ление и т.д.), содержит в себе ряд недостатков и подвергается критике на предмет реального мотивационного механизма государственной поддержки, в конечном итоге которого формируется инновационная восприимчивость, к любому типу инноваций, в частности к энергосберегающим.
В данной работе были поставлены задачи определения основных аспектов, которые должны учитываться в каждом нормативно-правовом документе
(правовое регулирование, экономическая составляющая, информационная
составляющая и т.д.).
Для решения поставленной задачи, была проанализирована действующая
нормативно-правовая база в области энергосберегающей энергетики, на предмет
фактического наличия и реализации государственной поддержки.
В конечном итоге, можно прийти к выводу, что всем законодательным
формам государственной поддержки, соответствуют фундаментальные проблемы, которые заключаются в следующем:
1) недостаток мотивации;
2) недостаток информации о проектах и о результатах их выполнения;
3) недостаток опыта финансирования проектов;
4) недостаток комплексной организации и координации инновационной политики ЭС.
Наличие и обобщение данных видов проблем, на наш взгляд, привело к
характеристике преобладания государственной поддержки постинновационного типа, которая недостаточно воспринимается потенциальным заказчиком
энергосберегающих технологий. Одним из направлений повышения инновационной восприимчивости к энергосберегающим инновациям, является развитие и
внедрение прединновационных форм государственной поддержки, в которых
государство будет выступать как активный партнер в инициации внедрения
энергосберегающих технологий.
П.Ю.ЦИБАНЬ, магістрант, НТУ «ХПІ»
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Розглянуто значення запровадження інноваційних технологій у діяльності вітчизняних підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку
збуту. Увагу сконцентровано на шляхах зниження собівартості продукції за рахунок
зменшення прямих та непрямих виробничих витрат та застосування ефекту економії на масштабах.
Рассмотрено значение внедрения инновационных технологий в деятельности отечественных предприятий с целью повышения конкурентоспособности продукции на
рынке сбыта. Внимание сконцентрировано на способах снижения себестоимости

продукции за счет уменьшения прямых и непрямых производственных расходов и
применения эффекта экономии на масштабах.
The importance of introduction of innovative technologies in activity of the domestic enterprises for the purpose of increase of competitiveness of production on a market is described.
The attention is concentrated on ways of decreasing costs of manufacture because of reduction of direct and indirect production costs and application of economy on scales effect.

В сучасних умовах посилення конкурентної боротьби на ринку України
перед вітчизняними підприємствами постає питання підвищення ефективності
своєї діяльності. Доволі розвинена конкуренція присутня на ринку харчових
продуктів, що зумовлено не лише великою кількістю компаній у цій галузі, але
й необхідністю конкурувати з імпортними товарами. Все це спонукає підприємців шукати шляхи підвищення конкурентоздатності як продукції, що виробляється, так і компанії в цілому. Однією з преваг у цій боротьбі є запровадження інноваційних технологій у виробництві.
Новітнє обладнання та інноваційні технології відкривають можливості
зниження як прямих, так і непрямих витрат на виробництво продукції. Прямі
витрати можуть бути зменшені у наступних напрямках (згідно складу виробничої собівартості продукції): шляхом зменшення матеріаломісткості продукції
(зокрема енергоємності, що набуває первинного значення в умовах постійного
зростання цін на енергоносії) та скорочення втрат від браку, а також зменшення витрат праці, тобто коштів на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Таким чином знижується виробнича собівартість одиниці продукції, що дає
змогу запропонувати її споживачу за більш привабливою ціною.
Інший шлях зниження витрат на одиницю продукції полягає у збільшенні обсягу виробництва за рахунок використання нового, більш продуктивного обладнання. Збільшення обсягів виробництва викликає так звану економію на масштабах, яка полягає у зменшенні частки умовно постійних загальновиробничих витрат на одиницю продукції. Наприклад, у галузі харчової промисловості такого ефекту можна досягти за рахунок застосування високопродуктивного фасувального обладнання. Але переваги даного ефекту можна спостерігати лише за умови наявності ненасиченого чи зростаючого ринку збуту або
розширення діяльності підприємства в інших сегментах ринку, що надасть
змогу реалізувати збільшені обсяги виробленої продукції.
Разом з цим треба врахувати, що зазначені постійні загальновиробничі
витрати лише умовно залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності
підприємства. При значній модернізації обладнання можуть зрости витрати на
його обслуговування та управління виробництвом. У даній ситуації доцільно
застосувати маржинальний підхід, згідно якого додаткові витрати на обслуго-

вування нового обладнання мають бути не менше, ніж додатковий дохід від
реалізації продукції.
Таким чином впровадження вітчизняними підприємствами інноваційних
технологій дає змогу оптимізувати витрати на виробництво продукції одразу у
декількох напрямках, а отже надати конкурентні переваги на ринку.
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Н.А.ЯНЧИК . магистрант, НТУ «ХПИ»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Розгляд необхідності впровадження інновацій для антикризового управління підприємством і визначення чинників які запобігають використанню інновацій.
Рассмотрение необходимости внедрения инноваций для антикризисного управления
предприятием и определения факторов препятствующих инновациям.
Consideration of necessity of introduction of innovations for anti-recessionary operation of
business and definition factors interfering innovations

Инновации – это наиболее эффективный метод антикризисного
управления. В случае если предприятие не внедряет новые технологии для
производства продукции, то со временем она может стать неконкурентоспособной. А это может привести к потере прибыли, что в будущем может
вызвать кризисную ситуацию и как следствие банкротство предприятия.
Инновационная деятельность связана с привлечением различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и затраты времени на НИОКР,
технологическое освоение масштабного производства новой продукции, особая
роль здесь принадлежит управленческому персоналу, его способности разрабатывать и принимать инновационные решения.
Процесс формирования эффективной системы инновационного управления зависит от уровня инновационного потенциала предприятия – его возможности в достижении поставленных инновационных целей.
Можно выделить следующие виды инноваций, применяющиеся при антикризисном управлении:
1) изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или
создание нового качества того или иного блага;

2) внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого лежит
новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе
коммерческого использования соответствующего товара;
3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих
пор данная отрасль промышленности этой страны не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет
4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов равным образом независимо от того, существовал ли этот источник прежде, или считался
недоступным, или его еще только предстояло создать;5) проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания трестов) или подрыв монопольного положения другого
предприятия [3].
В составе факторов производственного характера, препятствующих инновациям, наиболее значимым для промышленных предприятий Украины является собственный низкий инновационный потенциал, определяемый слабым
уровнем развития исследовательской базы на производстве, неготовностью
предприятий к освоению новейших научно-технических достижений. Необходимость постоянного мониторинга после разработки и внедрения технологий.
Недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, возможностей
для кооперирования с другими предприятиями и научными организациями –
все эти негативные обстоятельства являются одной из главных причин несовершенства внедрения новых технологий.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто сутність та призначення інноваційних процесів для підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва
Рассмотрена сущность и назначение инновационных процессов для повышения конкурентоспособности малого предпринимательства
Essence and setting of innovative processes is considered for the increase of competitiveness
of small enterprise

