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АНОТАЦІЯ. Обґрунтовано необхідність технологічного розвитку як
фактора конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано на-
прями і види стратегій технологічного розвитку, визначені завдання
технологічного реінжинірингу на підприємстві.
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гнозування, стратегії внутрішнього та зовнішнього технологічного ра-
звитку.

ABSTRACT. The necessity of technological development, as a factor of
competitive advantages of enterprise was grounded. The directions and
kinds of the technological development strategies were characterized, the
tasks of technological reengineering at an enterprise were described.
KEY WORDS: technological development, technological breakthrough,
technological reengineering, technological strategy, technological
prognosis, the strategy of internal and external technological development.

Постановка проблеми. Мірилом сучасного економічного
розвитку виступають корінні зміни в технологічному способі ви-
робництва й у його впливі на економічний потенціал суспільства.
У забезпеченні економічного розвитку надзвичайне значення має
технологічний розвиток, що базується на якісному перетворенні
технологій як економічних об’єктів [4]. Протягом останніх деся-
тиліть стало очевиднішим, що технології, як найважливіший фа-
ктор виробництва, слугують для підприємства-виробника ін-
струментом досягнення найвищих конкурентних переваг, що
визначає його стратегічне майбутнє.
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Пріоритетні науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи (НДДКР) і новітні технології в ряді випадків створюють
новаторові монопольне положення на ринку. Власник пріоритет-
ної технології одержує широкі можливості розширення ринку й
досягнення лідерства на ньому. Саме технології створюють пере-
думови для здійснення складної диверсифікації виробництва й
експансії на нові ринки і регіони.

Проте в умовах економічною кризи коли збільшується техно-
логічне відставання українських підприємств проблеми упрова-
дження технологічних інновацій, оновлення технологічного об-
ладнання виробництва, моніторингу технологій і технологічного
прогнозування особливо загострюються і залишаються невирі-
шеними, що обумовлює актуальність формування стратегії тех-
нологічного розвитку підприємств, як складової загальної страте-
гії його економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжний досвід
свідчить, що впровадження новітніх технологій підвищує якість і
конкурентоспроможність продукції, забезпечує компанії міцну кон-
курентну позицію на ринку, збільшує норму прибутковості до 25–40
% і вище, впливає на «рейтинг» компанії в галузі, престиж її торго-
вельної марки тощо [5]. Стратегія успішних компаній полягає у кон-
центрації інвестицій на найперспективніших з економічної точки зо-
ру напрямках, прискорення нових радикальних нововведень і тим
самим сприяє підвищенню темпів економічного зростання загалом.

Особливості та закономірності технологічного розвитку на
основі комплексних технологій та їхніх продуктів висвітлювало-
ся в працях И. Ансоффа, Й. Шумпетера, Дж. Мартіно, Г. Добро-
ва, С. Глазьєва, Ю. Бажала, Л. Федулової та ін.

Заслуговують уваги запропоновані Діхтером І. Г. Шнайдером
методичні підходи до розробки стратегії технологічного розвитку
підприємств із врахуванням умов: приривчастості технологічного
розвитку, динаміки зміни технологій і, відповідно, швидкості ста-
ріння виробничого обладнання; запровадження комп’ютерного ін-
тегрованого виробництва; зростання складності технологій, що
викликане збільшенням інновацій та злиттям компаній [3].

За останнє десятиліття в умовах хвилеподібних динамічних
кризових явищ і жорсткої конкуренції на глобальних ринках то-
варів і послуг не зважаючи на зростаючі зусилля провідних ком-
паній до цього часу методичні підходи до формування стратегії
технологічного розвитку підприємства та управління ним як
складової загальної ділової стратегії залишаються не формалізо-
ваними в силу дії різноманітних чинників.



100

Виклад основного матеріалу. У сучасній теорії і практиці
широко розповсюджений термін «технологічний розвиток» при-
йшов на зміну поняття «науково-технічний прогрес (НТП)».

Технологічний розвиток означає узгоджену єдність технології,
техніки та обладнання, організаційної праці та механізму управлін-
ня, де підкреслюється і визначається пріоритетність технології, від
якої в значній мірі залежать якість продукції, рівень витрат, обсяг
виробництва й надалі її ціна. У свою чергу науково-технічний про-
грес (НТП)» означав самостійний, незалежний роздільний розвиток
технологічних процесів, машин та обладнання, матеріалів, при-
строїв і систем управління, що заважало виявленню та розв’язанню
системних проблем і значно скорочувало синергетичний ефект.
І. Ансофф підкреслював, що «саме технологія виступає як рушійна
сила, яка визначає стратегічне майбутнє підприємства» [1].

У сучасному розумінні технологічний розвиток заснований на
принципах граничної корисності факторів росту та інноваційної
спрямованості підприємства є ефективним сполученням техноло-
гій, економічної доцільності, соціальної цінності й енергії під-
приємництва. Кожна ланка в ланцюзі технологічного розвитку
має свій зміст, закономірності та взаємозв’язки. Тому технологі-
чний розвиток розглядається як система фінансових, інвестицій-
них, організаційних, техніко-технологічних, комерційних заходів.

Технологічний розвиток може здійснюватися у еволюційному
(модернізація базових технологій) і революційному (радикаль-
ний, стрибкоподібний) напрямках.

При еволюційному розвитку вдосконалення, модернізація
технології пов’язані з нарощуванням маси техніки в технологіч-
ному процесі на основі збільшення технологічної озброєності ро-
бітників і, відповідно, заміщення живої праці виробничими сис-
темами (машинами, механізмами). Але із часом відбувається
різке падіння ефективності: зростає капіталомісткість, знижуєть-
ся фондовіддача, зменшується продуктивність праці, зростає со-
бівартість продукції й т.д., що об’єктивно обумовлено обмежен-
нями потенціалу покоління техніки та технології, тобто
застарілим технологічним укладом.

Революційний технологічний розвиток, зароджуючись у надрах
базових технологій, характеризується радикальністю технологічних
інновацій, які у процесі розвитку забезпечуються продуктовими,
технічними, організаційно-управлінськими, соціальними, інформа-
ційними й іншими нововведеннями, що доповнюють, замінюють,
«виштовхують» застарілі неефективні рішення. Такий процес
формує структуроутворюючі ядра технологічних структур.
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Процес зміни технологій відбувається спочатку в основному в
простих технологічних системах або елементарних технологіч-
них процесах. При цьому необхідно розглядати всю мережу тех-
нологічних зв’язків, інтенсивність плину процесів у часі, харак-
теристику економічного й технологічного середовища, у якому
здійснюються зміни. Технологічний розвиток революційного ти-
пу носить імовірнісний характер, оскільки саме виникнення ідеї
нововведення — стохастичний процес.

У новій концепції технологічного розвитку створена теорія
поколінь техніки й технології, що розвиваються у рамках тради-
ційної і в рамках нової технологічної парадигми.

Технології змінюються завдяки вдосконаленню всієї технологіч-
ної системи на основі принципово нових технологічних рішень, які
раніше не застосовувалися. Деякі фахівці називають таку зміну тех-
нологічним проривом або радикальним нововведенням. Така зміна
технологій базується на якісно новому підході не тільки до техніки
й технології, але й до організації виробництва, підбору і підготовці
професійних кадрів. Разом з тим при зміні технологій принцип
технічних і економічних зв’язків залишається незмінним [1, 2].

При технологічному прориві серцевину виробничого процесу
становить технологічне нововведення, яке змінює організаційні
структури, ініціює появу нового покоління техніки для його реа-
лізації. Відповідно до цього принципу техніка має працювати не
стільки в інтенсивному режимі, скільки в принципово новому.
При технологічних проривах кваліфікація робітників набуває ос-
новного значення, тоді як у межах колишніх технологічних стру-
ктур за умов впровадження нової техніки підвищення кваліфіка-
ції працівника не грає першорядної ролі.

На рис. 1 показано динаміку розвитку технологічних систем,
включаючи етап революційного розвитку.

Рис. 1. Динаміка розвитку технологічних систем
і зміна технологій: X — час, Y— ефективність [4]
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Спочатку відбувається нагромадження вдосконалень у рам-
ках одного технологічного принципу (відрізок 1–2 кривої Y1).
Наступні вдосконалення (відрізок 3–4 цієї ж кривої) можуть
вести до зниження ефективності, падінню фондовіддачі й про-
дуктивності праці. Подальша еволюційна зміна технологій не-
доцільна.

Через принципово нові технологічні рішення, технологічний
прорив, що може бути східчастим (відрізок 4–5–6–7), відбуваєть-
ся перехід до якісно нового стану технологічної системи (крива
Y2). Тут можливі подальші вдосконалення (відрізок 7–8–9) у рам-
ках тієї ж парадигми. Із часом і такі технологічні рішення стають
неефективними (відрізок 9–10) і необхідний наступний прорив
(відрізок 10–11) для формування нового типу технологічної сис-
теми (крива Y3).

Найважливішою складовою розвитку будь-якого підприємства
є технологічний реінжиніринг, що здійснюється «знизу у вверх» і
завдання якого полягають у визначенні типу технологічного роз-
витку, розробці критеріїв прогресивності технологій, прогнозу-
ванні і виборі пріоритетних напрямків розвитку найефективні-
ших технологічних і виробничих процесів, розробці нових
НДДКР і технологій, патентів, ноу-хау, впровадженні нових тех-
нологій, перепроектуванні і модернізації діючих технологій [5].

Вибір пріоритетних напрямів технологічного розвитку під-
приємства є найважливішій складовій загального процесу фор-
мування його стратегії, зокрема осмислення і формулювання ке-
рівництвом технологічної місії підприємства, виявлення місця в
конкретному галузевому або міжгалузевому середовищі, пошуку
«паростків» майбутніх технологічних або продуктових проривів
(рис. 2).

Вибір пріоритетних напрямів технологічного розвитку під-
приємства пропонуються здійснювати за етапами: аналіз перед-
умов і вимог до розвитку технології в економіці, політиці, оцін-
ка необхідних організаційно-господарських заходів, еколо-
гічних наслідків, охорони праці, а також можливостей виходу
на світовий ринок; дослідження проблем, на розв’язання яких
спрямована та або інша технологія; виокремлення альтернатив-
них технологічних рішень; характеристики технологічних рі-
шень із точки зору діапазону застосовності, вимог до середови-
ща технологій і до сполучених технологіям; аналіз виробничо-
технологічного апарата з оцінкою його здатності до акцепту-
ванню нової технології; рекомендації і прийняття рішень з роз-
витку технологій.
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Формулювання технологічної місії підприємства

Оцінка факторів впливу:
 стадія життєвого циклу;
 товарність технологій;
 запити зовнішніх та внутрішніх споживачів;
 технологічний рівень

Технологічне прогнозування

Система НДДКР, зовнішній доступ до технологій

Моніторинг технологій, оцінка альтернативних конкурентних переваг

Структура портфелю технологій

Стратегії технологічного розвитку

Визначення конкурентних переваг технології

Конкурентна позиція технології

Захист інтелектуальної власності

Рис. 2. Схема процесу формування стратегії
технологічного розвитку підприємства

Очевидно, що технологічний розвиток підприємства повинен і
будується у рамках певної функціональної стратегії — стратегії
технологічного розвитку. Під технологічною (або, точніше, тех-
ніко-технологічною) стратегією підприємства розуміється ком-
плекс стратегічних рішень, що визначають, по-перше, технологі-
чний тип підприємства і, по-друге, тип технологічної динаміки
підприємства [7]. При цьому стратегія кожного конкретного під-
приємства індивідуальна і розробляється із врахуванням багатьох
чинників. Але в цілому будь-яка стратегія спирається на існуючі
підходи до технологічного розвитку.

У економічній науці виділяють два протилежні підходи до
технологічного розвитку. Перший виходить з екзогенного похо-
дження технологій, тобто їх створення і впровадження у вироб-
ництво має зовнішнє походження і практично не пов’язано з по-
требами промислового розвитку. Згідно зцим підходом,
технології як би привносяться ззовні і тому їх впровадження
пов’язане виключно з комерційними цілями підприємства, і перш
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за все — з очікуваним майбутнім прибутком від інвестицій у нові
технології. При цьому ліцензійні технології надовго пов’язують
підприємство з їх розробниками, тому вибір партнера слід здійс-
нювати  довготривалості співпраці.

Згідно з другим підходом, технології мають ендогенне, внут-
рішнє походження, їх виникнення пов’язано з потребами розвит-
ку виробничої системи (в даному випадку, підприємства).

З урахуванням підходів до технологічного розвитку можна го-
ворити про стратегії зовнішнього і внутрішнього розвитку, а та-
кож про деякий змішаний варіант, що поєднує елементи тієї і ін-
шої стратегії. Вочевидь, що кожна із стратегій має свої переваги і
недоліки, а вибір визначається можливостямиспроможностями
підприємства з її реалізації.

Не дивлячись на те, що у кожному конкретному випадку під-
приємство керується в основному своїми міркуваннями при ви-
борі зовнішньої і внутрішньої стратегії технологічного розвитку,
знання і розуміння яких забезпечує їх правильний вибір.

Важлива роль під час розроблення стратегій та її реалізації
належить: відбору джерел і механізмів придбання технологій у
дослідницькій сфері та в сфері прикладних розробок; інформації
про головні ринки і споживачів, адаптація до місцевих ринків,
доступ до кваліфікованих дослідницьких кадрів, використання
зарубіжних технологій і спостереження їх розвитку, підтримка
закордонних виробництв і дотримання місцевих умов і норм ре-
гулювання; технологічному аудиту (оцінка реального рівня тех-
нологічного розвитку підприємства, виявлення технологічних
потреб та ефективності використання технологій як засобу кон-
курентоспроможності); розпізнанню значущих технологій і про-
гнозування їх подальшого розвитку за, так званими, «слабкими
сигналами» широкого спектру інформаційних джерел; технологі-
чному прогнозуванню з метою якого своєчасного визначення
технологій, що можуть принести найбільші економічні і соціаль-
ні вигоди; комерціалізації технологій.

Висновки. Перед керівництвом, менеджерами підприємства
завжди стоять завдання подальшого тиражування технологій, ко-
мерціалізації новинок та управління технологічним розвитком.
Спрямованість технологічного розвитку, його тенденції здійс-
нюють вагомий вплив на економічні показники діяльності під-
приємства і його стратегічне майбутнє.

Враховуючи масштаби технологічного відставання вітчизня-
них підприємств стратегія зовнішнього технологічного розвитку
(моделі запозичення) є переважною, оскільки власні можливості-
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спроможності підприємств у даному відносно обмежені. Така те-
нденція означає необхідність розвитку коопераційних зв’язків
підприємств знауковими організаціями, їх участь в кластерах і
взаємодія із більш інноваційно активними підприємствами.

Проте, ефективність даної стратегії, як показує практика, ви-
являється низькою:тні інвестиції в машини і обладнання, ні  за-
рубіжних патентів і ноу-хау не скорочують відставання підпри-
ємств від передового технологічного рівня.

У сучасних умовах, що склалися, для українських підприємств
очевидно оптимальним буде вибір варіанту змішаної стратегії,
що поєднує елементи зовнішнього і внутрішнього технологічного
розвитку за умови їх чіткої взаємодії.

Перспективи подальших досліджень. На підставі проведе-
ного дослідження визначена необхідність детальнішої розробки
методики формування та механізму реалізації стратегій зовніш-
нього та внутрішнього технологічного розвитку підприємства на
засадах класичних підходів, особливостей стратегічного процесу
та їх економічної доцільності виходячи з потреб розвитку і забез-
печення конкурентоспроможності. Також доцільно провести до-
слідження та розробити методики визначення технологічного рі-
вня підприємства. В цьому контексті актуалізується підготовка
магістрів за програмами технологічного менеджменту з рахуван-
ням сучасних напрямів і стратегій економічного розвитку.
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АНОТАЦІЯ. Завданням даної дослідної роботи є визначення фінан-
сового потенціалу підприємств місцевого господарства, проблемних
питань його формування. Дослідження здійснене на прикладі місце-
вого господарства міста Києва. За підсумками роботи обґрунтована
необхідність фінансового зміцнення фінансового стану підприємств
місцевого господарства. Виявлено скорочення значне скорочення
фінансової результативності підприємств, що належать громаді сто-
личного міста. Напрямками подальших досліджень мають стати пи-
тання ціноутворення послуг, що надаються підприємствами місцево-
го господарства.
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