
що всі вони, незалежно від цінового чи якісного діапазону, конкурують між
собою. Насамперед ця теза стосується товарів вибіркового попиту, менше – до
товарів першої необхідності (наприклад, таких, як хліб ,цукор, сіль).
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ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах тривалих кризових явищ в економіці України великого значення набувають
не тільки заходи щодо їхнього подолання, а й створення сприятливого середовища для
суб’єктів внутрішнього ринку країни у майбутньому. Як суб’єкт міжнародних еконо-
мічних відносин Україна має свідомо входити до системи світогосподарських зв’язків
з метою якнайефективного використання усіх їхніх можливостей та підвищення
рівня конкурентоспроможності. Однак на практиці конкурентоспроможність націо-
нальної економіки поки що постійно знижується. Тому необхідне з’ясування причин
такого стану на основі аналізу внутрішніх та світових тенденцій, що пояснюють
походження цих процесів, для формування міжнародної конкурентоспроможності
національної економіки в сучасних умовах.

В условиях продолжительных кризисных явлений в экономике Украины огромного
значения приобретают не только средства их преодоления, но и создание благопри-
ятной среды для субъектов внутреннего рынка страны в будущем. Как субъект меж-
дународных экономических отношений Украина должна осознанно входить в систему
мирохозяйственных связей с целью наиболее эффективного использования всех их
возможностей и повышения уровня конкурентоспособности. Однако на практике
конкурентоспособность национальной экономики пока что постоянно снижается.
Поэтому необходимо выяснение причин такого положения на основе анализа внут-
ренних и мировых тенденций, объясняющих происхождение этих процессов, для фор-
мирования международной конкурентоспособности национальной экономики в со-
временных условиях.

Under enduring crisis phenomena in Ukraine economy not only all facilities to overcome the
difficulties are taken on special significance, but also the auspicious conditions creation for
businesses in future becomes important. Ukraine as member of international economic rela-
tions must deliberately get into international contacts’ system for more effective usage of this
contacts and the increase of competitiveness standard. But in practice the national economy
competitiveness constantly comes down as yet. So rather necessary becomes clarification of the
reasons of such position on base of the internal and world trend analysis, explaining origin of
these processes, for shaping of international competitiveness of the national economy in mod-
ern conditions.

Зміна економічної ситуації у світі спричинила значні деформації у розви-
тку світової економіки. Особливості сучасних світових процесів, що суттєво
впливають на конкурентоспроможність, полягають у посиленні монополізації та
цінової конкуренції; диспаритетності розвитку світових економічних систем;
зміні якості конкурентної боротьби; структурних зрушеннях у світовому госпо-
дарстві; переважанні факторів рентабельності над факторами ефективності то-
що. Основними перешкодами формування конкурентоспроможності національ-

ної економіки є: входження до світової системи неефективною економікою;
скорочення виробництва та робочих місць; розвиток та поширення «тіньової»
економіки; низька якість та висока ціна національних товарів; розрив зв’язків у
національних кластерах; знищення національної сировинної бази; нераціональ-
на експортно-імпортна структура та внутрішня структура виробництва; висока
залежність від імпорту; стримування внутрішнього попиту; відсутність у наці-
онального виробника необхідних навичок та можливостей конкурентної боро-
тьби з іноземними виробниками; недосконале законодавство; розташування на
території України промислової периферії розвинутих країн. Отже, необхідна
розробка поміркованої політики внутрішнього курсу, що була б здатна подола-
ти кризові явища у країні та завоювати для неї гідне місце серед країн-
партнерів на основі високої конкурентоспроможності національної економіки.
Процеси відродження міжнародної конкурентоспроможності мають бути ком-
плексно узгоджені, мати системний характер і спрямовуватися на: усунення
диспаритетності розвитку (вжиття заходів з відновлення паритетного режиму
роботи усіх секторів та суб’єктів економіки); створення мотиваційного поля
підвищення ефективності галузей економіки на розширеній основі (введення
економічних важелів зростання економіки; стимулювання економії ресурсови-
трат; розширення амортизаційної бази тощо); розширення виробничого та спо-
живчого попиту. Відтак, проблеми формування міжнародної конкурентоспро-
можності національної економіки України виступають на перший план, потре-
бують ретельного вивчення і вирішення у спектрі сучасних економічних про-
цесів.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

На основе изучения опыта инновационной деятельности предприятий ФРГ и Ук-
раины предложена модель мониторинга инновационного развития машинострои-
тельных предприятий с использованием системы сбалансированных показателей.

На основі вивчення досвіду інноваційної діяльності підприємств ФРН і України за-
пропонована модель моніторингу інноваційного розвитку машинобудівних підпри-
ємств з використанням системи збалансованих показників.



On the basis of study of experience of innovative activity of enterprises of German federal
REPUBLIC and Ukraine the model of monitoring of innovative development of machine-
building enterprises is offered with the use of the system of the balanced indexes.

Переориентация промышленности и особенно машиностроения Украины
в рыночном направлении, вхождение в мировое экономическое пространство
коренным образом изменили условия функционирования предприятий, что в
свою очередь, повлекло возникновение потребности в поиске новых инструмен-
тов управления.

Ведение хозяйства в рыночных условиях потребовало от руководства
предприятий освоения механизма разработки и реализации стратегии, и одно-
временно внедрение новых подходов в адаптации текущей деятельности к стра-
тегическим целям, и как следствие, поиску путей эффективного функциониро-
вания системы управления предприятием. В связи с этим стало очевидно, что
ранее используемые методы и технологии престали быть эффективными, и по-
этому проблема совершенствования системы стратегического менеджмента на
основе использования новых технологий и механизмов в последнее время при-
обрела особую актуальность.

В сложившихся условиях предприятия обращаются не только к отечест-
венному опыту управления инновационной деятельностью, но и активно вне-
дряют наиболее прогрессивные достижения зарубежных специалистов в сфере
мониторинга этой деятельности. Тенденции современного менеджмента таковы,
что и разработка стратегии предприятия, и оценка эффективности ее монито-
ринга все чаще осуществляются с помощью систем показателей. В настоящем
исследовании предложены новые подходы и методы ведения системы управле-
ния, используемые для улучшения результатов бизнеса. Особое место среди
методик применения систем показателей сегодня занимает разработанная аме-
риканскими учеными Р. Капланом и Д. Нортоном система сбалансированных
показателей (ССП), которая представляет собой интегрированную систему
оценки деятельности предприятия. Отечественные предприятия, решая пробле-
мы оценки эффективности своей деятельности, все активнее обращаются к ССП.
Тем не менее, опыт применения ССП предприятиями текстильной промышлен-
ности очень ограничен. Более чем за 10 лет предложено немало рекомендаций и
способов реализации системы сбалансированных показателей на предприятиях
разных отраслей. Однако для украинских предприятий существует достаточно
открытых вопросов, связанных с ее применением. Среди них можно выделить
такие, как, необходимость формирования информационного пространства пред-

приятия, интеграция ССП в общую систему управления предприятием, раз-
работка механизма оценки эффективности применения ССП, мотивация персо-

нала к применению ССП в текущей деятельности, управление рисками на базе
ССП, способы корректировки данных учета для целей ССП, разработка страте-
гии развития предприятия. Недостатки, отмеченные выше, могут быть устра-
нены сочетанием использования системы сбалансированных показателей с
методом сценарного планирования. Поэтому опыт использования ССП с мето-
дом сценарного планирования при осуществлении мониторинга инновацион-
ной деятельности представляет интерес не только в практическом плане для
предприятий машиностроения, но и в теоретических аспектах, что и определя-
ет актуальность настоящего исследования.

В докладе приведен механизм решения проблемы эффективного мони-
торинга инновационной деятельности на машиностроительных предприятиях
ФРГ и Украины с применения системы сбалансированных показателей.
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

На основні детального аналізу існуючої законодавчої бази розглянуто основні напря-
мки та механізми реалізації вдосконалення показників інноваційної та інвестиційної
діяльності в нашій країні.

На основных детального анализа существующей законодательной базы рассмотре-
ны основные направления и механизмы реализации совершенствования показателей
инновационной и инвестиционной деятельности в нашей стране.

On basic the detailed analysis of existent legislative base basic directions and mechanisms of
realization of perfection of innovative and investment performance indicators are considered
in our country.

Використання різних важелів інноваційного розвитку України потребує
не тільки достатнього фінансування пріоритетних розробок, але й створення
відповідної національної політики інноваційного розвитку, привабливого інве-
стиційного клімату в країні і на окремих підприємствах на основі укладення
взаємовигідних угод та створення організаційно-економічних умов для спіль-
ної роботи з інвесторами.

Характерною відзнакою сучасного постіндустріального періоду розвит-
ку світового господарства є необхідність використання новітніх прогресивних
технологій в процесі створення доданої вартості і, як результат, створення но-
вої, високотехнологічної, конкурентоспроможної, а отже, інноваційної продук-
ції. Тому в рамках державних вітчизняних програм повинно здійснюватися
впровадження нових технологій як у традиційних технічних галузях, так і у
нових високотехнологічних напрямах.


