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Для забезпечення конкурентоспроможності підприємств не-
обхідно регулярно створювати і виводити на ринок інноваційні
продукти і послуги, а також використовувати організаційні інно-
вації у внутрішньому середовищі суб’єктів господарювання.

Нова парадигма економічних відносин в Україні поступово
змінює механізм управління господарством і як показує світова
практика, що кластери і зони зі сприятливим для інновацій сере-
довим у першу чергу потребують управління на локальному рів-
ні. Такі основні фактори інноваційного шляху розвитку підпри-
ємств, як інтелект і результати НДДКР, що в сукупності зі
знаннями, творчістю, досвідом, новими підходами до управління
є одними із ключових і підлягають під сферу управління немате-
ріальними активами.

Зміна парадигм стратегічного управління підприємством зу-
мовлена вимогами часу та зміною умов конкуренції. Тому метою
даної статті є дослідження і подальший розвиток сучасної пара-
дигми стратегічного управління підприємством загалом і немате-
ріальних активів зокрема.
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Нематеріальні активи виконують роль стратегічного ресурсу в
системі формування прибутку, вартості і мають суттєвий вплив
на рівень конкурентоспроможності підприємства. У звітності віт-
чизняних підприємств вартість нематеріальних активів або відсу-
тня взагалі, або має досить низьку величину, особливо це стосу-
ється підприємств харчової промисловості. В сучасних умовах
управління нематеріальні активи підприємств повинні самостій-
но створювати інвестиційні ресурси для свого оновлення, ство-
рення, що буде ще і забезпечувати конкурентні переваги підпри-
ємств і збільшувати їх вартість.

На сьогоднішній день надходження заявок на винаходи та ко-
рисні моделі протягом І півріччя 2009—2013 років національни-
ми заявниками юридичними особами харчова промисловість має
тенденцію до зниження у 2012 та 2013 роках, що склало 9 оди-
ниць у порівнянні з 2009 р. — 10; 2010 р. — 42 та 2011 р. —
15 одиниць. Хоча тематична спрямованість патентування в осно-
вному відповідає світовим тенденціям і практично рівномірно
розподілена між технічними напрямками [1, с. 38]. Окрім того
частка нематеріальних активів у собівартості української проду-
кції не перевищує 0,5—1,5 %, що значно менше порівняно з про-
відними в економічному розвитку країнами світу [2, с. 1].

Успішність діяльності підприємств у конкурентній боротьбі
залежить від якості управління, особливо від вибраної стратегії.
Так як саме нематеріальні активи є одним із факторів успіху в
конкурентному середовищі. то вони і виступають основним
об’єктом управління, що забезпечить взаємну вигоду як вироб-
никам, так і споживачам продукції. Створення всередині та залу-
чення ззовні нематеріальних ресурсів та ефективне управління
ними виступає одним із ключових факторів формування пара-
дигм стратегічного управління підприємства. Основними підхо-
дами доцільно визначити наступні: орієнтація на продукцію, яка
базується на основі наявних знань та їх розвитку; відмова від
звичайного типу поведінки та переорієнтація на нові, формуван-
ня нестандартних рішень; зміна пріоритетів при формуванні ре-
сурсного потенціалу з фізичного та фінансового на інтелектуаль-
ний капітал і знання.

Управління нематеріальними активами повинно містити в собі
такі компоненти: наявність, склад інтелектуальної власності та їх
правова охорона, авторські права якщо є така необхідність; конт-
роль фінансових результатів від використання нематеріальних
активів; розвиток нематеріальних активів, коли цього вимагає
ринок; управління ризиками, виявлення незаконного викорис-
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тання нематеріальних активів; оцінка збитків; вироблення опти-
мальних рішень щодо використання у господарській діяльності
підприємства нематеріальних активів або реалізація їх іншим
cуб’єктам господарювання. Для зменшення ситуаційної невизна-
ченості в умовах мінливого середовища при управлінні нематері-
альними активами доцільно використовувати інтелектуальні сис-
теми.

Як результат, можна стверджувати, що управління нематеріа-
льними активами, чи через придбання об’єктів у інших підпри-
ємств та організацій, чи створення власних мають суттєвий вплив
на рівень конкурентоспроможності підприємства та росту варто-
сті бізнесу загалом.
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Ефективне вирішення проблем активізації діяльності малих
підприємств — один з найважливіших напрямів підвищення ефе-
ктивності і гармонійного розвитку вітчизняної економіки. В су-
часних умовах ведення конкурентної боротьби, розроблення кон-




