
Інвестиції: практика та досвід № 9/20156

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 658: 330.34

Ж. В. Семчук,
к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри
фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів
Р. М. Скриньковський,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій,
Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ІННОВАЦІЙНО	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ
МАРКЕТИНГУ

Z. Semchuk,
Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor
of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv
R. Skrynkovskyy,
Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department
of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION ENTERPRISE
AS PART OF ITS COMPETITIVENESS IN THE MARKETING SYSTEM

У науковій статті уточнено та розкрито сутність таких економічних категорій, як "виробниче
підприємство", "конкурентоспроможність підприємства", "система маркетингу", "конкуренто�
спроможність виробничого підприємства в системі маркетингу" та "інноваційно�інвестиційний роз�
виток підприємства". Визначено основні індикатори до оцінювання інноваційно�інвестиційної діяль�
ності підприємства. Встановлено, що ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності
виробничого підприємства в системі маркетингу є його інноваційно�інвестиційний розвиток. З'я�
совано, що на інноваційно�інвестиційний розвиток виробничого підприємства впливають макро�
фактори (правові засади інноваційно�інвестиційного розвитку підприємства, державний та регіо�
нальний контроль і регулювання середовища функціонування підприємства, соціальна політика
держави, науково�технічний прогрес, обмеженість ресурсів, зовнішня інформація) та мікрофакто�
ри (стратегія розвитку підприємства, система менеджменту підприємства, життєвий цикл підприє�
мства, прибутковість діяльності підприємства, кадрова політика підприємства, стійкість підприє�
мства на конкурентному ринку, рівень інноваційно�інвестиційного потенціалу підприємства, рівень
маркетингових можливостей підприємства).

In scientific articles it was specified and discovered the essence of economic categories such as
"production enterprise", "competitiveness", "marketing system", "competitiveness of production
enterprise in the marketing system" and "innovative and investment development of enterprise". It was
determined the main evaluation indicators to innovative and of investment activity of enterprise. It was
established that the key to improving the competitiveness of production enterprise in the marketing system
is its innovative and investment development. It was found that makrofaktory affect on innovative and
investment development of production enterprise (legal bases of innovative and investment development
of enterprise, state and local environmental control and regulation of the enterprise, social policy,
technological change, resource scarcity, external information) and microfactors (strategy of enterprise
development, enterprise management system, the life cycle of enterprise, the profitability of the
enterprise, enterprise personnel policy, stability on a competitive market, the level of innovative and
investment potential of enterprise, level of marketing business opportunities).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових відносинах ефективне функ�

ціонування підприємств в системі "цілі — потреби — потен�

ціал (можливості) — засоби — результати (прибуток)" не�
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можливе без інновацій та інвестицій. В таких умовах іннова�

ційно�інвестиційний розвиток підприємства стає важливим

атрибутом його конкурентоспроможності на ринку. З огля�

ду на це, особливо актуальним сьогодні постає питання дос�
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лідження та визначення ключових факторів, які виступають

гарантами забезпечення інноваційно�інвестиційного розвит�

ку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем, пов'язаних із теорією і прак�

тикою щодо конкурентоспроможності підприємства займа�

ються багато вітчизняних вчених�економістів. Зокрема вив�

чення окремих аспектів конкурентоспроможності підприє�

мства в системі маркетингу знайшло своє відображення у

працях Войчака А.В., Гончарука В.А., Камишнікова Р.В.

[1], Мороз Л.А., Рябик Г.Є., Української Л.О., Чухрай Н.І. та

ін.

Поряд з тим, аналіз останніх публікацій, зокрема [1—

10] та ін., свідчить, що теоретичні та методологічні аспекти

інноваційно�інвестиційного розвитку підприємства дослід�

жуються у працях таких вчених�економістів: Дем'яненко Т.І.,

Крейдича І.М., Нечаєвої І.А., Обертайло М.В., Овчаренко

Т.С., Семенової В.Г. та ін. [4 — 8].

Хоча проблематика конкурентоспроможності під�

приємства постійно перебуває у центрі наукових досліджень,

остаточно ці питання і досі не вирішені до кінця. Зокрема

подальшого дослідження потребують питання (окремі ас�

пекти) щодо інноваційно�інвестиційного розвитку підприє�

мства в контексті складової його конкурентоспроможності

в системі маркетингу.

Зв'язок роботи з науково�дослідною роботою. Робота

виконана в рамках науково�дослідної теми ПВНЗ

"Львівський університет бізнесу та права" (2014—2015 рр.)

— "Підвищення конкурентоспроможності підприємств та

ефективності використання їх виробничого і кадрового по�

тенціалу".

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета наукової роботи полягає у дослідженні та ви�

значенні ключових факторів інноваційно�інвестиційного

розвитку виробничого підприємства як складової його кон�

курентоспроможності в системі маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У відповідності до мети дослідження, виникає нагальна

потреба в уточненні сутності такої економічної категорії, як

"виробниче підприємство".

Так, на сьогодні в економічній літературі не сформова�

но чіткого та конкретного підходу до визначення сутності

вищезазначеної категорії. Тож, для розкриття суті цього

поняття, слід розкрити сутність поняття "виробнича

діяльність підприємства".

Згідно із визначенням, яке пропонує Бондаренко

Т.Ю. [2, с. 49—50], під виробничою діяльністю підприєм�

ства слід розуміти взаємопов'язаність дій працівників із за�

собами праці з метою виробництва нової продукції чи на�

дання інших видів послуг.

З огляду на зазначене вище, виробниче підприємство

— це підприємство (суб'єкт господарювання), яке займаєть�

ся виробництвом товарів, наданням послуг чи виконанням

робіт на основі певних ресурсів у результаті спільної взає�

модії працівників цього підприємства та конкретних засобів

праці.

Як засвідчує аналіз наукових праць [1; 3—4; 9—10],

постає необхідність у представленні найбільш вдалих (по�

вних, точних та коректних) визначень сутності таких еконо�

мічних категорій, як "конкурентоспроможність підприєм�

ства" та "система маркетингу".

У контексті цього, на думку вченого Алексєєва С.Б. [3],

конкурентоспроможність підприємства [3] — це "економіч�

на категорія, яка дозволяє в умовах конкуренції представи�

ти на внутрішній і зовнішній ринок продукцію, яка з точки

зору конкурентних переваг сприймається споживачем як

краща за аналогічну продукцію конкурентів та дозволяє

підприємству отримувати плановий дохід, реалізовувати

стратегії конкурентної боротьби й забезпечувати виживан�

ня і бажане положення на ринку у довгостроковій перспек�

тиві" [3, с. 618].

Як зазначає науковець Камишніков Р.В., система мар�

кетингу [1] — це "комплекси науково�обгрунтованих уяв�

лень щодо закономірностей виробничо�збутової діяль�

ності підприємства виходячи із його зовнішньої орієнтації

та процеси управління нею з метою досягнення (утриман�

ня, зміцнення) відповідних конкурентних позицій на рин�

ку".

З огляду на вищезазначене та враховуючи інформа�

цію у науковій праці Камишнікова Р.В. [1] (!), конкурен�

тоспроможність виробничого підприємства в системі

маркетингу — це можливості підприємства використо�

вувати свій особистий потенціал та власні ресурси, які

отримані в результаті взаємодії із маркетинговим навко�

лишнім середовищем для виробництва продукції з ме�

тою одержання найбільш високого ступеня задоволе�

ності потреб споживачів цільового ринку функціонуван�

ня підприємства.

Звідси очевидно, що в основі ефективного функ�

ціонування виробничого підприємства лежить конкурентос�

проможність, а ключовою складовою, яка впливає на підви�

щення конкурентоспроможності цього підприємства в си�

стемі маркетингу є його інноваційно�інвестиційний розви�

ток.

Таким чином, можна стверджувати, що інноваційно�

інвестиційний розвиток виробничого підприємства є од�

ним із ключових факторів підвищення конкуренто�

спроможності виробничого підприємства в системі мар�

кетингу.

Інноваційно�інвестиційний розвиток підприємства, зок�

рема виробничого — це систематичне поліпшення техні�

ко�економічних показників виробничої діяльності підприє�

мства, покращення умов функціонування підприємства на

конкурентному ринку в результаті впровадження у

діяльність інновацій, підкріплених інвестиційним фінансу�

ванням [4, с. 221].

У відповідності до вищезазначеного, доцільним буде

визначення основних індикаторів оцінювання інноваційно�

інвестиційної діяльності підприємства.

Так, вітчизняним науковцем Овчаренко Т.С. у нау�

ковій праці [5] представлено методику комплексної оцін�

ки інноваційно�інвестиційної діяльності підприємства,

яку слід проводити за такими основними етапами [5, с.

82]: 1) етап оцінювання організаційного, технічного і

технологічного рівня виробничої бази підприємства; 2)

етап визначення комплексного показника стану орга�

нізації, техніки та технології виробництва на підпри�

ємстві; 3) етап аналізування ефекту від здійснення ка�

піталовкладень в інноваційно�інвестиційну діяльність

підприємства; 4) етап аналізування впливу якісного ста�

ну виробничої бази підприємства на його кінцеві узагаль�

нені економічні результати.

Ключовими індикаторами оцінювання інноваційно�інве�

стиційної діяльності підприємства, на думку Овчаренко Т.С.,

є [5, с. 84]:

— індикатори якісного стану рівня організації;

— індикатори якісного стану рівня техніки;

— індикатори якісного стану рівня технологій.

Проф. Крейдич І.М. спільно із науковцями [6] окресле�

но такі ключові чинники (фактори), що впливають на про�

цес інноваційно�інвестиційного забезпечення стійкості роз�

витку підприємств:

1) зовнішні:
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— політико�правові (правове забезпечення інновацій�

ного розвитку підприємств; державний вплив на конкурент�

не середовище; політичний вплив на менеджмент підпри�

ємств під час прийняття управлінських рішень);

— інформаційно�комунікативні (інформація про інно�

ваційні винаходи та розробки; інформація про інноваційні

та інвестиційні проекти і програми підприємств;);

— соціально�психологічні (соціальна підтримка кадро�

вого потенціалу підприємств; соціальна підтримка спожи�

вачів інноваційної продукції);

2) внутрішні:

— техніко�економічні (фінансове забезпечення під�

приємств за рахунок інвестування інноваційної діяльності і

розробок інновацій; банківське кредитування підприємств;

страхування інноваційних ризиків підприємств; ринкова

діяльність фінансово�промислових груп; здійснення бю�

джетної політики);

— організаційно�управлінські (розвиток інноваційної

інфраструктури підприємств; розвиток кадрової політики та

системи управління на підприємствах).

На думку Нечаєвої І. [7], ключовими (базовими) фак�

торами інвестиційного розвитку підприємств є [7, с. 299—

300]:

— внутрішні (форма власності, функціональна на�

ціленість діяльності підприємств, величина підприємств,

фаза життєвого циклу підприємств, мета функціонуван�

ня, стратегія розвитку, рівень рентабельності основної

діяльності підприємств, рівень інве�

стиційної привабливост і підпри�

ємств);

— зовнішні (сучасний розвиток

економіки, рівень конкуренції на рин�

ку, державна інвестиційна політика, ре�

гіональна інвестиційна політика, науко�

во�технічний розвиток, структура збу�

тового ринку, розмір збутового ринку).

Натомість науковець Дем'яненко

Т.І. виділяє такі зовнішні і внутрішні

фактори впливу на інноваційно�інвес�

тиційний розвиток підприємства, а саме

[8, с. 134]:

— зовнішні (природні, ресурсні та

екологічні обмеження; глобальна

трансформація; політика держави у

сфері економіки; сучасний розвиток

техніко�технологічних процесів; стадії

капіталістичного циклу; інвестиційна

активність держави);

— внутрішні (мотиваційна та сти�

мулююча діяльність підприємства;

вміння підприємства до генерації сво�

го інноваційно�інвестиційного потенц�

іалу; сучасний реальний інвестиційний

потенціал підприємства; особисті

фінансові ресурси підприємства;

організаційно�управлінські ресурси

підприємства; внутрішній потенціал

стійкості конкурентоспроможності

підприємства).

Поряд з тим, Семенова В.Г. та

Обертайло М.В. [4], шляхом узагаль�

нення, виділяють такі основні групи

факторів впливу на інноваційно�інвес�

тиційний розвиток підприємств [4, с.

223—224]: економічні та фінансові,

екологічні, науково�технічні та вироб�

ничі, політичні, інформаційно�аналі�

тичні, маркетингові, соціально�куль�

турні, організаційні, правові.

Для встановлення ключових (базових) факторів інно�

ваційно�інвестиційного розвитку виробничого підприємства,

як складової його конкурентоспроможності в системі мар�

кетингу, необхідно охарактеризувати систему маркетингу

підприємства.

Так, проф. Сахацьким М.П. спільно із вченими�економ�

істами у науковій праці [9] визначено, що система марке�

тингу підприємства складається із маркетингової інформа�

ційної підсистеми, підсистеми комплексу маркетингу, підси�

стеми управління маркетингом [9, c. 32].

З огляду на це, основною ціллю маркетингової інфор�

маційної підсистеми є комплексне дослідження ринку та

аналізування споживачів і конкурентів підприємства. Підси�

стема комплексу маркетингу здійснює розробку і впровад�

ження на цільовий ринок товарну, цінову, збутову та комун�

ікативну політику підприємства. А основою метою підсис�

теми управлінням маркетингом є встановлення цілей мар�

кетингової діяльності підприємства та відповідно управлін�

ня цією діяльністю [9, c. 33].

Натомість науковець Норіцина Н.І. [10] доповнює вище�

окреслену інформацію і стверджує, що інвестиційний роз�

виток підприємства в системі маркетингу відбувається в

ключі таких основних етапів [10, с. 96]: аналізування сере�

довища функціонування підприємства (дослідження та

аналіз ринку, оцінювання маркетингових можливостей

підприємства, вибір цільового ринку подальшого функціо�

нування підприємства, розроблення маркетингової стра�

 

 

 
-

 
 

 
 

 
 

 
  -  
  

  

     
   
 

-  

  

   

   

    
 

   
 

 -  
 

  

  

   

  

Рис. 1. Ключові фактори інноваційно�інвестиційного розвитку
виробничого підприємства як складової його

конкурентоспроможності в системі маркетингу

Джерело: побудовано на основі [1; 4, с. 223—224; 6; 7, с. 299—300; 8, с. 134; 9; 10]

(Скриньковський Р.М.).
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тегії); розроблення комплексу маркетингу (товарна політи�

ка підприємства, ціноутворююча політика підприємства, збу�

това політика підприємства, комунікаційна політика підприє�

мства); організування та управління маркетингом на

підприємстві (створення маркетингової служби на

підприємстві, забезпечення діяльності маркетингової інфор�

маційної діяльності, управління маркетингом на під�

приємстві).

З огляду на зазначене вище та враховуючи інформацію

у наукових працях [1; 4; 6—10], ключові фактори інновацій�

но�інвестиційного розвитку виробничого підприємства як

складової його конкурентоспроможності в системі марке�

тингу представлені на рисунку 1.

ВИСНОВКИ
На основі аналізування літературних джерел [1—10]

визначено, що ключовим фактором підвищення конку�

рентоспроможності виробничого підприємства в системі

маркетингу є його інноваційно�інвестиційний розвиток.

Встановлено, що на інноваційно�інвестиційний розвиток

виробничого підприємства впливають макрофактори

(правові засади інноваційно�інвестиційного розвитку

підприємства, державний та регіональний контроль і ре�

гулювання середовища функціонування підприємства,

соціальна політика держави, науково�технічний прогрес,

обмеженість ресурсів, зовнішня інформація) та мікро�

фактори (стратегія розвитку підприємства, система ме�

неджменту підприємства, життєвий цикл підприємства,

прибутковість діяльності підприємства, кадрова політи�

ка підприємства, стійкість підприємства на конкурентно�

му ринку, рівень інноваційно�інвестиційного потенціалу

підприємства,  рівень маркетингових можливостей

підприємства).

Перспективи подальших досліджень у цьому на�

прямі полягають у формуванні складових підвищення

конкурентоспроможності підприємства з урахуванням

інноваційно�інвестиційного розвитку як ключової скла�

дової.
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