Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

підприємства та реалізацію його потенціалу. Інакше кажучи, якщо бізнес-процес
регламентований, керований та стабільний, відповідно втрати ресурсів на підприємстві менші,
аніж коли процес неструктурований та близький до стану хаосу. Це дає змогу знизити витрати
на виробництво, освоїти нову техніку та технології, підвищити якість та
конкурентоспроможність, що і є передумовами економічного розвитку навіть в нестабільних
сучасних умовах.
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В основі сучасної економіки провідних країн світу лежить модель інноваційного
розвитку, у рамках якого формується і реалізується потенціал економічного розвитку окремого
промислового підприємства. Для підтримання конкурентних позицій окремого підприємства
необхідно активно використовувати інноваційні технології, впровадження яких пов’язано з
реалізацією окремих інноваційних проектів або низки проектів. Питання забезпечення
ефективності цих проектів є надзвичайно актуальним, оскільки ризики, пов'язані з
впровадженням новації необхідно знизити до мінімуму.
Теоретичні та методологічні проблеми інноваційного розвитку підприємств знайшли своє
відображення в багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників, але й досі актуальним
є пошук інструментів підвищення ефективності впровадження технологічних та особливо
процесових інновацій. Ефективність реалізації стратегії економічного розвитку промислового
підприємства прямо залежить від ефективності проведеного аналізу перспективності
технологій, які ураховувалися під час її розробки.
За даними Державної служби статистики України у 2013 р. із загальної кількості
використаних технологій 41,6% використовувалися менш 3-х років, 39,3% - від 3-х до 9 років,
19,1% - більш ніж 10 років. У 2013 році кількість підприємств та організацій, що
використовували передові технології у своїй діяльності, зменшилися порівняно з 2012 роком на
2,9% та склала 2073, а кількість створених технологій теж зменшилася на 5,8% [1].
Важливим інструментом оцінки та формування потенціалу економічного розвитку
промислового підприємства є технологічний аудит, проведення якого дає можливість
обґрунтувати заходи щодо зростання техніко-технологічної складової потенціалу на
інноваційній основі та визначити обсяг і джерела їх фінансування, сформувати стратегію
отримання доходу по результатам інноваційної діяльності.
Технологічний аудит – це спосіб перевірки технологічного стану компанії за допомогою
певних критеріїв, який дає можливість виявлення її слабких і сильних сторін, що веде до
формування стратегії, спрямованої на підвищення ефективності компанії [2].
В останні роки, які характеризуються бурхливим розвитком технологій, роль
технологічного аудиту в діяльності будь-якої організації істотно зросла. У процесі проведення
технологічного аудиту в організації рекомендується виділяти три основні етапи [3]. На
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першому етапі відбувається огляд тих технологій, які використовуються на підприємстві, і
оцінка позиції керівництва щодо застосування цих технологій. На другому етапі відбувається
огляд технологій, які застосовують в інших організаціях, в першу чергу у конкурентів, і
виявлення технологічних еталонів, тобто найкращої технології, з таких що практично
використовують. Основним управлінським інструментом вирішення цих завдань є бенчмаркінг.
Третім етапом технологічного аудиту організації є зіставлення технологій, що
використовуються в організації з виявленими технологічними еталонами для оцінки їх
відносної ефективності. Основним управлінським інструментом вирішення завдань третього
етапу є аналіз технологічного портфеля організації, який орієнтований в першу чергу на те,
щоб виявити найбільш ефективні технології, які мають скласти основу її технологічної
стратегії.
У зв’язку з відсутністю необхідного фінансування та низьким рівнем технікотехнологічної бази виробництва більшості вітчизняних промислових підприємств значна
кількість технологічних новацій реалізується як з порушенням терміну впровадження
нововведення, так й потребують розробки цілеспрямованих технічних рішень, які забезпечують
можливість реалізації нової технології в умовах часткового удосконалення технікотехнологічної бази виробництва окремого підприємства. Все це знижує ефект від
впровадження процесових інновацій.
Саме технологічний аудит має стати такою управлінською технологією, яка дозволить
обґрунтувати заходи, що націлені на забезпечення відповідності вимог проекту технікотехнологічному рівню виробництва, уточнити комерційний потенціал процесової інновації,
визначити обсяги та послідовність робіт окремого проекту, уточнити обсяги та джерела його
фінансування. Таким чином, технологічний аудит стає обов’язковим інструментом формування
техніко-технологічного потенціалу розвитку підприємства, а результати його використання
дозволять скорегувати послідовність впровадження окремих інноваційних проектів з метою
прискорення формування потенціалу економічного розвитку підприємства на інноваційній
основі.
На українському ринку послуг існує пропозиції щодо проведення технологічного аудиту,
але вони немаютьширокого попиту. На наш погляд, це пояснюється необхідністю відкриття
інформації, яка дозволяє детально охарактеризувати стан техніко-технологічної бази
виробництва, що носить конфіденціальний характер.
Саме тому подальші дослідження у цій сфері потребують розробки механізму
комплексного технологічного аудиту, вирішення організаційних питань щодо складу груп
фахівців, які займаються технологічним аудитом, взаємодії різних підрозділів, визначення
рівня доступу зовнішніх експертів та рівня їх компетентності.
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Машинобудування є однією з основних галузей української економіки, базисом для
формування стійкого економічного зростання. Сучасний стан галузі засвідчує утруднений
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