
щественностью доброжелательных отношений, достижение взаимопонимания,
основанного на правде и полной информированности [2,4].

Наиболее употребляемыми средствами медиа-рилейшнз являются разра-
ботка пресс-релизов, подготовка редакционных материалов, предоставление
интервью, комментариев, цитат по теме, организация пресс-конференций и зав-
траков с журналистами, осуществление выездных мероприятий, связанных с
активной презентацией компании, организация неофициальных мероприятий
для представителей средств массовой информации [3].

С целью идентификации особенностей применения средств медиа- ри-
лейшнз в отечественном и зарубежном опыте были исследованы электронные
сайты компаний, функционирующих в сфере пищевой промышленности. Отли-
чительной чертой электронных информационных ресурсов, представленных
зарубежными компаниями, является акцент на социальную ответственность
бизнеса, соблюдение норм законодательной базы, удовлетворение потребно-
стей, интересов всех целевых групп общественности компаний [5].

На основе проведенного исследования были выделены основополагаю-
щие закономерности формирования положительного паблисити организации,
предложено включить должность ответственного за отношения со средствами
массовой информации в организационные структуры украинских компаний.

Таким образом, предложенные меры будут способствовать оптимизации
информационных потоков компании и приращению собственного паблицитного
капитала.
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шина И.В. Паблик рилейшнз.//Реклама: внушение и манипуляция медиа-ориентированный
подход.Ред. сост.: Д. Райгородский Самара изд.д. «Бахрах-М», 2001. 3. Кольцова О. Прин-
цип обратного воздействия СМИ и отсутствие потребности в рефлексии у бизнеса. // Top –
Manager июль/август 2003. 4.Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Москва, Дело, 2000.
Стр. 26. 5. www.roshen.ua, www.nestle.com, www.biscuit.com.ua

О.Ю.ПЕРЕДРІЙ, асистент, НТУ «ХПИ»
В.М.МАСЮК, магістрант, НТУ «ХПИ»

МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянута необхідність впровадження інновацій, як рушійної сили конкурентоспро-
можності підприємства, а також основні засади інноваційної політики та адапту-
вання підприємства до змін на ринку шляхом вжиття певних заходів під час впрова-
дження інноваційної діяльності

Рассмотрена необходимость внедрения инноваций, как движущей силы конкуренто-
способности предприятия, а так же основные принципы инновационной политики и

адаптирования предприятия к изменениям на рынке путем применения определен-
ных мероприятий во время внедрения инновационной деятельности

The necessity of introduction of innovations is considered, as motive force of competitiveness
of enterprise, and similarly basic principles of innovative policy and adaptation of enterprise
to the changes at the market by the use of certain measures during introduction of innovative
activity

Інновації сприяють підвищенню рівнів конкурентоспроможності та
ефективності роботи підприємства. Основною метою інноваційної політика
підприємства стає створення належних умов, які сприяли б розвиткові підпри-
ємства завдяки постійному поновленню його продукції. При цьому першочер-
гове завдання керівництва підприємства – дослідження потенційних можливос-
тей зокрема щодо готовності до інноваційних упроваджень і інноваційної здат-
ності, які надають можливість обрати ефективний тип означеної політики [1].
Аналіз інноваційної активності підприємств і проблем, які слід усувати на
шляху досягнення певної мети новими методами, – дуже важливий аспект ін-
новаційної діяльності [2]. Детальний аналіз основних джерел і напрямів фінан-
сування інноваційного розвитку підприємств, є передумовою ефективної реалі-
зації інноваційних проектів окремих підприємств й України в цілому [3].

Одним із можливих способів покращання ситуації та підвищення кон-
курентоспроможності підприємств є здійснення на них комплексу дій з плану-
вання інноваційної діяльності та управління нею [4]. Високоефективне плану-
вання – запорука успішного управління інноваційною діяльністю. Підприємст-
ва мають визначати свою інноваційну стратегію на засаді необхідності адапту-
вання до змін на ринку шляхом вжиття певних заходів із розроблення нових і
модифікованих видів продукції з упровадженням її у виробництво. Лише ком-
плексне вирішення проблеми може дати позитивні результати. Внаслідок впро-
вадження цієї системи управління інноваційною діяльністю можна оптимізува-
ти та вдосконалити інноваційну діяльність на підприємствах [5].

У сучасних умовах орієнтації на ринкові відносини виділяють різні по-
казники економічної ефективності інновацій стосовно різних рівнів економіч-
ної системи, таких як рівень інфляції, порівняння різночасних показників, при-
ведення інвестицій і витрат виробництва до єдиної річної розмірності, що тех-
нічно вирішується на практиці за допомогою різних методів, коефіцієнтів і ін.
Проте однією з основних є проблема обліку загальної величини ефекту від
впровадження інновацій. Тому як інформаційна база, так і методи визначення
ефективності інновацій повинні удосконалюватися, щоб враховувати ті зміни,
які відбуваються в економіці [7].
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ

Виконано аналіз металургійної промисловості України як провідної експортної галузі
за допомогою наявних статистичних показників і даних про конкурентоспромож-
ність продукції на світовому ринку. Виділено чинники негативного впливу на іннова-
ційний розвиток галузі, активізація якої в умовах кризи здатна дати поштовх віднов-
ленню економіки країни в цілому.

Выполнен анализ металлургической промышленности Украины как ведущей экс-
портной отрасли посредством имеющихся статистических показателей и данных о
конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Выделены факторы негатив-
ного влияния на инновационное развитие отрасли, активизация которой в условиях
кризиса способна дать толчок восстановлению экономики страны в целом.

Completed analysis of the metallurgical industry of Ukraine as a leading export industry
through the available statistical indicators and data on the competitiveness of products on the
market. Factors are distinguished negative impact on the innovative development of the indus-
try, which intensified during the crisis is able to give impetus to the restoration of the economy
as a whole.

Металлургия Украины – базовая отрасль народного хозяйства Украины,
обеспечивает более 25 % промышленного производства государства (96 955,5
млн. гривен в 2005 году), дает около 40 % валютных поступлений на Украину и
более 10 % поступлений в государственный бюджет Украины. В мировом про-
изводстве чёрной металлургии доля Украины составляет 7,4 % (2007) [3].

Использование имеющихся сталеплавильных мощностей сталеплавиль-
ного производства позволило металлургической промышленности произвести в
2007 году 38,7 млн. тонн стали, 33,4 млн. тонн проката, в том числе готового
проката – 32 млн. тонн.

Стратегически важными остаются вопросы внедрения инновационных
технологий по снижению энергопотребления и расходования газа в условиях
роста цен на энергоресурсы.

Исходя из этого, целесообразно выделить факторы негативного влияния
на инновационное развитие металлургической промышленности: высокий фи-
зический износ основных фондов; доминирование в общей массе производимой

продукции с невысокой степенью переработки; большая энерго- и ресурсоем-
кость выпускаемой продукции; высокая экологическая опасность существую-
щих производств (уровень техногенной нагрузки в отрасли в 8,7 раза превыша-
ет среднеукраинский показатель); высокая экспортная ориентация металлурги-
ческого комплекса (около 80% вырабатываемой металлопродукции экспорти-
руется) [2].

Тем не менее, черная металлургия должна стать локомотивом послекри-
зисного роста и трамплином для инновационного развития, так как способна
обеспечить приток валюты, сопоставимый с размерами кредита МВФ [1]. Это
свидетельствует об объективной необходимости поиска эффективных меха-
низмов инновационного управления, направленных на преодоление проблем
как на микроуровне, так и разработки общегосударственной программы под-
держки металлургических предприятий.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В УКРАИНЕ

Розглянуто питання щодо важливості та необхідності інноваційних процесів в
енергозбереженні. Наведено основні напрямки енергозберігаючих заходів, проблеми
та перспективи їх впровадження.

The article describes to importance and necessity of innovative processes in an energy-
savings. Basic directions of energykeepings measures, problem and prospect of their intro-
duction are resulted.

Развитие экономики требует увеличения мощностей, и к 2025 году про-
гнозируется удвоение спроса на электроэнергию в Украине. Только использо-
вание инновационных технологий, обеспечивающих эффективное расходова-
ние электроэнергии, позволит избежать дефицита. Дорожающая электроэнер-
гия сигнализирует о необходимости принятия неотложных мер, направленных
на энергосбережение.

Имеет место недостаток энергоресурсов Украины, так как собственные
ресурсы могут удовлетворить потребности страны только на 10-15%. Дефицит
топливных ресурсов, составляющий примерно 85% потребности народного


