і структур управління інновацій-

ною діяльністю, спрямованих на підвищення 

інноваційної активності підприємств промисло-

вості. Немає чіткості в оцінці факторів, що визна-

чають умови інноваційного розвитку та послідов-

ність формування організаційно-економічного 

механізму інноваційної діяльності підприємств. 

Необхідність вдосконалення механізму розвитку 

інноваційних процесів в умовах функціонування 

промислових підприємств визначає актуальність, 

практичну значимість і напрямки дослідження.

Метою статті є розгляд теоретичних поло-

жень, методичних та практичних рекомендацій 

щодо розвитку механізму організації і регулюван-

ня інноваційного розвитку промислових підпри-

ємств з позиції сучасних соціально-економічних 

вимог.

Виклад основного матеріалу. Інновації мо-

жуть відноситися як до техніки і технології, так 

і до форм організації виробництва та управлін-

ня. Всі вони тісно взаємопов’язані і є якісними 

ступенями у розвитку продуктивних сил, підви-

щення ефективності виробництва. Якісно нові, 

масштабно освоєні технології здатні забезпечити 

вирішення складних, нерозв’язних на колишній 

технологічній базі виробничих завдань.

Проблема активізації інноваційної діяльності 

досить актуальна для України. Практична реалі-

зація стратегії інноваційного розвитку економіки 

потребує насамперед підвищення інноваційної ак-

тивності на всіх її рівнях. У підприємств, як свід-

чить практика, на сьогодні немає відповідних еко-

номічних умов для впровадження нововведень.

Промислові підприємства також прийшли до 

розуміння необхідності здійснення інноваційної 

діяльності. Впровадження інновацій все більше 

розглядається ними як один із найголовніших за-

собів підвищення конкурентоспроможності про-

дукції, підтримки високих темпів розвитку і рівня 

прибутковості. Тому підприємства, долаючи різні 

труднощі, почали своїми силами вести розробки 

в області технологічних інновацій. Нові техноло-

гії в цьому випадку виступають в якості допоміж-

ного матеріалу для використання у виробництві 

продукції.

Закордонні компанії надають великого зна-

чення вкладенню коштів в інноваційну діяльність, 

яка дає хороший економічний ефект, особливо 

через підвищення рівня конкурентоспроможнос-

ті їх продукції. Проте, всупереч закономірностям 

розвитку ринкової економіки індустріальних кра-

їн, де спостерігається стрімке зростання іннова-

ційної активності, українська дійсність в області 

розвитку інновацій залишає бажати кращого.

У розвинених країнах інноваційна актив-

ність для промислових підприємств, здатність і 

сприйнятливість до технологічних інновацій — 

це питання виживання в гострій конкурентній 

боротьбі. Саме інноваційна діяльність забезпечує 

підприємствам значні конкурентні переваги, стій-

кість розвитку, сприяє зміцненню їх становища на 

ринку, завоювання нових ринкових ніш. Знижен-

ня технологічного потенціалу, втрата здатності до 
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адаптації нових технологічних розробок немину-

че веде до погіршення позицій на ринку і в стра-

тегічному плані — до зниження обсягів продажів з 

очевидним несприятливим наслідком.

Оновлення продукції промисловими підпри-

ємствами здійснюється нерівномірно. Інвесту-

вання інноваційної діяльності в Україні залиша-

ється на досить низькому рівні, хоча всі розуміють 

необхідність розвитку саме цього напрямку робо-

ти всіх промислових підприємств.

Багато підприємств мають розробки, які від-

різняються застосуванням ефективних техноло-

гій і дозволяють випускати продукцію на рівні 

світових стандартів. Однак досягнення істотних 

результатів у розвитку інноваційної сфери серед 

широкого кола підприємств найближчим часом є 

проблематичним.

Серйозним каменем спотикання для орга-

нізації інноваційних процесів на промислових 

підприємствах є високі витрати на фінансування 

процесу оновлення. Як показує практика, роз-

робка нової продукції пов’язана з великими не-

безпеками, а фонди венчурного фінансування на 

українському ринку відсутні.

Але, незважаючи на проблеми, пов’язані з 

організацією інноваційних процесів, керівництво 

великих підприємств розуміє всю необхідність 

технічного розвитку і всіма можливими засобами 

прагне до досягнення поставлених цілей.

Аналіз промислових підприємств, які успіш-

но організовують інноваційну діяльність, показує, 

що основним спонукальним мотивом для розроб-

ки інновацій є бажання і прагнення керівництва 

вести стратегічну діяльність взагалі і здійснювати 

інноваційну зокрема.

Інноваційна активність у промисловості ви-

значається часткою підприємств, що займаються 

інноваціями, від загальної кількості підприємств 

(2010 р. — 13,8 %) [1]. У розвинених країнах (США, 

Японії, Франції) впроваджують інновації від 70 до 

82 % загальної кількості підприємств. Питома вага 

промислових підприємств, що впроваджували ін-

новації в 2010 році, склала 11,5 % [2]. У роботі за 

редакцією О. І. Волкова, М. П. Денисенка наво-

диться аналіз сучасного інноваційного потенціалу 

та системи управління інноваціями на різних рів-

нях [3]. Сучасний стан інноваційної діяльності в 

Україні на промислових підприємствах дозволяє 

виділити низку негативних тенденцій: відбуваєть-

ся подальше зниження інноваційної активності 

суб’єктів господарювання; українським інноваці-

ям властиві дифузія інновацій; забезпечення ін-

вестиціями здійснюється в основному за рахунок 

власних коштів; значний вплив на зменшення 

інноваційної активності підприємств чинить хро-

нічний дефіцит держбюджету, низька ефективність 

діяльності інноваційної інфраструктури; недостат-

ній обсяг власного капіталу більшості підприємств, 

відсутність мотивації у стратегічних інвесторів; не-

конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

підприємств у цілому.

У першу чергу варто відзначити проблему ін-

вестування інноваційної діяльності. Низький об-

сяг інвестицій залишається однією з найбільш про-

блемних зон сучасної фази розвитку економіки.

Як показує практика, своєчасного й адекват-

ного відшкодування фінансово-ресурсної бази 

для інноваційної діяльності за рахунок власних 

(внутрішніх) джерел підприємств або позикових 

коштів не сталося, та й не могло статися через те, 

що висока активність у витратній інноваційній 

сфері може бути забезпечена тільки за умови до-

мінуючої ролі держави та її фінансової підтримки. 

Зараз же вона носить, по суті, суто символічний 

характер. Між тим лише загальне інвестиційне 

пожвавлення здатне дати поштовх переходу від 

сировинної економіки до інноваційної.

З метою впровадження у виробництво резуль-

татів інноваційних наукових і науково-дослідних 

розробок як пріоритетної складової стратегії під-

вищення конкурентоспроможності економіки 

необхідно: удосконалити умови інноваційної 

діяльності, опрацювати механізм державного 

замовлення на впровадження пріоритетних ін-

новацій у виробництво; розвивати інноваційні 

структури (технопарки, технополіси, технологічні 

інкубатори, венчурні фірми); створити інститути 

трансферу технологій з науково-технічного сек-

тора в промисловість; створити умови щодо роз-

витку процесів розповсюдження технологій з ме-

тою технологічного переоснащення виробництва; 

розширити прошарок ефективних власників за 

рахунок вдосконалення правової основи право-

застосовної практики банкрутства тощо. [4]

У процесі створення організаційно-еконо-

мічного механізму управління необхідний облік 

кількості та особливостей інновацій, які утворю-

ють ці процеси. Тому класифікація інновацій є 

важливим етапом їх аналізу. Класифікація інно-

вацій за різними групами конкретизує структу-

ру об’єкта, виявляє в ньому проблемні зв’язки. 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники висловлюють 

широке коло думок щодо структури сукупності 

інновацій, складу та характеристики класифі-

каційних ознак. Достатньо повну класифікацію 

інновацій, інноваційних процесів і нововведень 

запропоновано групою російських вчених. На 

основі систематизації наукових поглядів на кла-

сифікацію інновацій уточнені інновації промис-

лових підприємств, що дозволяють забезпечити 

більш високий ступінь адаптації механізму орга-

нізації і регулювання інноваційного розвитку в 

умовах промислового підприємства (рис. 1).

Система управління інноваційною діяльніс-

тю в Україні не відповідає сучасним вимогам на-

уки і техніки, що породило несприйнятливість до 
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нововведень і як наслідок цього — економічний і 

технологічний застій. Пріоритетним напрямком 

розвитку наукового потенціалу виступає створен-

ня на основі економічної теорії принципово нової 

системи регулювання інноваційної діяльності на 

всіх рівнях національної економіки.

Дуже гостро на сучасному етапі розвитку 

економіки стоїть проблема інтеграції україн-

ської промисловості у світовий науково-техніч-

ний простір. Низькі ціни на вітчизняні техноло-

гії порівняно із закордонними, більш сприятливі 

можливості для української кооперації, ніж для 

міжнародної, з одного боку, і жорстка конку-

ренція на світовому ринку, відсутність у підпри-

ємств та наукових організацій необхідних засобів 

і досвіду для просування вітчизняних розробок за 

кордон і їх патентування там, з іншого — обумов-

люють відому замкнутість внутрішнього ринку 

технологій в Україні.

І, нарешті, необхідно відзначити важли-

вість державної участі в інноваційних процесах, 

оскільки саме держава робить істотний вплив на 

інноваційну діяльність господарюючих суб’єктів. 

Держава повинна бути повноправним учасником 

економічних відносин. Від неї вимагається не 

тільки політична підтримка підприємств, скільки 

Рис. 1. Класифікаційна ознака інновацій [5]
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діяльна участь в інноваційних проектах, якої, на 

жаль, поки не спостерігається.

Дослідженнями встановлені ключові фактори, 

які заважають підприємствам проводити ефектив-

ну інноваційну політику. Цими факторами є:

— брак фінансування;

— відсутність необхідної інформації;

— брак кваліфікованих кадрів;

— слабкість технічної бази підприємства;

— відсутність досвіду ведення інноваційної 

діяльності;

— відсутність державної підтримки.

Важливим етапом процесу оцінки інновацій-

них можливостей підприємства є питання фінан-

сування. Для оцінки інвестиційних можливостей 

підприємства видається необхідним визначення 

основних факторів і показників, що впливають 

на процес оновлення виробів. Одним із найбільш 

важливих факторів, що впливають на можливість 

промислових підприємств здійснювати іннова-

ційну діяльність через показник потреби підпри-

ємства в коштах на оновлення, є ступінь модерні-

зації виробу підприємства.

Проведене дослідження показало, що на про-

мислових підприємствах потреба в коштах для 

оновлення виробів перевищує можливості. Цю 

проблему слід вирішувати шляхом перегляду ви-

робничої програми.

Керівництво сучасних підприємств націле-

не, головним чином, на підвищення конкурен-

тоспроможності продукції, забезпечуючи тим 

самим функціонування підприємства, швидше, в 

коротко- і середньостроковому, ніж у стратегічно-

му аспекті. Цю позицію не можна визнати непра-

вильною, оскільки випуск конкурентоспромож-

ної продукції забезпечить підприємству високу 

прибутковість, яка спричинить за собою рішення 

більшості проблем, характерних у нинішній час 

для всіх підприємств промислового комплексу, і, 

головним чином, це вирішить проблему фінансу-

вання. Проте головною метою тут повинно бути 

забезпечення інноваційно-стратегічного роз-

витку підприємства, під яке рішення оператив-

но-тактичних виробничих проблем має закласти 

необхідну і міцну базу [6, с. 257].

Дослідження показало, що продукція сучас-

них промислових підприємств, є конкурентоздат-

ною лише на внутрішньому ринку та ринках країн 

СНД, що деякі керівники ототожнюють зі світо-

вим ринком.

Висновки. Україна володіє високим по-

тенціалом розвитку промисловості, в межах 

кожного окремого регіону. Це пов’язано зі зна-

чними сировинними ресурсами, розвинутим па-

ливно-енергетичним комплексом та транспорт-

ною структурою, розвиненою виробничою та 

науково-технічною базою, значним кадровим 

потенціалом. Крім того, промисловим підпри-

ємствам притаманний замкнений технологічний 

цикл виробництва. Спостерігаються обсяги наро-

щування досвіду роботи не лише з підприємства-

ми країн близького зарубіжжя, а й з європейськи-

ми країнами. Внутрішній ринок характеризується 

великою місткістю, а зовнішні ринки — розвива-

ються традиційно. Інноваційна діяльність пови-

нна бути спрямована на вирішення таких завдань, 

як забезпечення економічного розвитку промис-

ловості регіонів на основі раціонального вико-

ристання їхнього потенціалу, відтворення місце-

вих ресурсів та охорони природного середовища; 

розв’язання міжгалузевих науково-технічних та 

управлінсько-організаційних проблем, безпосе-

редньо пов’язаних з особливостями регіону; під-

вищення технологічного та інформаційного рівня 

всіх сфер господарської діяльності з метою вироб-

ництва конкурентоспроможної продукції; реалі-

зація стратегії розвитку регіонів України тощо. До 

пріоритетних напрямів інноваційного розвитку у 

сфері виробництва необхідно віднести наступне: 

формування наукоємного виробничого проце-

су; створення та дієвість інноваційної структури; 

технологічне та технічне оновлення базових галу-

зей економіки; впровадження високорентабель-

них інноваційно-інвестиційних проектів тощо. 

Першочерговим принципом процесу організації 

інноваційної діяльності в регіоні є цілеспрямова-

ність, що припускає наявність системи науково-

технічних, виробничих, економічних, соціальних 

та екологічних цілей.

Найважливішу роль у здійсненні інновацій-

ної діяльності на машинобудівних підприємствах 

грає інвестиційна проблема, без вирішення якої 

неможливо виключити негативний вплив інших 

факторів, що гальмують цю діяльність.
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СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Анотація. Метою статті є дослідження споживчої цінності як складової процесу ціноутворення, ана-

ліз елементів ланцюга споживчої цінності та можливих механізмів, що їх формують.

Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, споживча цінність.

Summary. The purpose the article is research of consumer value as a constituent process of pricing, analyse is to 

elements chain of consumer value and possible mechanisms, that the yare formed.

Key words: price policy, pricing, consumer value.

Постановка проблеми. Основними переду-

мовами ефективної цінової політики в умовах 

ринкової економіки є орієнтованість на спожи-

вачів. Ціна як один із найгнучкіших економічних 

інструментів маркетингового комплексу сприяє 

отриманню підприємством прибутків, які забез-

печують подальший його розвиток.

Ефективність діяльності підприємства зна-

чною мірою залежить від формування та управ-

ління ціновою політикою, яка своєчасно коригу-

ється залежно від змін на ринку. Ціна є важливим 

інструментом маркетингу, проте ефективним ін-

струментом вона є тільки при взаємодії з іншими 

складовими маркетингового комплексу: продукт, 

розповсюдження та просування. При першій ку-

півлі споживач не завжди може оцінити якість 

продукту і, за інших рівних умов, він орієнтувати-

меться на ціну.

Метою статті є дослідження споживчої цін-

ності як складової процесу ціноутворення, аналіз 

елементів ланцюга споживчої цінності та можли-

вих механізмів, що їх формують.

Придбання покупцем товару за встановле-

ною продавцем ціною і віддання переваги йому 

над іншими товарами, визначає цінність, яку він 

має для споживача.

Виклад основного матеріалу. Ціна товару, що 

встановлюється, є грошовим вираженням його 

споживчої цінності. Головною умовою придбання 

товару є його необхідність покупцеві, а спожив-

ча цінність товару встановлюється фактом його 

придбання. Покупець, приймаючи рішення про 

купівлю товару, в першу чергу, розглядає питання 

про задоволення своєї потреби. Після цього він 

переходить до розгляду ціни, якості, оформлення 

й інших ознак, що характеризують товар і вплива-

ють на його придбання. Споживча цінність товару 

вимірюється шляхом його порівняння з іншими. 

Критеріями порівняння можуть виступати різ-

ні ознаки, що характеризують товар, наприклад, 

ціна, якість, колір, розмір і т. д. [1].

При зростанні споживчої цінності товару 

його продажна ціна також зростає. Якщо спожив-

ча цінність товару знижується, відповідно знижу-

ється його ціна. Проте ціна не є єдиним критерієм 

визначення цінності товару.

Все більше підприємств встановлюють свої 

ціни, виходячи з цінності товару, що сприйма-

ється споживачем. У основі цього методу лежить 

сприйняття цінності товару покупцем, а не витра-

ти виробника. Ціноутворення на основі спожив-

чої цінності означає, що виробник відмовився від 

традиційного підходу, який передбачає спочатку 

створення товару, потім розробку його маркетин-

гової програми і наприкінці призначення ціни. В 

даному випадку ціна, разом з іншими складовими 

маркетингового комплексу, визначається, перш 

ніж маркетингова програма буде остаточно за-

тверджена. Ціноутворення на основі споживчої 

цінності припускає встановлення планової ціни, 

виходячи з передбачуваної споживчої цінності 

товару. Керуючись передумовами про споживчу 

цінність і ціну товару, підприємство приймає рі-

шення про характеристики майбутнього товару і 
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