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.
Список літератури:1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. – Вид. 2-ге – К.: Лібра,
2004. – 704 с. 2. Ковтун С., Ткачук Н., Савлук С. Управління затратами. – Х.: Фактор, 2007.
– 272 с. 3. Орлов О., Рясных Е., Рудниченко Е. Нетрадиционный метод распределения
накладних затрат // Економіст – 2005 – №7 – С. 69-73 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.12.1999 р. № 318, зі змінами та доповненнями
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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.
Список литературы: 1..Яненкова И.Н. «Эффективный менеджмент предприятий – главная составляющая антикризисной программы»//Экономист .-2009.-№9.-С. 30 2. Макаренко Н.А. Інновація: порятунок чи «кризова пастка»»// Вісник НАН України.-1997.-№7-8.С.28-42 3. Баринов .В.А. Антикризове управління підприємством: Учебник- М. ФБКПРЕСС, 2002-С.315
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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

Розвиток економіки країни обумовлюється широким використанням досягнень науково-технічного прогресу, тобто впровадженням інновацій. До об'єктів інновації відносяться: продукція (види, якість), матеріали, засоби виробництва, технологічні процеси, людський фактор (розвиток особистості); соціальна
сфера (зміна поведінки співробітників організації); організаційний розвиток
підприємства. У цьому зв'язку інноваційний процес може розглядатися з різних
позицій і з різним ступенем деталізації: як паралельно-послідовне здійснення
науково-дослідної, інноваційної, виробничої діяльності і маркетингу; у вигляді
часових етапів життєвого циклу інновації від виникнення ідеї до її розробки і
поширення; з позиції циклічності, тому що для підприємства і конкретного товару він має початковий момент (зародження ідеї, випуск) і кінцевий (зняття з
виробництва). Якщо підприємство випускає декілька товарів, то життєві цикли
накладаються один на одного і можна говорити про циклічність інноваційного
процесу підприємства; як процес фінансування і інвестування розробки і поширення нового виду продукту чи послуги.
Для суб’єктів малого підприємництва питання щодо формування умов
конкурентоспроможності продукції, робіт чи послуг є найбільш актуальними.
Їхня діяльність є найбільш вражаючою з боку великих підприємств вітчизняних
або зарубіжних товаровиробників. Для утримання своєї долі на цільових ринках,
вони повинні постійно впроваджувати інновації для покращення якості, привабливості своєї продукції, робіт чи послуг. З цією метою інноваційні процеси ставлять перед собою наступні цілі [1, 2]: пошук нового технічного рішення – створення винаходу; проведення науково-дослідних і технологічних розробок; технологічна підготовка серійного виробництва нової продукції; закріплення продукції на нових ринках шляхом постійного удосконалення технології, підвищення конкурентоспроможності. Для їхнього досягнення інноваційні процеси
повинні бути для суб’єктів малого підприємництва постійними та на кожній
стадії вирішувати такі завдання: планування – складання плану реалізації стратегії; визначення цілей і організація – визначення потреби в ресурсах для реалізації різних фаз інноваційного циклу, постановка завдань перед співробітниками, організація роботи; виконання – здійснення досліджень і розробок, реалізація плану; керівництво – контроль і аналіз, коректування дій, накопичення досвіду, оцінка ефективності інноваційних проектів, інноваційних управлінських
рішень, застосування нововведень.
Для здійснення цієї діяльності виникає гостра потреба у джерелах фінансування. В умовах фінансової кризи їх пошук доцільно проводити у напрямку
формування раціональної політики ціноутворення, яка б охоплювала дії щодо

максимального використання внутрішніх фінансових резервів. Це можливо,
якщо здійснювати політику гнучких цін на продукцію, роботи чи послуги
суб’єктів малого підприємництва.
Список літератури: 1. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. Посіб. /За
наук. ред. В.Г.Федоренка. – К.: Алерта, 2004. – 431 с. 2. Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2006. – с. 137 – 147.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕДИА-РИЛЕЙШНЗ В
ПАБЛИСИТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Проанализированы современные инструменты медиа-рилейшнз и их роль в формировании паблисити организаций. Выделены особенности подхода украинских компаний
к паблисити, их отличия от зарубежного опыта в данной области. Предложены
меры, способствующие рационализации информационных потоков организации и
приращению ее паблицитного капитала.
Проаналізовано сучасні інструменти медіа-рилейшнз та їх роль у формуванні пабліситі організації. Виділено особливості підходу українських компаній до пабліситі, їх
відмінності від закордонного досвіду в данній області. Запропоновано засоби, які
сприяють раціоналізації інформаційних потоків організації та прирощенню її пабліцитного капіталу.
Modern tools of media-relations and their role in formation of publicity of the organisations
have been analysed. Features of the approach of the Ukrainian companies to publicity, their
differences from foreign experience in this area have been allocated. The measures promoting rationalisation of information streams of the organisation and increase of its publicity
capital have been offered.

Современный предпринимательский опыт показывает, что укрепление
доверия, деловой и политической репутации приводит к повышению прибылей
организаций. Этому в значительной мере способствует такое комплексное направление PR- деятельности, как паблисити. Паблисити имеет особое значение
для организации в случаях необходимости улучшения ее репутации, выпуске
нового продукта или возобновления интереса рынка к существующему продукту; в случаях ограниченности бюджета на рекламу; реагирования на кризисную
ситуацию. Исследованиями в этой сфере занимаются многие известные отечественные и зарубежные ученые [1].
Паблисити, или позитивная известность компании, в большей степени
основано на взаимодействии организации со средствами массовой информации, поэтому в этой сфере широко применяются инструменты такого направления PR, как медиа-рилейшнз.
Медиа-рилейшнз имеет свои особенности и отличия от других инструментов PR. Инструмент нацелен на формирование между организацией и об-

